Popis služby
Služby TradeLens Preview Cloud Services
Tento Popis služeb a Smlouva o poskytování služeb Cloud Services IBM platná pro zemi Zákazníka (dostupná na
adrese http://ibm.com/terms) představují úplnou dohodu, která upravuje používání služeb Preview Cloud Services
pro potenciální nabídky cloudu, které vyvíjí a testuje společnost IBM nebo nezávislý poskytovatel služeb (služby
Náhledu).

1.

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.
Zákazník je oprávněn využívat služby Náhledu po stanovenou dobu náhledu pro účely posouzení
dostupných funkcí a poskytování zpětné vazby, spolupráci na definování dodatečných schopností a
zapojení se do včasných činností převzetí, které mohou zahrnovat účastníky dalších globálních
ekosystémů. IBM může poskytnout dodatečné podpůrné údaje a informace, jež se vztahují na
Zákazníkův přístup ke službě Náhledu a její použití. V případě nabídky obecně dostupné služby nemá
IBM žádnou povinnost nabídnout funkce nebo služby v oblasti migrace.

2.

Důvěrnost
Zákazník souhlasí, že následující položky bude považovat za "Důvěrné informace IBM", a to bez ohledu
na to, zda obsahují omezující označení udávající jejich důvěrnou povahu nebo zda před zveřejněním byly
identifikovány jako Důvěrné informace IBM: (a) služba Náhledu, (b) jakékoli informace poskytnuté
Zákazníkovi společností IBM v souvislosti se službou Preview, včetně – nikoli však pouze – materiálů
souvisejících se službou Náhledu, například specifikací, plánů, trendů, strategií, srovnávacích testů,
charakteristik výkonu, srovnání a jiných hodnocení služby Náhledu, (c) jakékoli informace týkající se
přístupu Zákazníka ke službě Náhledu, včetně – nikoli však pouze – hesel nebo jiných přístupových kódů
a (d) všechna data, zpětná vazba, návrhy anebo písemné materiály, které Zákazník poskytne IBM v
souvislosti se službou Náhledu. Zákazník je oprávněn využívat Důvěrné informace společnosti IBM
výhradně pro účely, které Zákazníkovi umožní zhodnotit službu Cloud Service a poskytnout zpětnou
vazbu společnosti IBM. Nehledě na ostatní ustanovení této Smlouvy Zákazník souhlasí, že Důvěrné
informace IBM (včetně - nikoli však pouze - článků, novin nebo jiných písemných materiálů týkajících se
Důvěrných informací IBM) nesdělí, nezveřejní, nebude šířit ani jinak neposkytne a nebude projednávat se
třetími stranami, a to dříve, než IBM tyto Důvěrné informace IBM veřejně zpřístupní bez závazku
nezveřejnění.
Zákazník se zavazuje, že vynaloží na to, aby se vyhnul sdělení Důvěrných informací IBM, stejnou péči a
úsilí, jaké vynakládá na ochranu svých vlastních informací podobného typu, které si nepřeje sdělit; úroveň
takového úsilí však nebude nižší než přiměřená péče. Povinnosti Zákazníka v souvislosti s Důvěrnými
informacemi IBM zůstávají v platnosti po období pěti let od sdělení Důvěrných informací IBM. Zákazník
souhlasí, že IBM nezveřejní žádné informace, které jsou ve vztahu k Zákazníkovi nebo jakékoli třetí
straně považovány za důvěrné nebo předmětem vlastnického práva, a to s výjimkou zveřejnění v souladu
se samostatnou podepsanou písemnou smlouvou o zachování důvěrnosti.
Nikoli na újmu jakékoli smlouvy o zachování důvěrnosti nebo jiné smlouvy, kterou Zákazník mohl uzavřít
s IBM v souvislosti s důvěrnými informacemi, se bude zpracování Důvěrných informací IBM řídit
předchozími odstavci.

3.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Dodatek o zpracování údajů (Data Processing Addendum, DPA) společnosti IBM na adrese
http://ibm.com/dpa a Datový list zpracování a ochrany údajů (označováno jako Datový list nebo Dodatek
DPA) v odkazech níže poskytují další informace o ochraně údajů pro služby Cloud Services a volby
týkající se typů Obsahu, které lze zpracovat, využívaných činností vztahujících se ke zpracování, funkcí
ochrany údajů a specifických aspektů uchovávání a vrácení Obsahu. Dodatek DPA se uplatní, pokud se
na osobní údaje zahrnuté v Obsahu vztahuje Evropské obecné nařízení o ochraně údajů (EU/2016/679)
(GDPR).
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4.

Úrovně služby a Technická podpora

4.1

Dohoda o úrovni služeb
Dohody o úrovni služeb se na tuto službu Cloud Service nevztahují.

4.2

Technická podpora
Technickou podporu nelze použít pro služby Náhledu.

5.

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

6.

Dodatečné podmínky
Na Smlouvy o službě Cloud Service (nebo ekvivalentní smlouvy o základním cloudu) uzavřené před 1.
lednem 2019 se vztahují podmínky dostupné na adrese https://www.ibm.com/acs.

6.1

Definice
Specifikace sdílení dat – je dokument, který popisuje model sdílení dat TradeLens, který najdete v
dokumentaci TradeLens na adrese https://docs.tradelens.com/. Specifikace sdílení dat TradeLens
podléhá pravidelným změnám, zejména v souvislosti s vydáním nové verze služby Cloud Service.
Dodávka – znamená samostatně identifikovatelný soubor zboží, který je sledován s pomocí Platformy
TradeLens, který je přepravován od jednoho odesílatele jednomu příjemci prostřednictvím jednoho nebo
několika způsobů přepravy v souladu s ustanovením jednotlivé smlouvy o přepravních službách.
Účastník – znamená dopravce, námořní přepravce, provozovatele terminálů, poskytovatele vnitrostátní
přepravy, vládní orgány a další zúčastněné strany dodavatelského řetězce, kteří si registrují službu Cloud
Service, a kteří mohou poskytovat a/nebo vyměňovat informace se službou Cloud Service.
Údaje poskytované zákazníkem – označuje údaje, které Zákazník poskytne službě Cloud Service.
Data řešení – zahrnují data související se Zásilkou poskytnutá službě Cloud Service Účastníky.

6.2

6.3

Zákazníkem poskytovaná data
a.

V rozsahu, ve kterém Služby Náhledu zahrnují ustanovení, souhlasí Zákazník s tím, že společnost
IBM může zpřístupnit tyto Údaje poskytované zákazníkem pro Zásilku kterémukoli Účastníkovi,
který je zapojen do příslušné Zásilky, v souladu se Specifikací sdílení dat.

b.

Zákazník bere na vědomí, že jeho přístup k datům souvisejícím se Zásilkou sledovanou službou
Cloud Service bude odpovídat Specifikaci sdílení dat.

c.

Bez výslovného písemného souhlasu IBM nebude Zákazník systematicky dále šířit Data řešení
jakýmkoliv osobám, včetně například dalšího šíření přenosem EDI, integrací API, hromadným
přenosem souborů nebo jinými systematickými prostředky.

d.

V případě, že společnost IBM změní podmínky vztahující se na služby Náhledu, upraví výpočetní
prostředí nebo odstraní funkce jako celek nebo zčásti, představuje další využívání služeb Trial
Services souhlas Zákazníka s těmito změnami. Pokud Zákazník takové změny neakceptuje, je
povinen ukončit používání služeb k okamžiku doručení takového oznámení.

Uchování dat
Společnost IBM si smí ponechat Údaje poskytované zákazníkem v rozsahu, v němž jsou tyto údaje
součástí transakce uložené v dané platformě TradeLens Platform pomocí technologie blockchain.

6.4

Zpětná vazba od Zákazníků
Zákazník souhlasí, že IBM smí použít veškerou zpětnou vazbu a veškeré návrhy, které Zákazník
poskytne.
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