Dodatkowy Opis Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM
IBM Cloud Block Storage for Virtual Private Cloud
O ile w dalszej części niniejszego dokumentu nie określono inaczej, zastosowanie mają warunki Opisu Usługi dla
platformy IBM Cloud.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze

1.1

Produkty oferowane
Klient może dokonać wyboru spośród następujących produktów oferowanych:

1.1.1

IBM Cloud Block Storage for Virtual Private Cloud
Ta usługa jest udostępniana w ramach oferty Storage Infrastructure-as-a-Service (IaaS) na platformie
IBM Cloud. IBM Cloud Block Storage for Virtual Private Cloud zapewnia dostęp do współużytkowanych
(wielogrupowych) zasobów blokowej pamięci masowej, które Klient może udostępniać jako część
środowiska infrastruktury wirtualnej chmury prywatnej.

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=9EE2D80057AF11E88CA35FB9AF6FA368

3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
Do niniejszej usługi ma zastosowanie Umowa dotycząca Poziomu Usług określona w opisie podstawowej
Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM.

3.2

Wsparcie techniczne
Do niniejszej usługi mają zastosowanie warunki wsparcia technicznego określone w opisie podstawowej
Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM.

4.

Opłaty

4.1

Opłaty rozliczeniowe
Opłaty rozliczeniowe za Usługę Przetwarzania w Chmurze są określone w Dokumencie Transakcyjnym.
Przy sprzedaży niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana
na podstawie jednej z następujących miar:
●

Godzina GB to każda godzina analizowania, używania, przechowywania lub konfigurowania
gigabajta (2 do 30. potęgi bajtów) danych.

●

Godzina IOPS to każda godzina, w ciągu której używany jest wolumin pamięci masowej
skonfigurowany dla konkretnej liczby operacji odczytu i zapisu na sekundę (IOPS) z/do woluminu w
chmurze w ramach chmurowej pamięci masowej.
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5.

Warunki dodatkowe

5.1

Obowiązki Klienta
Usługa IBM Cloud Block Storage for Virtual Private Cloud, podobnie jak pozostałe komponenty oferty
IaaS, jest zarządzana samodzielnie przez Klienta. Obejmuje to wybór spośród dostępnych centrów
przetwarzania danych, a także wybór i konfigurację usług oraz zarządzanie usługami (takimi jak
zabezpieczenia, tworzenie kopii zapasowych, przełączanie awaryjne, odtwarzanie i monitorowanie), które
Klient uzna za konieczne w celu realizacji swoich wymagań i zachowania zgodności z obowiązującymi
przepisami, w tym rozporządzeniami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do obciążeń i wszelkiej
Zawartości Klienta.
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