Opis Usługi
IBM Cognos Analytics on Cloud Trial
Niniejszy Opis Usługi zaczyna obowiązywać dla niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze w wersji próbnej w
momencie zaakceptowania zamówienia Klienta. Szczegóły dotyczące zamówienia Klienta znajdują się w
odpowiedniej ofercie cenowej i innych dokumentach zamówienia. Opis Usługi i powiązane z nim dokumenty
zamówienia stanowią Dokumenty Transakcyjne.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze

1.1

Produkty oferowane
Klient może dokonać wyboru spośród następujących produktów oferowanych:

1.1.1

Opis usługi IBM Cognos Analytics on Cloud Trial
IBM udostępnia Klientowi usługę IBM Cognos Analytics on Cloud Trial na czas ograniczony, aby
umożliwić mu ocenę jej technologii i funkcjonalności. Klient może korzystać z usługi IBM Cognos
Analytics on Cloud Trial przez ustalony okres próbny w celu oceny jej technologii i funkcjonalności.
Usługa ta oferuje ograniczony zestaw funkcji i elementów, więc nie zaleca się jej używania w
środowiskach produkcyjnych lub w celach komercyjnych. W takich przypadkach nie jest ona też objęta
wsparciem. Klient może korzystać z usługi w taki sposób wyłącznie na własne ryzyko. Usługa IBM
Cognos Analytics on Cloud jest ogólnie dostępna i można ją zamówić w każdej chwili. Klient może
wykorzystać wersję próbną Usługi Przetwarzania w Chmurze tylko raz. Jeśli chce nadal używać tej usługi
po upływie okresu próbnego, musi złożyć zamówienie na ogólnie dostępną usługę IBM Cognos Analytics
on Cloud. IBM nie ma obowiązku zaoferowania możliwości migracji lub usług w tym zakresie.

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.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=E7BC3AD0240411E58BCB3FD1A5DC388F

3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
Umowy dotyczące Poziomu Usług nie mają zastosowania do Usług w wersji próbnej.

3.2

Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne nie ma zastosowania do Usług w wersji próbnej.

4.

Opłaty
Używanie Usługi Przetwarzania w Chmurze w wersji próbnej zasadniczo nie podlega opłatom, chyba że
IBM lub dostawca usług będący osobą trzecią wyraźnie określą inaczej. Jeśli jakiekolwiek władze nałożą
cło lub podatek (w tym podatek potrącany u źródła), opłatę egzekucyjną lub inną opłatę z tytułu importu,
eksportu, przekazywania, udostępniania lub używania wersji próbnej Usługi Przetwarzania w Chmurze
bądź usługi osoby trzeciej, to Klient zobowiązuje się uiścić taką opłatę.
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5.

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

Okres obowiązywania
Klient może używać usługi IBM Cognos Analytics on Cloud Trial przez maksymalnie 90 dni, przy czym
korzystanie z usługi jest ograniczone do następującego zakresu:
●

Środowisko jednego użytkownika.

●

Dostęp do przykładowych danych i zawartości analitycznej.

●

Możliwość przesyłania, modelowania, raportowania i badania plików .xls, .xlsx lub .csv.

●

Możliwość wysłania maksymalnie 1 GB danych po kompresji.

●

Brak dostępu do funkcji administracyjnych usługi Cognos Analytics, w tym możliwości tworzenia
połączeń ze źródłem danych.

IBM może w dowolnym momencie zawiesić, odwołać lub ograniczyć używanie usługi IBM Cognos
Analytics on Cloud Trial bądź uczestnictwo w niej lub też odmówić takiego używania bądź uczestnictwa. Z
chwilą wygaśnięcia usługi IBM Cognos Analytics on Cloud Trial lub po 28 dniach braku aktywności na
koncie Klienta zawartość zostanie zniszczona.
Przed wygaśnięciem usługi lub zakończeniem jej świadczenia Klient ma obowiązek usunąć wszelką
zastrzeżoną zawartość, którą zamierza zachować.
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