Opis Usługi
IBM IoT Weather Data on Cloud
Niniejszy opis dotyczy Usługi Przetwarzania w Chmurze. Odpowiednie dokumenty zamówienia zawierają ceny i
dodatkowe informacje dotyczące zamówienia Klienta.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze
Usługa IBM IoT Weather Data on Cloud umożliwia Klientom korzystającym z usług IBM Maximo Asset
Health Insights i IBM Maximo Asset Manager Scheduler Plus dostęp do informacji o pogodzie
dostarczanych przez firmę The Weather Company (spółkę IBM). Dostęp ten obejmuje dane
prognostyczne, bieżące i historyczne wybrane dla lokalizacji, w której znajdują się użytkownicy lub
zasoby.

1.1

Produkty oferowane
Klient może dokonać wyboru spośród następujących produktów oferowanych:

1.1.1

IBM IoT Weather Data on Cloud, Maximo Asset Health Insights
Usługa IoT Weather Data on Cloud, Maximo Asset Health Insights udostępnia bieżące, historyczne i
prognostyczne informacje o pogodzie, które ułatwiają określenie stanu zasobów o newralgicznym
znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Informacje o pogodzie mogą być przechwytywane w formule, która
umożliwia obliczenie wyniku określającego stan zasobu, wraz z innymi informacjami, takimi jak dane z
czujników, wiek zasobu lub historyczne dane o naprawach i awariach przechowywane w rekordzie
zasobu w systemie Maximo. W ramach subskrypcji na usługę IBM IoT Weather Data on Cloud, Maximo
Asset Health Insights Klient może korzystać z danych o pogodzie wyłącznie wraz z programem Maximo
Assets Health Insights i tylko z poziomu tego programu. Korzystanie z Usługi Przetwarzania w Chmurze
wymaga uprawnień do usługi IBM Maximo Asset Health Insights lub IBM Maximo Asset Health Insights
on Cloud.

1.1.2

IBM IoT Weather Data on Cloud together with Maximo Asset Management Scheduler Plus
Usługa IBM IoT Weather Data on Cloud together with Maximo Asset Management Scheduler Plus
umożliwia Klientom korzystającym z usługi Maximo Asset Management Scheduler Plus dostęp do
informacji o pogodzie. Dostęp ten obejmuje dane prognostyczne i informacje o aktualnych warunkach
pogodowych. W ramach subskrypcji na usługę IBM IoT Weather Data on Cloud, Maximo Asset Manager
Scheduler Plus Klient może korzystać z danych o pogodzie wyłącznie wraz z programem Maximo Asset
Manager Scheduler Plus i tylko z poziomu tego programu. Korzystanie z Usługi Przetwarzania w
Chmurze wymaga uprawnień do usług IBM Maximo Asset Management Scheduler Plus, IBM Maximo
Asset Management Scheduler Plus on Cloud, IBM Maximo Asset Management Scheduler Plus Bundle on
Cloud lub IBM Maximo Field Workforce Management on Cloud.

2.

Specyfikacje techniczne dotyczące przetwarzania i ochrony danych
Dodatek IBM dotyczący Przetwarzania Danych dostępny pod adresem http://ibm.com/dpa (dalej „DPD”)
oraz Specyfikacja Techniczna dotycząca Przetwarzania i Ochrony Danych (dalej „Specyfikacja
Techniczna” lub „Załącznik Szczegółowy do DPD”) dostępna za pośrednictwem zamieszczonych poniżej
odsyłaczy zawierają dodatkowe informacje na temat ochrony danych dla Usług Przetwarzania w Chmurze
oraz ich opcji. Informacje te precyzują, jakie rodzaje Zawartości mogą być przetwarzane przez daną
Usługę, jakie czynności przetwarzania są realizowane, jakie są opcje ochrony danych, a także jakie są
szczegółowe zasady przechowywania i zwrotu Zawartości. Jeśli do Zawartości stosuje się ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO – UE/2016/679), to w zakresie, w jakim przepisy te mają
zastosowanie do danych osobowych uwzględnionych w Zawartości, obowiązuje DPD.
Pakiety Weather Company Data Package dla danych przesyłanych z firmy Weather Company do
usługi IBM IoT Weather Data on Cloud
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=0815C3C04DF111E69D99A7F65171374C
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Usługa IBM Enterprise Asset Management on Cloud (Maximo) przetwarzająca dane usługi IBM IoT
Weather Data on Cloud
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=91E58490BC4911E499F1528B5A128231

3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
Nie dotyczy tej Usługi Przetwarzania w Chmurze.

3.2

Wsparcie techniczne
Informacje o wsparciu technicznym dla Usługi Przetwarzania w Chmurze, w tym dane kontaktowe,
poziomy istotności, godziny świadczenia usług, czasy reakcji oraz inne informacje i procesy, można
znaleźć w podręczniku wsparcia IBM, dostępnym pod adresem
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/ (należy wybrać odpowiednią Usługę
Przetwarzania w Chmurze).

4.

Opłaty

4.1

Opłaty rozliczeniowe
Opłaty rozliczeniowe za Usługę Przetwarzania w Chmurze są określone w Dokumencie Transakcyjnym.
Przy sprzedaży niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana
na podstawie jednej z następujących miar:

5.

●

Zasób to jednoznacznie zidentyfikowany zasób materialny lub element mający wartość, który ma
być udostępniany lub zarządzany przez Usługi Przetwarzania w Chmurze.

●

Autoryzowany Użytkownik to unikalny użytkownik, który ma prawo dostępu do Usługi Przetwarzania
w Chmurze w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio (na przykład przez program
multipleksujący, urządzenie lub serwer aplikacji), przy użyciu dowolnych środków.

●

Jednocześnie Pracujący Użytkownik to każdy z użytkowników, którzy w dowolnym określonym
momencie uzyskują równoczesny dostęp do Usługi Przetwarzania w Chmurze w jakikolwiek
sposób, bezpośrednio lub pośrednio (na przykład przez program multipleksujący, urządzenie lub
serwer aplikacji). Osoba, która uzyskuje równoczesny dostęp do Usługi Przetwarzania w Chmurze
wielokrotnie, jest traktowana jako pojedynczy Jednocześnie Pracujący Użytkownik.

Warunki dodatkowe
Dla Umów o Usługi Przetwarzania w Chmurze (lub podstawowych umów o usługi przetwarzania w
chmurze będących ich odpowiednikami) zawartych przed 1 stycznia 2019 r. mają zastosowanie warunki
zamieszczone pod adresem https://www.ibm.com/acs.

5.1

Postanowienia ogólne
Klient nie może używać Usługi Przetwarzania w Chmurze, osobno lub w połączeniu z innymi usługami lub
produktami, w celu wykonywania następujących czynności wysokiego ryzyka: projektowanie, konstrukcja,
kontrolowanie lub konserwacja obiektów jądrowych, systemów transportu masowego, systemów kontroli
lotów, samochodowych systemów kontrolnych, systemów uzbrojenia, nawigacji lotniczej lub lotniczych
systemów komunikacyjnych, ani też do wykonywania innych czynności, w przypadku których awaria
Usługi Przetwarzania w Chmurze mogłaby spowodować ryzyko śmierci lub poważnego uszczerbku na
zdrowiu.
Klient potwierdza, że interfejsy API firmy The Weather Company oraz powiązane specyfikacje i
dokumentacja to poufne informacje IBM, których nie wolno używać ani ujawniać na warunkach innych niż
określone w niniejszym Opisie Usługi.
Alerty firmy The Weather Company nie są obsługiwane w usługach IoT Weather Data on Cloud, Maximo
Asset Health Insights i IoT Weather Data on Cloud Maximo Asset Management Scheduler Plus.
Usługa Przetwarzania w Chmurze i jej dane wyjściowe nie mogą być traktowane jako elementy
zastępujące wydanie niezależnej opinii.
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Czynniki określone przez Usługę Przetwarzania w Chmurze są wyłącznie sugestiami i nie zastępują
specjalistycznej opinii Klienta lub użytkowników Usługi Przetwarzania w Chmurze. Należy wziąć pod
uwagę ewentualne tryby postępowania, które nie zostały określone przez Usługę Przetwarzania w
Chmurze, lecz są oparte na indywidualnych doświadczeniach jej użytkowników.
Usługa Przetwarzania w Chmurze powinna być używana tylko w celu zapewnienia pomocy
wykwalifikowanemu personelowi, który prowadzi działania w swoich obszarach kompetencji. Do
korzystania z niej uprawnione są wyłącznie te osoby.
Usługa Przetwarzania w Chmurze nie zawiera informacji o alternatywnych opcjach powiązanych z każdą
opcją sugerowaną. Opcje te są ważnymi komponentami kompleksowego planu i powinny być brane pod
uwagę podczas podejmowania decyzji.

5.2

Zawartość dotycząca Pogody IBM
Zawartość dotycząca Pogody – historyczne i prognostyczne dane o pogodzie, a w szczególności
prognozy, mapy, alerty i wykresy.

5.3

Zakończenie świadczenia Usługi
Po wygaśnięciu subskrypcji na Usługę Przetwarzania w Chmurze Klient musi skontaktować się z IBM w
celu wyłączenia dostępu z poziomu systemu Maximo Klienta do funkcji oferowanych przez firmę The
Weather Company.

5.4

Ograniczenia dotyczące używania
a.

Zawartość dotycząca Pogody może służyć Klientowi wyłącznie do użytku wewnętrznego. Klient nie
może powielać, redystrybuować, retransmitować, prezentować, przenosić, prezentować na
zewnątrz ani eksponować wymienionych poniżej pozycji ani udzielać na nie dalszych licencji:
●

Zawartość dotycząca Pogody lub jakakolwiek jej część;

●

jakiekolwiek rezultaty, wnioski lub wyniki analiz uzyskane przy użyciu Zawartości dotyczącej
Pogody (zwane dalej „Zawartością Pochodną”); Klient nie może ich powielać, redystrybuować,
retransmitować, prezentować, przenosić, prezentować na zewnątrz, eksponować ani udzielać
na nie dalszych licencji, bezpośrednio lub pośrednio, w dowolnej postaci i dowolną metodą
dostępną dla osób trzecich (np. dla własnych klientów, partnerów handlowych lub
użytkowników końcowych produktu) („Aplikacja Przeznaczona dla Osób Trzecich”), której
zasadniczym celem jest dostarczanie historycznych, bieżących lub prognostycznych danych o
warunkach pogodowych lub atmosferycznych bądź analizowanie takich danych. W zakresie,
w jakim Klient wyświetla Zawartość Pochodną lub upoważnia do jej wyświetlania w ramach
Aplikacji Przeznaczonej dla Osób Trzecich, Klient zobowiązuje się nie sugerować
bezpośrednio ani pośrednio, że IBM udostępnia, promuje, sponsoruje, certyfikuje lub aprobuje
Zawartość Pochodną bądź jakiekolwiek produkty lub usługi promowane lub powiązane z
Zawartością Pochodną.

b.

Klient przyjmuje do wiadomości, że IBM może okresowo zmieniać styl, formę i treść Zawartości
dotyczącej Pogody oraz eliminować lub wycofywać poszczególne segmenty tej Zawartości według
własnego uznania. W takich przypadkach IBM uwzględni Klienta wśród znajdujących się w
podobnej sytuacji adresatów korespondencji na temat istotnych zmian w usługach firmy The
Weather Company.

c.

Klientowi nie wolno używać Usługi Przetwarzania w Chmurze ani Zawartości dotyczącej Pogody w
celu ukierunkowywania lub aktywowania materiałów reklamowych bądź wyświetlania – na
podstawie Zawartości dotyczącej Pogody związanej z lokalizacją jakiegokolwiek użytkownika –
reklam rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla konsumentów (np. reklam aktywowanych
zależnie od warunków pogodowych) ani też w celu wpływania na podejmowanie decyzji w oparciu o
materiały marketingowe lub zawartość.

d.

Klient nie może używać Zawartości dotyczącej Pogody w ramach jakiegokolwiek typu ofert
przedstawianych podczas transmisji programów telewizyjnych lub radiowych (np. transmitowanych
drogą bezprzewodową, kablową lub satelitarną) bądź podczas świadczenia subskrybowanych usług
przetwarzania strumieniowego (np. usług Sling Television, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO
GO lub ich odpowiedników radiowych), bez względu na nośniki i metody stosowane w celu
świadczenia tych usług.
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5.5

e.

Klient zgadza się, że interfejsy API oraz powiązane z nimi specyfikacje i dokumentacja stanowią
informacje poufne IBM, w związku z czym nie mogą być używane ani ujawniane w sposób inny niż
określony w niniejszym Dokumencie Usługi.

f.

Zawartość dotycząca Pogody może być używana wyłącznie w połączeniu z usługami IBM Maximo
Asset Health Insights i IBM Maximo Asset Manager Scheduler Plus. Zawartość dotycząca Pogody
nie może być używana niezależnie od usług IBM Maximo Asset Health Insights i IBM Maximo Asset
Manager Scheduler Plus ani poza tymi usługami.

Ograniczenia dotyczące używania w poszczególnych krajach
Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy używanie przez niego Zawartości dotyczącej Pogody jest
dozwolone, oraz za uzyskanie w razie potrzeby wszelkich wymaganych licencji, zezwoleń, zatwierdzeń
lub upoważnień od jakiegokolwiek organu rządowego lub agencji w kraju lub na obszarze, gdzie Klient
prowadzi działalność lub korzysta z Zawartości dotyczącej Pogody. Wypełnianie przez IBM zobowiązań
IBM wynikających z niniejszego Dokumentu Usługi jest uzależnione od spełnienia przez Klienta tego
warunku.
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