Dodatni opis storitve IBM Cloud
IBM Managed Financial Data API
Razen kot je določeno spodaj, veljajo določila opisa storitve IBM Cloud.

1.

Opis storitev v oblaku
Storitev Managed Financial Data API naročniku omogoča dostop do podatkov o finančnem trgu,
uporabljenih pri določanju cen, vrednotenju in simulaciji finančnih jamstev.
Storitev Managed Financial Data API se lahko uporablja skupaj z aplikacijami za podpiranje primerov
uporabe, kot so:

2.

●

Zagotavljanje podatkov drugim storitvam, vključenim v proces finančnega položaja in generiranje
stresnih testov.

●

Podpora pri izračunu modelov prevrednotenja denarnih tokov finančne varnosti in optimizaciji
portfelja.

Vsebina in varstvo podatkov
Na podatkovnem listu, ki se uporablja za to storitev, in v določbah v tem razdelku so opisane podrobnosti
in določbe, vključno z naročnikovimi odgovornostmi, ki so povezane z uporabo te storitve. Za to storitev
se uporablja(jo) naslednji podatkovni list(i).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=8578EA70418511E8845013686FEEAB8B

3.

Pooblastila in zaračunavanje

3.1

Metrike zaračunavanja
Za to storitev se uporablja(jo) naslednje metrike zaračunavanja:
Tisoč postavk – postavka je pojavitev določene postavke, ki jo obdela ali upravlja storitev v oblaku ali je
ta z njo povezana, kot je navedeno v opisu storitve v oblaku. Naročniku bo zaračunano število postavk,
zaokroženo na najbližjo tisočico, in sicer med obračunskim obdobjem.
Za namene te storitve v oblaku je postavka en zahtevan in vrnjen identifikator instrumenta, s katerim se
trguje na borzi.

4.

AS-IS Materials
VSI PODATKI IN INFORMACIJE (VKLJUČNO S TISTIMI, KI IZVIRAJO IZ ANALITIKE), KI JIH
NAROČNIK PRIDOBI OD TE STORITVE V OBLAKU, SO PRIDOBLJENI "KAKRŠNI SO", ZATO IBM IN
NOBENI DRUGI VIRI TEH PODATKOV IN INFORMACIJ NISO ODGOVORNI ZA TOČNOST,
ZANESLJIVOST, POPOLNOST ALI DOSEGLJIVOST TEH PODATKOV IN INFORMACIJ.

5.

Neposredni dobavitelji podatkov
Storitev v oblaku naročniku ponuja dostop do podatkov in obdelavo podatkov, ki jih zagotovi eden ali več
drugih dobaviteljev podatkov. Če se naročnik odloči za dostopanje do teh podatkov tretjih oseb, se strinja
s pogoji Dodatka A tega opisa storitve.
Naročnik se strinja, da ta storitev v oblaku zagotavlja dostop do podatkov neposrednih dobaviteljev
podatkov zaradi praktičnosti. Niti IBM, niti njegovi drugi ponudniki informacij ali njihova povezana podjetja
niso odgovorni za kakovost ali razpoložljivost podatkov neposrednih dobaviteljev podatkov. Naročnik je
odgovoren za rezultate, ki izhajajo iz uporabe storitve v oblaku.
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Dodatni opis storitve IBM Cloud
Dodatek A
To je Dodatek A k dodatnemu opisu storitve. Ta Dodatek A velja le v primeru, če se naročnik odloči za dostop do
podatkov ali za obdelavo podatkov enega od dobaviteljev podatkov, navedenih spodaj. V primeru navzkrižja med
pogodbo, opisom storitev, transakcijskim dokumentom in tem dodatkom A imajo prednost določila tega dodatka
A.

1.

2.

Neposredni dobavitelji podatkov
a.

IBM bo v naročnikovem imenu pridobil podatke neposredno od opredeljenih drugih dobaviteljev
(posameznih "dobaviteljev podatkov") in upravljal nekatere podatke, ki jih zagotavljajo takšni
dobavitelji podatkov ("podatki dobaviteljev"), v skladu z naročnikovimi potrebami kot del ponudbe
storitev v oblaku ter v skladu z določili pogodbe, opisa storitev, transakcijskega dokumenta in tega
dodatka A.

b.

Naročniku ni treba skleniti pogodb neposredno z dobavitelji podatkov, navedenimi v dodatku A.
Naročnik soglaša, da bo podatke dobavitelja v kateri koli obliki uporabljal samo kot del ponudbe
storitev v oblaku ter v skladu z določili pogodbe, opisa storitev, transakcijskega dokumenta in tega
dodatka A.

c.

Naročnik je seznanjen, da so lahko določila glede uporabe, opisana v razdelku 4 tega dodatka A,
strožja od določil o uporabi ponudbe storitev v oblaku, navedenih v pogodbi, opisu storitev in
transakcijskem dokumentu. Naročnik je seznanjen tudi, da za uporabo takih podatkov dobavitelja,
med drugim vključno z izhodnimi podatki iz ponudbe storitev v oblaku, ki vsebujejo podatke
dobavitelja ali so izpeljani iz njih, veljajo strožji pogoji uporabe.

Stroški
Če dobavitelj podatkov zviša cene svojih podatkov, lahko tudi IBM kadarkoli zviša tisti del naročnine za
ponudbo storitev v oblaku, ki je povezana z obdelavo podatkov dobavitelja v imenu naročnika. Naročnik
soglaša s plačilom takega zvišanja.

3.

Povračilo stroškov
Naročnik soglaša, da bo IBM ter njegove druge dobavitelje informacij in njihove podružnice, direktorje,
uradnike, zaposlene, agente, naslednike in pooblaščence varoval in ščitil pred zahtevki, izgubami,
odškodninami, odgovornostjo, stroški in izdatki, vključno z razumnimi stroški za odvetnika in stroški, ki bi
na kakršen koli način izhajali iz: (i) uporabe ali nezmožnosti uporabe katerih koli podatkov dobavitelja s
strani naročnika ali tretje osebe, kar med drugim vključuje tudi izhodne podatke iz ponudbe storitev v
oblaku, ki vsebujejo podatke dobavitelja ali so izpeljani iz njih, ali iz kakršnih koli odločitev ali nasvetov, ki
bi izhajali iz take uporabe; ali (ii) naročnikove kršitve katerega koli določila iz tega dodatka A; ali (iii)
kakršne koli kršitve IBM-ove pogodbe z dobaviteljem podatkov s strani IBM-a, ki bi izhajale iz naročnikove
kršitve določil tega dodatka A ali bile povezane z njim.

4.

Posebni pogoji uporabe za neposrednega dobavitelja podatkov
Za podatke dobavitelja, ki jih IBM obdeluje za naročnika, veljajo naslednji pogoji uporabe, ki so jih določili
spodnji dobavitelji podatkov.

4.1

Thomson Reuters
V skladu z IBM-ovo pogodbo z dobaviteljem podatkov Thomson Reuters, za kakršenkoli dostop do
vsebine, zagotovljene na tem mestu, ki jo dobavlja Thomson Reuters ("Podatki TR"), kar med drugim
vključuje izhodne podatke iz ponudbe storitev v oblaku, ki morda vsebujejo podatke TR, veljajo naslednje
določbe in pogoji:
a.

Za podatke TR veljajo avtorske pravice, Copyright © 1999 – 2016, Thomson Reuters. Vse pravice
pridržane. Thomson Reuters (Markets) LLC, Thomson Reuters Canada Limited in njihove povezane
družbe so v tem dokumentu imenovane "Thomson Reuters".

b.

Družba Thomson Reuters ali njegovi drugi ponudniki imajo in zadržijo vse pravice, pravni naslov in
upravičenost do podatkov TR, kar med drugim vključuje avtorske pravice, blagovno znamko,
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patente, pravice na bazah podatkov, trgovske skrivnosti, znanje in druge pravice do intelektualne
lastnine ali druge oblike zaščite, ki so podobne narave ali učinkujejo enakovredno, kjerkoli na svetu,
pri čemer naročniku v tem pogledu in za to niso podeljene nikakršne lastninske pravice. Podatki TR
so zaupni in so trgovska skrivnost družbe Thomson Reuters ali njenih ponudnikov, ki so tretje
osebe. Prikaz, uporaba, reprodukcija ali ustvarjanje izpeljanih del ali izboljšav podatkov TR v
katerikoli obliki ali na kakršenkoli način so izrecno prepovedani, razen v obsegu, ki je izrecno
dovoljen v tem dokumentu ali drugače, s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe Thomson Reuters.
c.

Naročnik potrjuje, da IBM zagotavlja podatke dobavitelja TR zaradi priročnosti za naročnika ter ne
prevzema nobene odgovornosti za kakovost ali razpoložljivost podatkov TR. Naročnik potrjuje, da
se zaveda splošne oblike, vsebine, funkcionalnosti, uporabnosti in omejitev podatkov TR ter
sprejema podatke TR kot ustrezne njihovemu namenu.

d.

Naročnik lahko podatke TR (kar med drugim vključuje izhodne podatke iz ponudbe storitev v
oblaku, ki morda vsebujejo podatke TR) uporablja za lastno interno uporabo ali za posvetovanje z
naročnikovimi zaposlenimi, vodji, direktorji, pogodbeniki, agenti in svetovalci (kar med drugim
vključuje pravnike, svetovalce in računovodje) ali naročnikovimi strankami. Razen za zgoraj
navedeno distribucijo podatkov TR, naročnik ne bo nadalje distribuiral podatkov TR ali katerega koli
njihovega dela (kar med drugim vključuje izhodne podatke iz ponudbe storitev v oblaku, ki vsebujejo
podatke TR), razen če IBM to izrecno dovoli v pisni obliki. Ob prekinitvi ali izteku tega opisa storitve
se takoj prekinejo vse pravice do podatkov TR, podeljene na tej podlagi. Naročniku bo dovoljeno
obdržati kopije vseh poročil, predstavitev, publikacij in drugih gradiv, ki jih je ustvaril naročnik s
ponudbo storitev v oblaku, pod pogojem, da je taka uporaba kateregakoli takega poročila,
predstavitve ali publikacije oziroma drugega gradiva, ustvarjenega med trajanjem tega opisa
storitve, omejena samo na naročnikovo uporabo v skladu z opisom storitve.

e.

Naročnik potrjuje, da dostop do nekaterih elementov podatkov TR lahko preneha ali postane
predmet nekaterih pogojev družbe Thomson Reuters oziroma postane odvisen od navodil drugega
ponudnika, ki zagotavlja te elemente. Glede na to, da podatki TR vključujejo določen obseg
podatkov drugih ponudnikov, opisanih na strani Splošne omejitve/Opozorila na naslovu
http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms, za naročnika veljajo določbe, navedene na tej strani
Splošne omejitve/Opozorila. Če ima naročnik vprašanja glede določb drugih ponudnikov, ki morda
veljajo zanj, se lahko obrne na IBM-ovega predstavnika za podporo.

f.

IBM-ova skupna odgovornost za izgubo, škodo ali stroške v okviru ali v povezavi z zagotavljanjem
podatkov TR (bodisi zaradi malomarnosti, kršitve pogodbe, zavajanja ali drugega vzroka) v
kateremkoli koledarskem letu ne bo presegla skupnega zneska, plačanega v naročnikovem imenu
za podatke TR glede na koledarsko leto.

g.

NITI IBM, KATERAKOLI NJEGOVA POVEZANA DRUŽBA, THOMSON REUTERS, NITI NJEGOVI
DRUGI DOBAVITELJI NE JAMČIJO, DA BO ZAGOTAVLJANJE PODATKOV NEPREKINJENO,
BREZ NAPAK, PRAVOČASNO, POPOLNO ALI TOČNO TER PRAV TAKO NE JAMČIJO ZA
REZULTATE, KI BODO PRIDOBLJENI Z UPORABO TEH PODATKOV. UPORABA PODATKOV
TR IN ZANAŠANJE NANJE S STRANI UPORABNIKA, NJEGOVIH POVEZANIH DRUŽB ALI
TRETJIH OSEB, KI DOSTOPAJO DO PODATKOV TR ALI IZHODNIH PODATKOV IZ PONUDBE
STORITEV V OBLAKU PREK NAROČNIKA, JE IZKLJUČNO NAROČNIKOVO TVEGANJE. NITI
IBM, NJEGOVE POVEZANE DRUŽBE, THOMSON REUTERS, NITI NJEGOVI DRUGI
DOBAVITELJI NE BODO NA NOBEN NAČIN ODGOVORNI NAROČNIKU ALI DRUGI PRAVNI ALI
FIZIČNI OSEBI ZA NJIHOVO NEZMOŽNOST UPORABE PODATKOV TR ALI ZA KAKRŠNEKOLI
NETOČNOSTI, NAPAKE, IZPUŠČENE PODATKE, ZAMUDE, RAČUNALNIŠKI VIRUS ALI
DRUGO ŠIBKO TOČKO ALI OKVARO, ŠKODO, ZAHTEVKE, OBVEZNOSTI ALI IZGUBO, NE
GLEDE NA VZROK, KI BI BILI V PODATKIH TR ALI BI IZHAJALI IZ NJIHOVE UPORABE.
PODATKI TR SO ZAGOTOVLJENI "TAKI, KOT SO" IN BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA. V
OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, V TEM DOKUMENTU NI ZAGOTOVLJENO
NOBENO JAMSTVO, BODISI IZRECNO ALI PREDPOSTAVLJENO, KAR MED DRUGIM
VKLJUČUJE VSAKRŠNO PREDPOSTAVLJENO JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTI ZA
PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, PRAVNI NASLOV, KRŠITEV ALI DRUGO.

h.

THOMSON REUTERS ALI NJEGOVI NEODVISNI PONUDNIKI V NOBENEM PRIMERI NE BODO
ODGOVORNI ZA MOREBITNO ŠKODO, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NEPOSREDNO ALI
POSREDNO, POSEBNO, SLUČAJNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, IZGUBO ALI IZDATKE, KI BI
IZHAJALI IZ POVEZAVE S PODATKI TR, ČEPRAV BI BILI THOMSON REUTERS ALI NJEGOVI
NEODVISNI DOBAVITELJI ALI NJIHOVI PREDSTAVNIKI OPOZORJENI NA MOŽNOST
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NASTANKA TAKE ŠKODE, IZGUB ALI IZDATKOV. POLEG TEGA DRUŽBA THOMSON
REUTERS ALI NJENI DRUGI DOBAVITELJI NE BODO NA NOBEN NAČIN ODGOVORNI ZA
PONUDBO STORITEV V OBLAKU.
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