„IBM Cloud“ papildomos paslaugos aprašas
„IBM Managed Financial Data API“
Išskyrus, kaip nurodyta toliau, taikomos „IBM Cloud“ Paslaugos aprašo sąlygos.

1.

„Cloud Service“ aprašas
Naudodamas „Managed Financial Data API“ Klientas gali lengviau pasiekti finansinės rinkos duomenis,
naudojamus kainodaros, vertinimo ir vertybinių popierių modeliavimo srityse.
„Managed Financial Data API“ galima naudoti taikomosiose programose tokiais naudojimo atvejais:

2.

●

teikiant duomenis kitoms paslaugoms, įtrauktoms į finansinio scenarijaus ir testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis generavimo procesą.

●

palaikant finansinio saugumo pinigų cirkuliacijos pakartotinio įvertinimo modelių skaičiavimą ir
portfelio optimizavimą.

Turinio ir duomenų apsauga
Šiai paslaugai skirtame Duomenų lape ir šiame skyriuje nurodytose sąlygose pateikta išsami informacija ir
sąlygos, įskaitant Kliento įsipareigojimus dėl šios paslaugos naudojimo. Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau
pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=8578EA70418511E8845013686FEEAB8B

3.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

3.1

Mokesčio apskaičiavimas
Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau pateiktas (-i) Mokesčio apskaičiavimas (-ai):
Tūkstantis elementų – Elementas yra konkretaus elemento, kurį apdoroja, valdo „Cloud Service“ arba
kuris susijęs su „Cloud Service“ naudojimu, atvejis, kaip aprašyta „Cloud Service“ apraše. Klientui bus
taikomas mokestis už Elementų skaičių, suapvalintą iki artimiausio tūkstančio, sąskaitos išrašymo
laikotarpiu.
Šioje „Cloud Service“ Elementas yra vienas pareikalautas ir grąžintas finansinės priemonės
identifikatorius.

4.

Medžiaga TOKIA, KOKIA YRA
VISI DUOMENYS IR INFORMACIJA (ĮSKAITANT BET KOKIĄ GAUTĄ IŠ ANALIZĖS), KURIĄ KLIENTAS
GAUNA IŠ ŠIOS DEBESIES PASLAUGOS, PATEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA“, O IBM IR VISI TOKIŲ
DUOMENŲ IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI NĖRA ATSAKINGI UŽ ŠIŲ DUOMENŲ IR INFORMACIJOS
TIKSLUMĄ, PATIKIMUMĄ, UŽBAIGTUMĄ ARBA PASIEKIAMUMĄ.

5.

Tiesioginiai duomenų teikėjai
„Cloud Service“ siūlo Klientui galimybę pasiekti ir tvarkyti duomenis, kuriuos pateikė vienas ar keli
trečiosios šalies duomenų teikėjai. Jei Klientas pasirenka pasiekti šiuos trečiosios šalies duomenis,
Klientas sutinka su šio Paslaugos aprašo A priedo sąlygomis.
Klientas pripažįsta, kad ši „Cloud Service“ suteikia patogesnę prieigą prie Tiesioginio duomenų teikėjo
duomenų. Nei IBM, nei IBM trečiosios šalies informacijos teikėjai, nei jų abiejų atitinkamos susijusios
įmonės nėra kaip nors atsakingos ar įsipareigojusios už Tiesioginių duomenų teikėjo duomenų kokybę
arba pasiekiamumą ir šie dalykai niekaip nuo jų nepriklauso. Už rezultatus, gautus naudojant „Cloud
Service“, atsakingas Klientas.

i126-8059-01 (06/2018)

1 psl. iš 3

„IBM Cloud“ papildomas paslaugos aprašas
A priedas
„IBM Cloud“ papildomo Paslaugos aprašo A priedas. Šis A priedas taikomas tik tiek, kiek šis Klientas pasirenka
pasiekti arba tvarkyti duomenis, kuriuos pateikė vienas iš toliau nurodytų Duomenų teikėjų. Jeigu šio Sutarties,
Paslaugos aprašo, Operacijų dokumento ir šio A priedo sąlygos prieštarauja viena kitai, prieštaravimo apimčiai
taikomos A priedo sąlygos.

1.

2.

Tiesioginiai duomenų teikėjai
a.

IBM Kliento vardu tiesiogiai iš nurodytų trečiosios šalies duomenų tiekėjų (kiekvienas jų –
„Duomenų tiekėjas“) įsigis ir valdys tam tikrus duomenis, kuriuos padarys prieinamus tokie
Duomenų tiekėjai („Tiekėjo duomenys“), kaip to reikia Klientui naudojant „Cloud Service“ pasiūlymą,
laikantis šios Sutarties, Paslaugos aprašo, Operacijų dokumento ir šio A priedo sąlygų.

b.

Kai kalbama apie šiame A priede minimus Duomenų tiekėjus, Klientui nereikia turėti galiojančios
tiesioginės sutarties su tokiu Duomenų tiekėju. Klientas sutinka naudoti Tiekėjo duomenis,
nesvarbu, kokia forma, tik kaip „Cloud Service“ pasiūlymo dalį ir laikydamasis šios Sutarties,
Paslaugos aprašo, Operacijų dokumento ir šio A priedo sąlygų.

c.

Klientas pripažįsta, kad šio A priedo 4 skyriuje pateiktos naudojimo sąlygos gali būti labiau
ribojančios nei „Cloud Service“ pasiūlymo naudojimo sąlygos, nustatytos Sutartyje, Paslaugos
apraše ir Operacijų dokumento sąlygose. Taip pat Klientas pripažįsta, kad labiau ribojančios
naudojimo sąlygos reguliuoja Kliento tokių Tiekėjų duomenų naudojimą, įskaitant, be apribojimų, bet
kokią „Cloud Service“ pasiūlymo išvestį, kuri apima Tiekėjų duomenis arba iš jų kyla.

Mokesčiai
Kad atsispindėtų Duomenų tiekėjo įvesti padidinti mokesčiai už Tiekėjo duomenis, IBM gali padidinti tą
„Cloud Service“ pasiūlymo mokesčių dalį, kuri susijusi su Tiekėjo duomenų tvarkymu Kliento vardu bet
kuriuo metu. Klientas už tai prisiima atsakomybę ir privalės mokėti tokius didesnius mokesčius.

3.

Nuostolių atlyginimas
Klientas sutinka atleisti IBM ir jos trečiosios šalies informacijos teikėjus, taip pat jų atitinkamas pavaldžias
bendroves ir jų atitinkamus direktorius, pareigūnus, darbuotojus, agentus, teisių ir pareigų perėmėjus nuo
atsakomybės ir nuostolių atlyginimo dėl bet kokių skundų, nuostolių, žalos, įsipareigojimų, mokesčių ir
išlaidų, įskaitant pagrįstus mokesčius teisininkui, kokiu nors būdu kylančius dėl: (i) Kliento ar trečiosios
šalies Tiekėjo duomenų naudojimo ar negalėjimo tų duomenų naudoti, įskaitant, be apribojimų, bet kokią
„Cloud Service“ pasiūlymo išvestį, apimančią Tiekėjo duomenis arba iš jų kylančią, arba bet kokius
sprendimus ar patarimus, susijusius su tokiu naudojimu; (ii) bet kokios šio A priedo nuostatos Kliento
nesilaikymo; (iii) bet kokio IBM sutarties su Duomenų tiekėju pažeidimo iš IBM pusės, kai tai kyla arba yra
susiję su Kliento šio A priedo sąlygų nesilaikymu.

4.

Specifinės tiesioginio Duomenų Teikėjo Naudojimo sąlygos
Šios Naudojimo sąlygos taikomos tokia apimtimi, kad IBM tvarko Tiekėjo duomenis Klientui, gautus iš
toliau nurodytų Duomenų tiekėjų.

4.1

„Thomson Reuters“
Pagal IBM „Thomson Reuters“ Tiekėjo duomenų sutartį, visai prieigai prie čia pateikiamų „Thomson
Reuters“ duomenų ("TR duomenys") (įskaitant, be apribojimų, bet kokią „Cloud Service“ pasiūlymo
išvestį, apimančią TR duomenis) ir jų naudojimui taikomi toliau nurodyti įspėjimai ir sąlygos:
a.

TR duomenų autorių teisės priklauso © 1999–2016, „Thomson Reuters“. Visos teisės saugomos.
„Thomson Reuters (Markets) LLC“, „Thomson Reuters Canada Limited“ ir jos susijusios įmonės
šiame dokumente vadinamos „Thomson Reuters“.

b.

„Thomson Reuters“ ar jos trečiosios šalies tiekėjams priklauso ir jie išlaiko visas TR duomenų
teises, nuosavybės ar turtines teises, įskaitant, bet neapsiribojant, visas autorių teisių, prekių
ženklų, patentų, duomenų bazės, prekybinių paslapčių, žinių ir visas kitas intelektinės nuosavybės
teises ar panašaus pobūdžio ar lygiaverčio poveikio apsaugos formas bet kur pasaulyje ir Klientui
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nesuteikiamos jokios turtinės teisės. TR duomenys sudaro „Thomson Reuters“ ar jos trečiosios
šalies tiekėjų konfidencialius duomenis ir prekybines paslaptis. Aiškiai draudžiama bet kokia forma ir
bet kokiu būdu rodyti, vykdyti, atgaminti, platinti TR duomenis, parengti jų išvestinius kūrinius ar
patobulinimus, išskyrus kai tai aiškiai leidžiama pagal šį dokumentą, be išankstinio raštiško
„Thomson Reuters“ sutikimo.
c.

Klientas pripažįsta, kad IBM teikia TR duomenis dėl patogumo ir IBM nebus atsakinga už TR
duomenų kokybę ar prieinamumą. Klientas pripažįsta, kad Klientas yra informuotas apie TR
duomenų bendrąją formą, turinį, funkcines galimybes, efektyvumą ir apribojimus ir Klientas
pasitenkina tuo, kaip TR duomenys atitinka savo paskirtį.

d.

Klientas gali naudoti TR duomenis (įskaitant, be apribojimų, bet kokią „Cloud Service“ pasiūlymo
išvestį, apimančią TR duomenis) Kliento vidinio naudojimo tikslais arba konsultacijoms su Kliento
darbuotojais, pareigūnais, rangovais, agentais ir patarėjais (įskaitant, be apribojimų, advokatus,
konsultantus ir apskaitininkus) ar paties Kliento klientais. Išskyrus anksčiau nurodytą TR duomenų
platinimą, Klientas negali toliau platinti jokių TR duomenų ir jokios jų dalies (įskaitant, be apribojimų,
bet kokią „Cloud Service“ pasiūlymo išvestį, apimančią bet kokius TR duomenis), išskyrus gavus
aiškų raštišką IBM leidimą. Nutraukus arba pasibaigus šio Paslaugos aprašo galiojimui, visos pagal
šį dokumentą suteiktos teisės į TR duomenis iškart nustoja galioti. Klientui leidžiama pasilikti visų
ataskaitų, pateikčių, leidinių ir kitos medžiagos, Kliento sugeneruotos naudojant „Cloud Service“
pasiūlymą, kopijas, su sąlyga, kad toks bet kokios ataskaitos, pateikties, leidinio ar kitos medžiagos,
sukurtos šio Paslaugos aprašo galiojimo laikotarpiu, naudojimas apsiribos tik Kliento naudojimu,
laikantis Paslaugos aprašo.

e.

Klientas pripažįsta, kad prieiga prie tam tikrų TR duomenų elementų gali nustoti galioti arba jai gali
būti taikomos tam tikros „Thomson Reuters“ sąlygos arba šių elementų trečiosios šalies teikėjo
nurodymai. Jei TR duomenys apima kokius nors trečiosios šalies duomenis, nurodytus
http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms bendrųjų apribojimų / įspėjimų puslapyje, Klientui bus
taikomos tokiame bendrųjų apribojimų / įspėjimų puslapyje nustatytos sąlygos. Jei Klientui kyla
klausimų, kokios trečiosios šalies sąlygos gali būti taikomos, jis turi susisiekti su savo IBM
palaikymo atstovu.

f.

IBM bendroji atsakomybė už nuostolius, žalą ar išlaidas, susijusias su „TR“ Tiekėjo duomenų
teikimu (dėl neatsargumo, sutarties pažeidimo, neteisingo interpretavimo ar dėl bet kurios kitos
priežasties), bet kuriais kalendoriniais metais neviršys Kliento vardu už TR duomenis tais
kalendoriniais metais sumokėtų mokesčių sumos.

g.

NEI „IBM“, NEI JOS SUSIJUSIOS ĮMONĖS, „THOMSON REUTERS“ AR JOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ
TEIKĖJAI NEGARANTUOJA, KAD „TR“ DUOMENYS BUS TEIKIAMI NEPERTRAUKIAMAI, BE
KLAIDŲ, LAIKU, IŠSAMIAI IR TIKSLIAI, TAIP PAT JIE NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL JŲ
NAUDOJIMO REZULTATŲ. „TR“ DUOMENŲ NAUDOJIMO IR KLIENTO, JO SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ
AR BET KURIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, KURIOS PASIEKIA „TR“ DUOMENIS AR IŠVESTĮ IŠ „CLOUD
SERVICE“ PASIŪLYMO PER KLIENTĄ, PASITIKĖJIMO JAIS RIZIKĄ PRISIIMA TIK KLIENTAS.
NEI „IBM“, NEI JOS SUSIJUSIOS ĮMONĖS, „THOMSON REUTERS“ AR JOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ
TIEKĖJAI NEBUS JOKIU BŪDU ATSAKINGI KLIENTUI AR JOKIAM KITAM SUBJEKTUI ARBA
ASMENIUI UŽ JŲ NEGALIMYBĘ NAUDOTI TR DUOMENIS AR UŽ JOKIUS NETIKSLUMUS,
KLAIDAS, PRALEIDIMUS, UŽDELSIMUS, KOMPIUTERIO VIRUSUS AR KITUS TRŪKUMUS AR
GEDIMUS, ŽALĄ, PRETENZIJAS, PRIEVOLES AR NUOSTOLIUS, NESVARBU DĖL KOKIOS
PRIEŽASTIES, SUSIJUSIUS SU „TR“ DUOMENŲ NAUDOJIMU. TR DUOMENYS PATEIKIAMI
„TOKIE, KOKIE YRA“ BE JOKIŲ GARANTIJŲ. KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, PAGAL ŠĮ
DOKUMENTĄ NESUTEIKIAMA JOKIŲ AIŠKIAI NURODYTŲ AR NENURODYTŲ GARANTIJŲ,
ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NENURODYTAS TINKAMUMO PREKIAUTI, TINKAMUMO
TAM TIKRAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS, PAŽEIDŽIAMUMO AR KITAS GARANTIJAS.

h.

JOKIU ATVEJU „THOMSON REUTERS“ AR JOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ TIEKĖJAI NEBUS
ATSAKINGI UŽ JOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, TIESIOGINĘ IR NETIESIOGINĘ,
SPECIALIĄJĄ, ATSITIKTINĘ AR ŠALUTINĘ ŽALĄ, NUOSTOLIUS AR IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU
TR DUOMENIMIS, NET JEI „THOMSON REUTERS“ AR JOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ TIEKĖJAMS AR
JŲ ATSTOVAMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS, NUOSTOLIŲ AR IŠLAIDŲ
GALIMYBĘ. BE TO, „THOMSON REUTERS“ AR JOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ TIEKĖJAI NEBUS JOKIU
BŪDU ATSAKINGI UŽ „CLOUD SERVICE“ PASIŪLYMĄ.
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