Popis služby
TradeLens Trial Cloud Services
Teto popis služby se řídí Dohodou o službách Cloud Service IBM pro zemi Zákazníka (která je dostupná na
adrese http://ibm.com/terms), která společně s Popisem služby představuje úplnou dohodu.

1.

Definice
Účastník – dopravci, námořní přepravci, přístavy a terminály, orgány státní správy a další osoby
zainteresované na dodavatelském řetězci odebírající službu Cloud Service, které mohou službě Cloud
Service poskytovat informace anebo si je s ní vyměňovat.
Údaje poskytované Zákazníkem – informace poskytované službě Cloud Service Zákazníkem, jako
například milníky dopravního odvětví ("Události poskytované Zákazníkem") a obchodní dokumenty v
digitální formě.

2.

Popis služby Cloud Service
TradeLens je digitalizované řešení globálního obchodu ve společném vlastnictví IBM a A.P. MollerMaersk A/S je prostřednictvím dceřiné společnosti Maersk GTD Inc. Maersk GTD Inc. dodavatelem IBM a
dílčím zpracovatelem pro zajišťování a správu služby Cloud Service.
Zkušební služba Cloud Service je služba Cloud Service, kterou IBM zpřístupňuje po omezenou dobu, aby
Zákazník mohl posoudit její funkce a technologii. Zákazník je oprávněn používat službu Cloud Service
během určeného zkušebního období s cílem vyhodnotit její funkčnost a technologii. Služba Cloud Service
může poskytovat pouze omezenou sadu funkcí, proto její použití v produktivním prostředí nebo pro
komerční účely není doporučeno ani podporováno. Jakékoliv takové užívání je výhradně na vlastní riziko
Zákazníka. Kdykoli lze objednat obecně dostupnou službu Cloud Service. Službu Cloud Service může
Zákazník využít v rámci zkušebního období pouze jednou. Pokud Zákazník chce službu Cloud Service
využívat i po ukončení zkušebního období, musí odeslat objednávku pro obecně dostupnou nabídku
služby Cloud Service. IBM nemá povinnost nabízet funkce nebo služby migrace. Služby Cloud Service
dostupné k vyzkoušení v rámci tohoto Popisu služby zahrnují:

3.

●

TradeLens Platform

●

TradeLens Clear Way

Ochrana obsahu a údajů
Datový list zpracování a ochrany údajů (Datový list) poskytuje specifické informace o službě Cloud
Service týkající se typu Obsahu, který je povoleno zpracovávat, využívaných činností vztahujících se ke
zpracování, funkcí ochrany údajů a specifických aspektů uchovávání a vrácení Obsahu. Veškeré detaily
nebo vysvětlení a podmínky, včetně povinností Zákazníka, vztahující se k využívání služeb Cloud Service
a funkcí ochrany údajů, pokud existují, jsou uvedeny v této části. Datové listy mohou být dostupné pouze
v angličtině, nikoli v místním jazyce. Bez ohledu na jakoukoliv místní zákonnou praxi nebo zvyklosti strany
potvrzují, že rozumí angličtině a souhlasí s jejím využitím jako vhodného jazyka pro získání a používání
služeb Cloud Service. Zákazník potvrzuje, že i) společnost IBM smí dle potřeby a okolností upravit
Datové listy dle vlastního uvážení a ii) takové změny budou mít přednost před předchozími verzemi.
Účelem jakékoliv změny Datových listů bude i) zlepšit nebo vyjasnit stávající závazky, ii) zachovat soulad
s aktuálně platnými normami a platnými právními předpisy nebo iii) upravit další závazky. Žádné změny
Datových listů nebudou podstatným způsobem snižovat ochranu dat služby Cloud Service. Následující
Datový list se vztahuje ke zkušební službě Cloud Service:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=212D150099F511E88DA21ABFB868B416
Zákazník je povinen učinit nezbytné kroky za účelem objednání, aktivace nebo používání dostupných
funkcí ochrany údajů pro službu Cloud Service a přijímá odpovědnost za využívání služeb Cloud Service,
pokud Zákazník tyto kroky, včetně splnění zákonných požadavků na ochranu údajů nebo jiných
zákonných požadavků týkajících se Obsahu, neučiní.
Dodatek o zpracování údajů (Data Processing Addendum, DPA) společnosti IBM na adrese
http://ibm.com/dpa a Přílohy DPA se uplatní pro tuto Smlouvu a odkazuje se na ně jako na její součást,
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pokud se na osobní údaje zahrnuté v Obsahu vztahuje Evropské obecné nařízení o ochraně údajů
(EU/2016/679) (GDPR). Příslušný Datový list pro tuto službu Cloud Service bude sloužit jako Dodatek
DPA. Pokud se uplatňuje DPA, platí závazek společnosti IBM zasílat oznámení o změnách Dílčím
zpracovatelům a právo Zákazníka vznášet námitky proti těmto změnám dle ustanovení DPA.
Bez ohledu na jakoukoli zde obsaženou podmínku opačného významu Zákazník bere na vědomí, že
služba Cloud Service není plně kompatibilní se Zásadami ochrany dat a osobních údajů IBM pro službu
IBM Cloud Service na adrese http://www.ibm.com/cloud/data-security. Jako taková by se tudíž služba
Cloud Service neměla používat pro ukládání nebo příjem Osobních údajů nebo jiného důvěrného,
vlastnického či citlivého Obsahu. Zákazník je povinen zhodnotit vhodnost služby Cloud Service a s ní
spojených atributů zabezpečení pro zamýšlené použití a ukládání i zpracování svého Obsahu.
Používáním služby Cloud Services Zákazník potvrzuje, že služba splňuje jeho požadavky a pokyny ke
zpracování.

3.1

Sdílení dat
Kromě společnosti IBM a jejích dodavatelů a dílčích zpracovatelů, kteří mohou mít přístup k Obsahu a
mohou jej využívat výhradně pro účely poskytování a správy služby Cloud Service, souhlasí Zákazník s
tím, že IBM smí zpřístupnit Události poskytované Zákazníkem také všem Účastníkům, kteří se účastní
celého transportu všech zásilek souvisejících s těmito Událostmi poskytovanými Zákazníkem nebo kteří
poskytují služby s ním související. IBM nezpřístupní Údaje poskytované Zákazníkem ohledně konkrétní
zásilky žádnému Účastníkovi, který se neúčastní celého transportu dané zásilky nebo neposkytuje služby
s ní související.

3.2

Datová licence
Zákazník tímto uděluje IBM bezplatnou, celosvětově platnou, nevýhradní a neodvolatelnou licenci k
(i) využití Údajů poskytovaných Zákazníkem a jejich začlenění do dané služby Cloud Service a k
(ii) zpřístupnění takových Údajů poskytovaných Zákazníkem těm uživatelům služby Cloud Service, které
určuje tato Smlouva.

3.3

Odebrání dat
Bez ohledu na zásadu IBM ohledně vracení a odstraňování Obsahu nebude po společnosti IBM, aby ze
služby Cloud Service odstranila jakékoli Údaje poskytované Zákazníkem v rozsahu, v němž jsou tyto
údaje součástí transakce uložené v dané službě Cloud Service pomocí technologie blockchain.

4.

Poplatky
Všeobecně platí, že za užívání služby Cloud Service během zkušebního období nejsou účtovány žádné
poplatky, ledaže by IBM nebo poskytovatel služeb, který je třetí stranou, výslovně stanovili jinak. Jestliže
jakýkoliv úřad uvalí clo, dávku, daň (včetně srážkové daně), odvod či poplatek za dovoz nebo vývoz,
převod a užívání služby Beta Cloud Service nebo služby třetí osoby nebo přístup k takové službě, nese
Zákazník odpovědnost za uhrazení takové uvalené částky.

5.

Změny
IBM smí, výhradně dle vlastního uvážení, zcela nebo zčásti změnit podmínky, jež upravují službu Cloud
Service, změnit výpočetní prostředí nebo stáhnout funkce služby Cloud Service, a to prostřednictvím
zaslání oznámení. Pokud bude Zákazník službu Cloud Service během zbývající části zkušebního období
dále používat, vyjadřuje tím svůj souhlas s touto změnou. Pokud Zákazník se změnou nesouhlasí, je po
takovém oznámení povinen přestat Beta verzi služby používat.

6.

Smluvní období
Službu Cloud Service smí Zákazník používat během zkušebního období, které stanovila IBM, nebo dokud
IBM zkušební verzi služby nestáhne nebo neukončí její poskytování.
Zákazník smí kdykoli ukončit užívání zkušební verze služby Cloud Service prostřednictvím oznámení
zaslaného IBM. Zákazník nese odpovědnost za odstranění jakéhokoli vlastního obsahu, který si Zákazník
přeje uchovat, před uplynutím smluvního období nebo ukončením poskytování služeb.
IBM smí kdykoli pozastavit, odvolat, omezit nebo odmítnout účast na zkušební verzi služby nebo užívání
zkušební verze služby. Po uplynutí smluvního období nebo zrušení zkušební verze služby Cloud Service
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může být obsah smazán, ledaže by byla dostupná specifická migrace dat na související všeobecně
dostupné služby Cloud Service.

7.

Odpovědnost
Nejsou-li účtovány žádné poplatky, pak celková odpovědnost IBM za veškeré nároky (úhrnem) vzniklé na
základě Zákazníkova užívání zkušební verze služby Cloud Service získané na základě tohoto dokumentu
nepřesáhne částku za skutečnou přímou škodu až do výše 1 000 USD (nebo ekvivalentní částky v místní
měně).

8.

Záruky a vyloučení záruk
Služba Cloud Service je během zkušební doby poskytována "JAK JE", bez záruk jakéhokoli druhu.

9.

Dodatečné podmínky
Zákazník souhlasí, že IBM smí použít veškerou zpětnou vazbu a veškeré návrhy, které Zákazník
poskytne.
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