Další popis služby IBM Cloud Service
IBM Managed Financial Data API
S výjimkou uvedenou níže se uplatní podmínky Popisu služby IBM Cloud Service.

1.

Popis služby Cloud Service
Managed Financial Data API umožňuje Zákazníkovi přístup k datům finančního trhu používaným pro
stanovení ceny, ocenění a simulaci finančních cenných papírů.
Managed Financial Data API lze využívat v aplikacích na podporu případů použití, jako jsou např.:

2.

●

poskytování dat dalším službám zapojeným do procesu finančních scénářů a generování
zátěžových testů;

●

podpora výpočtů modelů přecenění peněžních toků finančních cenných papírů a optimalizace
portfolia.

Ochrana obsahu a údajů
Datové listy platné pro tuto službu a podmínky této části upravují podrobnosti a podmínky, včetně
odpovědnosti Zákazníka v souvislosti s využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující
Datové listy.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=8578EA70418511E8845013686FEEAB8B

3.

Oprávnění a informace o fakturaci

3.1

Metriky poplatků
Na tuto službu se uplatní následující metriky poplatků:
Tisíc položek – Položka je výskyt specifické položky, která je zpracovávána nebo spravována službou
Cloud Service nebo souvisí s jejím používáním v souladu s Popisem služby Cloud Service. Zákazníkovi
bude naúčtován počet Položek za účetní období zaokrouhlený nahoru na nejbližší tisíc.
Pro účely této služby Cloud Service Položka představuje jeden požadovaný a vrácený identifikátor
obchodovaného cenného papíru.

4.

Materiály JAK JSOU
VŠECHNA DATA A INFORMACE (VČETNĚ VEŠKERÝCH DAT A INFORMACÍ ODVOZENÝCH Z
ANALÝZY), KTERÉ ZÁKAZNÍK ZÍSKÁ Z TÉTO SLUŽBY CLOUD SERVICE, SE POSKYTUJÍ "JAK
JSOU" A SPOLEČNOST IBM A VEŠKERÉ ZDROJE TĚCHTO DAT A INFORMACÍ NENESOU
ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST, SPOLEHLIVOST, ÚPLNOST NEBO DOSTUPNOST TAKOVÝCH
DAT A INFORMACÍ.

5.

Přímí dodavatelé dat
Služba Cloud Service nabízí Zákazníkovi možnost přístupu a zpracování dat poskytnutých jedním nebo
několika dodavateli dat třetích osob. Pokud se Zákazník rozhodne pro přístup k těmto datům třetích osob,
Zákazník souhlasí s podmínkami Přílohy A tohoto Popisu služeb.
Zákazník potvrzuje, že tato služba Cloud Service poskytuje dle potřeby přístup k datům Přímých
dodavatelů dat. Ani společnost IBM, její poskytovatelé informací třetích osob, ani jejích příslušné
přidružené osoby neponesou žádnou odpovědnost, podmíněnou ani jinou, za kvalitu nebo dostupnost dat
Přímých dodavatelů dat. Zákazník nese odpovědnost za výsledky dosažené na základě užívání služby
Cloud Service.
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Další popis služby IBM Cloud Service
Příloha A
Tento dokument je Přílohou A k dokumentu Další popis služby IBM Cloud Service. Tato příloha A platí pouze v
rozsahu, v jakém se Zákazník rozhodne pro přístup nebo zpracování dat poskytovaných některým z níže
uvedených Dodavatelů dat. V případě rozporu podmínek mezi Smlouvou, Popisem služeb, Transakčním
dokumentem a touto Přílohou A mají podmínky této Přílohy A přednost v rozsahu tohoto rozporu.

1.

2.

Přímí dodavatelé dat
a.

IBM jménem Zákazníka přímo od specifikovaných dodavatelů dat, kteří jsou třetími osobami
("Dodavatel dat"), získá a bude spravovat data, která takový Dodavatel dat poskytl ("Data od
dodavatele"), jak vyžaduje Zákazník v rámci nabídky Cloud Service, v souladu s podmínkami
Smlouvy, Popisu služeb, Transakčního dokumentu a této Přílohy A.

b.

V případě Dodavatelů dat, jichž se týká tato Příloha A, nemusí mít Zákazník uzavřenu smlouvu
přímo s takovým Dodavatelem dat. Zákazník se zavazuje, že bude Data od dodavatele – v jakékoliv
formě – používat výhradně jako součást nabídky Cloud Service v souladu s podmínkami Smlouvy,
podmínkami Popisu služeb, Transakčního dokumentu a této Přílohy A.

c.

Zákazník bere na vědomí, že podmínky užívání, které jsou uvedeny v článku 4 této Přílohy A,
mohou být více omezující než podmínky užívání nabídky Cloud Service uvedené ve Smlouvě, v
Popisu služeb a v Transakčním dokumentu. Zákazník rovněž bere na vědomí, že se těmito více
omezujícími podmínkami užívání řídí Zákazníkovo užívání takových Dat od dodavatele, včetně nikoli však pouze - jakéhokoli výstupu nabídky Cloud Service, který obsahuje Data od dodavatele
nebo je z takových dat odvozen.

Poplatky
V případě, že Dodavatel dat zvýší poplatky za Data od dodavatele, je IBM oprávněna kdykoli zvýšit tu
část poplatků za nabídku Cloud Service, která se týká zpracování Dat od dodavatele jménem Zákazníka.
Zákazník přebírá odpovědnost za takové zvýšení a je povinen takové zvýšení zaplatit.

3.

Náhrada škody
Zákazník se zavazuje, že IBM, poskytovatelům informací této společnosti, kteří jsou třetími stranami, a
jejich příslušným přidruženým společnostem a každému z příslušných jednatelů, vedoucích pracovníků,
zaměstnanců, zástupců, nástupců a postupníků poskytne náhradu škody a zbaví je odpovědnosti v
souvislosti s jakýmikoli nároky, ztrátami, škodami, odpovědností, náklady a výdaji, včetně přiměřených
poplatků a výdajů na právní zastoupení, jež vznikly jakýmkoli způsobem na základě následujícího
jednání: (i) užívání nebo neschopnosti užívat (ze strany Zákazníka nebo jakékoli třetí osoby) jakákoliv
Data od dodavatele, včetně – nikoli však pouze – jakéhokoli výstupu nabídky Cloud Service, který
obsahuje Data od dodavatele nebo je z Dat od dodavatele odvozen, nebo jakýchkoli rozhodnutí či rad
vzniklých na základě takového užívání; nebo (ii) jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení obsaženého v
této Příloze A ze strany Zákazníka nebo (iii) jakéhokoli porušení smlouvy IBM s Dodavatelem dat ze
strany IBM v rozsahu, v němž takové porušení vzniklo na základě porušení podmínek této Přílohy A ze
strany Zákazníka nebo ve spojení s takovým porušením.

4.

Specifické podmínky užívání pro Přímé dodavatele dat
Následující podmínky užívání platí v rozsahu, v němž IBM zpracovává pro Zákazníka Data od dodavatele
od níže uvedených Dodavatelů dat.

4.1

Thomson Reuters
V souladu se smlouvou IBM Thomson Reuters Vendor Data Agreement se na jakýkoli přístup a užívání
obsahu uvedeného v tomto dokumentu a poskytnutého společností Thomson Reuters ("TR Data")
(včetně, nikoli však pouze, výstupu z nabídky Cloud Service, který obsahuje Data TR) vztahují následující
sdělení a podmínky:
a.

Data TR jsou chráněna autorskými právy © 1999 – 2016 společnosti Thomson Reuters. Všechna
práva vyhrazena. Thomson Reuters (Markets) LLC, Thomson Reuters Canada Limited a její
přidružené společnosti jsou zde uváděny jako "Thomson Reuters".
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b.

Společnost Thomson Reuters nebo její poskytovatelé třetí strany vlastní a jsou držiteli veškerých
práv, nároků a právních titulů souvisejících s mimo jiné autorskými právy, ochrannou známkou,
právy k databázím, obchodními tajemstvími, know-how a ostatními právy k duševnímu vlastnictví
nebo formami právní ochrany, které mají podobnou povahu nebo ekvivalentní účinek kdekoli na
světě a vztahují se na Data TR. Zákazník nezíská žádný vlastnický titul k těmto datům. Data TR
představují důvěrná obchodní tajemství společnosti Thomson Reuters nebo jejích poskytovatelů
třetí strany. Zobrazování, používání, rozmnožování, distribuce nebo vytváření odvozených děl či
vylepšení z Dat TR v jakékoli formě nebo způsobem je výslovně zakázáno, s výjimkou rozsahu
výslovně povoleného v tomto dokumentu nebo s předchozím písemným souhlasem společnosti
Thomson Reuters.

c.

Zákazník bere na vědomí, že IBM poskytuje Data TR pro pohodlí Zákazníka a IBM nenese žádnou
odpovědnost za kvalitu nebo dostupnost Dat TR. Zákazník bere na vědomí, že si je vědom obecné
formy, obsahu, funkčnosti, charakteristik a omezení Dat TR, a sám se ujistil, že Data TR jsou pro
jeho účely vhodná.

d.

Zákazník smí používat Data TR (včetně - nikoli však pouze - výstupu z nabídky Cloud Service, který
obsahuje Data TR) pro své interní použití nebo pro použití během konzultací se zaměstnanci,
úředníky, řediteli, smluvními dodavateli, zástupci a poradci Zákazníka (včetně - nikoli však pouze poradců, konzultantů a účetních) nebo s vlastními zákazníky Zákazníka. S výjimkou distribuce Dat
TR podle výše uvedených ustanovení nebude Zákazník Data TR ani žádnou jejich část (včetně –
nikoli však pouze – výstupu z nabídky Cloud Service, který obsahuje Data TR) dále distribuovat,
pokud to IBM výslovně písemně nepovolila. Po ukončení nebo ukončení platnosti tohoto Popisu
služeb okamžitě zanikají všechna práva k Datům TR udělená podle tohoto dokumentu. Zákazník si
smí uchovat kopie všech reportů, prezentací, publikací a ostatních materiálů generovaných
Zákazníkem za použití nabídky Cloud Service, pokud používání takového reportu, prezentace nebo
publikace či jiných materiálů vytvořených během doby platnosti tohoto Popisu služeb bude
omezeno na používání Zákazníkem pouze v souladu s tímto Popisem služeb.

e.

Zákazník bere na vědomí, že přístup k určitým prvkům Dat TR může být ukončen nebo se na něj
mohou vztahovat určité podmínky stanovené společností Thomson Reuters či vyplývající z pokynů
poskytovatele těchto prvků, který je třetí stranou. V rozsahu, v jakém Data TR obsahují data třetí
osoby uvedená na stránce General Restrictions/Notices (Všeobecná omezení / Sdělení) na webu
http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms, se na Zákazníka vztahují podmínky uvedené na této
stránce. Pokud má Zákazník dotazy týkající se toho, jaké podmínky třetí strany se na něj mohou
vztahovat, měl by se obrátit na zástupce podpory IBM.

f.

Celková odpovědnost IBM za ztrátu, škodu či náklady vzniklé na základě poskytování Dat TR nebo
ve spojení s takovými daty (ať už tyto vzniknou ve spojení s nedbalostí, porušením podmínek
smlouvy, uvedením v omyl nebo z jakéhokoli jiného důvodu) nepřekročí v jakémkoli kalendářním
roce celkové poplatky zaplacené jménem Zákazníka za Data TR s ohledem na daný kalendářní rok.

g.

IBM, JEJÍ PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI, SPOLEČNOST THOMSON REUTERS, ANI JEJÍ
POSKYTOVATELÉ TŘETÍ STRANY NEZARUČUJÍ, ŽE POSKYTOVÁNÍ DAT TR BUDE
NEPŘERUŠENÉ, BEZ CHYB, VČASNÉ, ÚPLNÉ NEBO PŘESNÉ ANI NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKY
TÝKAJÍCÍ SE VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT. POUŽÍVÁNÍ DAT TR A SPOLÉHÁNÍ SE NA
NĚ ZÁKAZNÍKEM, JEHO PŘÍBUZNÝMI SPOLEČNOSTMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU,
KTERÁ K DATŮM TR NEBO K VÝSTUPU Z NABÍDKY CLOUD SERVICE PŘISTUPUJE
PROSTŘEDNICTVÍM ZÁKAZNÍKA, JE NA ZÁKAZNÍKOVO VLASTNÍ RIZIKO. IBM, ŽÁDNÁ JEJÍ
PŘÍBUZNÁ SPOLEČNOST, SPOLEČNOST THOMSON REUTERS, ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ
TŘETÍ STRANY NENESOU ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNOST VŮČI ZÁKAZNÍKOVI ANI
JINÉMU SUBJEKTU ČI OSOBĚ ZA NESCHOPNOST POUŽÍVAT DATA TR NEBO ZA
NEPŘESNOSTI, CHYBY, VYNECHÁNÍ, PRODLEVY, POČÍTAČOVÉ VIRY NEBO JINÉ VADY ČI
POŠKOZENÍ, ŠKODY, NÁROKY, ODPOVĚDNOSTI NEBO ZTRÁTY, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU,
TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ DAT TR NEBO VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S NÍM. DATA TR JSOU
ZÁKAZNÍKOVI POSKYTOVÁNA "JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY ŽÁDNÉHO DRUHU. V ROZSAHU
STANOVENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ
VÝSLOVNĚ ČI KONKLUDENTNĚ, VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍCH NÁROKŮ, PORUŠENÍ NEBO
ZASAHOVÁNÍ DO PRÁV NEBO JINÝCH.

h.

SPOLEČNOST THOMSON REUTERS ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ TŘETÍ STRANY NENESOU V
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - PŘÍMÝCH
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NEBO NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, ZTRÁT ČI VÝDAJŮ
VYPLÝVAJÍCÍCH VE SPOJENÍ S DATY TR, I POKUD BYLI SPOLEČNOST THOMSON
REUTERS, JEJÍ POSKYTOVATELÉ TŘETÍ STRANY ČI JEJICH ZÁSTUPCI NA MOŽNOST
TĚCHTO ŠKOD, ZTRÁT NEBO VÝDAJŮ UPOZORNĚNI. SPOLEČNOST THOMSON REUTERS
ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ TŘETÍ STRANY NENESOU ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNOST
ZA NABÍDKU CLOUD SERVICE.
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