Opis Usługi
Usługi Przetwarzania w Chmurze TradeLens w wersji podglądowej
Niniejszy Opis Usługi oraz Umowa o Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM obowiązująca w kraju Klienta
(dostępna pod adresem http://ibm.com/terms) stanowią całość umowy regulującej używanie Usług Przetwarzania
w Chmurze w wersji podglądowej dla potencjalnej oferty usług przetwarzania w chmurze tworzonych i
testowanych przez IBM lub dostawcę usług będącego osobą trzecią (dalej „Usług w Wersji Podglądowej”).

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze
TradeLens to cyfrowe rozwiązanie do obsługi globalnego handlu, którego współwłaścicielami są IBM i
przedsiębiorstwo A.P. Moller-Maersk A/S, działające przez swoje przedsiębiorstwo afiliowane Maersk
GTD Inc. Firma Maersk GTD Inc. jest wykonawcą IBM i podwykonawcą podmiotu przetwarzającego na
potrzeby udostępniania Usługi Przetwarzania w Chmurze i zarządzania tą Usługą.
Klient może używać Usług w Wersji Podglądowej we wskazanym okresie próbnym, w celu oceny ich
funkcjonalności i przekazywania opinii IBM, w ramach wspólnego definiowania dodatkowych możliwości
lub uczestnictwa w działaniach pierwszych użytkowników, co może wiązać się z zaangażowaniem innych
uczestników globalnego środowiska handlowego. IBM może udostępnić dodatkowe szczegółowe dane
pomocnicze i informacje dotyczące uzyskiwania przez Klienta dostępu do Usługi w Wersji Podglądowej i
jej używania. Jeśli zaoferowana usługa stanie się powszechnie dostępna, IBM nie będzie zobowiązany
do oferowania usług migracji lub możliwości migracji.

2.

Poufność
Klient zgadza się na traktowanie określonych poniżej informacji jako Informacji Poufnych IBM niezależnie
od tego, czy zawierają one oznaczenia ograniczające, które wskazują na ich poufny charakter, czy też
zostały określone jako Informacje Poufne IBM przed ich ujawnieniem: (a) Usługa w Wersji Podglądowej,
(b) informacje dostarczone Klientowi przez IBM, dotyczące Usługi w Wersji Podglądowej, a w
szczególności materiały z nią związane, takie jak specyfikacje, plany, trendy, strategie, wyniki testów
wydajności, parametry wydajności, porównania i inne wyniki oceny Usługi w Wersji Podglądowej,
(c) wszelkie informacje związane z dostępem Klienta do Usługi w Wersji Podglądowej, a w szczególności
hasła lub inne kody dostępu, oraz (d) wszelkie dane, opinie, sugestie i/lub materiały pisemne, które Klient
dostarcza IBM w związku z Usługą w Wersji Podglądowej. Klient ma prawo do używania Informacji
Poufnych IBM wyłącznie w celu oceny Usługi Przetwarzania w Chmurze oraz przekazania opinii IBM.
Niezależnie od pozostałych warunków niniejszej Umowy, Klient nie będzie publikować ani
rozpowszechniać Informacji Poufnych IBM (a w szczególności artykułów, dokumentów lub innych
materiałów pisemnych zawierających Informacje Poufne IBM), ani też ich ujawniać lub przekazywać
jakiejkolwiek osobie trzeciej bądź omawiać z osobą trzecią przed powszechnym udostępnieniem takich
Informacji Poufnych IBM bez zobowiązania do poufności.
Klient będzie chronić Informacje Poufne IBM z taką samą starannością i dyskrecją, z jaką chroni własne
informacje o podobnym charakterze, których nie chce ujawniać, w żadnym przypadku nie mniejszą niż
staranność należyta. Zobowiązania Klienta dotyczące Informacji Poufnych IBM będą obowiązywać przez
pięć lat od daty ujawnienia tych informacji. Klient zobowiązuje się nie ujawniać IBM żadnych informacji
uznawanych za poufne lub prawnie zastrzeżone, które są własnością Klienta lub jakiejkolwiek osoby
trzeciej, bez podpisania oddzielnej, sporządzonej na piśmie umowy o nieujawnianiu informacji poufnych.
Niezależnie od istnienia umowy o zachowaniu poufności lub innej umowy, którą Klient może zawrzeć z
IBM w sprawie poufności informacji, traktowanie Informacji Poufnych IBM będzie podlegać warunkom
przedstawionym w poprzednich akapitach.

3.

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

i126-8421-01 (01/2019)

Strona 1 z 3

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=212D150099F511E88DA21ABFB868B416

4.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

4.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
Umowy dotyczące Poziomu Usług nie mają zastosowania do niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze.

4.2

Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne nie ma zastosowania do Usług w Wersji Podglądowej.

5.

Opłaty
Używanie Usługi w Wersji Podglądowej zasadniczo nie podlega opłatom, chyba że IBM lub dostawca
usług będący osobą trzecią wyraźnie określą inaczej. Jeśli jakiekolwiek władze nałożą cło lub podatek (w
tym podatek potrącany u źródła), opłatę egzekucyjną lub inną opłatę z tytułu importu, eksportu,
przekazywania, udostępniania lub używania wersji próbnej Usługi w Wersji Podglądowej bądź usługi
osoby trzeciej, to Klient zobowiązuje się uiścić taką opłatę.

6.

Warunki dodatkowe
Dla Umów o Usługi Przetwarzania w Chmurze (lub podstawowych umów o usługi przetwarzania w
chmurze będących ich odpowiednikami) zawartych przed 1 stycznia 2019 r. mają zastosowanie warunki
zamieszczone pod adresem https://www.ibm.com/acs.

6.1

Definicje
Specyfikacja Modelu Współużytkowania Danych – dokument opisujący model współużytkowania
danych na Platformie TradeLens, dostępny w serwisie z dokumentacją tej platformy pod adresem
https://docs.tradelens.com/. Specyfikacja Modelu Współużytkowania Danych podlega okresowym
zmianom związanym w szczególności z udostępnianiem nowych wersji Usługi Przetwarzania w Chmurze.
Przesyłka – wyodrębniony zbiór towarów śledzonych na Platformie TradeLens, które są transportowane
od jednego dostawcy do jednego odbiorcy z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
transportu, na podstawie jednej umowy o usługi transportowe.
Uczestnik – termin obejmujący przewoźników (w tym morskich), operatorów terminali, dostawców usług
transportu lądowego, organy państwowe oraz innych interesariuszy łańcucha dostaw, którzy są
subskrybentami Usługi Przetwarzania w Chmurze i mogą udostępniać w niej lub wymieniać z nią
informacje.
Dane Dostarczane przez Klienta – dane, które Klient dostarcza do Usługi Przetwarzania w Chmurze.
Dane Rozwiązania – dane dotyczące Przesyłek dostarczane przez Uczestników do usługi Przetwarzania
w Chmurze.

6.2

Dane Dostarczane przez Klienta
a.

W zakresie, w jakim używanie Usług w Wersji Podglądowej obejmuje udostępnianie Danych
Dostarczanych przez Klienta, Klient zgadza się na udostępnianie przez IBM takich Danych
Dostarczanych przez Klienta dotyczących Przesyłki każdemu Uczestnikowi, który jest
zaangażowany w transport tej Przesyłki zgodnie ze Specyfikacją Modelu Współużytkowania
Danych.

b.

Klient potwierdza, że będzie uzyskiwać dostęp do danych związanych z Przesyłką, która jest
śledzona przez Usługę Przetwarzania w Chmurze, w sposób zgodny ze Specyfikacją Modelu
Współużytkowania Danych.

c.

Klient nie będzie, bez wyraźnej pisemnej zgody IBM, systematycznie redystrybuować Danych
Rozwiązania do jakichkolwiek podmiotów, w szczególności za pośrednictwem systemu EDI,
zintegrowanego interfejsu API, systemu masowego przesyłania plików lub innego systematycznego
środka.
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d.

6.3

W przypadku zmiany warunków dotyczących Usług w Wersji Podglądowej, modyfikacji środowiska
obliczeniowego bądź wycofania niektórych lub wszystkich funkcji tych usług przez IBM dalsze
korzystanie przez Klienta z Usług w Wersji Podglądowej wymaga akceptacji takich zmian. Jeśli
Klient ich nie zaakceptuje, musi zakończyć korzystanie z usługi po otrzymaniu odpowiedniego
powiadomienia.

Przechowywanie danych
IBM może zachować Dane Dostarczane przez Klienta w zakresie, w jakim stanowią one część transakcji
w łańcuchu bloków Platformy TradeLens.

6.4

Opinie Klienta
Klient zezwala IBM na korzystanie z wszelkich opinii i sugestii przekazanych przez Klienta.
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