Opis storitve
Predogled storitev v oblaku TradeLens
Ta opis storitve in IBM-ova pogodba za storitve v oblaku za državo naročnikovega naslova (na voljo na spletnem
mestu http://ibm.com/terms) predstavljata celoten dogovor, ki ureja uporabo predogleda storitev v oblaku za
potencialno ponudbo storitev v oblaku, ki jih IBM ali neodvisni ponudnik razvijata in testirata (Predogled storitve).

1.

Storitev v oblaku
TradeLens je digitalizirana rešitev za svetovno trgovino v skupni lasti družb IBM in A.P. Moller-Maersk
A/S, prek njene hčerinske družbe Maersk GTD Inc. Maersk GTD Inc. je IBM-ov pogodbenik in
podobdelovalec za zagotavljanje in upravljanje storitve v oblaku.
Naročnik je pooblaščen za uporabo predogleda storitve v določenem predoglednem obdobju za namene
ocenjevanja razpoložljivih funkcionalnosti in zagotavljanja povratnih informacij, sodeluje pri določanju
nadalnjih zmožnosti in se vključuje v aktivnostih prvih uporabnikov, kar lahko vključuje tudi druge
udeležence s področja svetovne trgovine. IBM lahko zagotovi dodatne podporne podatke in informacije,
ki se nanašajo na naročnikov dostop in uporabo predogleda storitev. Če postane ponudba splošno
dostopna, IBM ni dolžan zagotavljati zmožnosti ali storitev za selitev.

2.

Zaupnost
Naročnik soglaša, da bo naslednje podatke obravnaval kot "IBM-ove zaupne podatke" ne glede na to, ali
vsebujejo restriktivne označbe, ki označujejo zaupno naravo podatkov oz. so bili že pred razkritjem
določeni za IBM-ove zaupne podatke: (a) predogled storitve, (b) katerikoli podatki, ki jih IBM posreduje
naročniku v povezavi s predogledom storitve, kar med drugim vključuje tudi gradiva, povezana s
predogledom storitve, kot so specifikacije, načrti, trendi, strategije, primerjalni preizkusi, značilnosti
zmogljivosti, primerjave in druge ocene predogleda storitve, (c) katerikoli podatki, povezani z
naročnikovim dostopom do predogleda storitve, kar med drugim vključuje tudi gesla ali druge kode za
dostop, ter (d) vse podatke, povratne informacije, predloge in/ali pisno gradivo, ki ga naročnik posreduje
IBM-u v povezavi s predogledom storitve. Naročnik je pooblaščen za uporabo IBM-ovih zaupnih podatkov
samo za namen ovrednotenja storitev v oblaku in posredovanja povratnih informacij družbi IBM. Ne glede
na morebitne drugačne pogoje iz te pogodbe naročnik soglaša, da IBM-ovih zaupnih podatkov ne bo
sporočal, objavljal, širil ali o njih drugače razpravljal oz. jih ne bo razkril nobeni tretji osebi (kar med
drugim vključuje članke, dokumente ali drugo pisno gradivo v povezavi z IBM-ovimi zaupnimi podatki)
preden IBM take IBM-ove zaupne podatke ne da v javnost brez obveznosti glede nerazkritja.
Naročnik soglaša, da bo uporabljal enako skrbnost in presojo, da se izogne razkritju IBM-ovih zaupnih
informacij, kot jo uporablja pri svojih podobnih informacijah, ki jih ne želi razkriti, vendar ta stopnja
skrbnosti ne bo v nobenem primeru manjša od razumne skrbnosti. Naročnikove obveznosti glede IBMovih zaupnih informacij veljajo v obdobju petih let po razkritju IBM-ovih zaupnih informacij. Naročnik
soglaša, da ne bo IBM-u razkril nobenih podatkov, ki jih on ali katerakoli tretja oseba obravnava kot
zaupne ali lastniške, razen na podlagi podpisane, ločene in pisne pogodbe o zaupnosti.
Ne glede na obstoj morebitne pogodbe o zaupnosti ali katerekoli druge pogodbe, ki jo je naročnik morda
sklenil z IBM-om v povezavi z zaupnimi podatki, za IBM-ove zaupne podatke veljajo predhodni odstavki.

3.

Podatkovni listi za obdelavo in varstvo podatkov
IBM-ov dodatek k obdelavi podatkov http://ibm.com/dpa (DPA) in podatkovni list za obdelavo in varstvo
podatkov (podatkovni list) podaja dodatne informacije o varstvu podatkov za storitve v oblaku in možnosti
v zvezi z vrstami vsebine, ki se lahko obdeluje, vključene delavnosti obdelave, funkcije varstva podatkov
in podrobnosti glede hrambe in vračila vsebine. DPA velja v primeru in v obsegu, v katerem za osebne
podatke, vključene v vsebino, velja Splošna uredba (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=212D150099F511E88DA21ABFB868B416
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4.

Ravni storitve in tehnična podpora

4.1

Pogodba o ravni storitev
Pogodbe o ravni storitev ne veljajo za to storitev v oblaku.

4.2

Tehnična podpora
Tehnična podpora ni na voljo za predogled storitev.

5.

Stroški
Na splošno se uporaba predogleda storitve ne zaračuna, razen če tako določi IBM ali drug ponudnik
storitev. Če katerikoli organ obračuna carino, dajatev ali davek (vključno z davčnim odtegljajem) ali drugo
dajatev oziroma pristojbino za uvoz ali izvoz, prenos, dostop ali uporabo predogleda storitve ali storitve
drugega ponudnika, je naročnik dolžan poravnati morebitni takšen zaračunan znesek.

6.

Dodatna določila
Za pogodbe o storitvi v oblaku (ali enakovredne osnovne dogovore), izvedene pred 1. januarjem 2019,
veljajo pogoji, ki so na voljo na https://www.ibm.com/acs.

6.1

Opredelitev pojmov
Specifikacija skupne rabe podatkov – je dokument, ki opisuje model skupne rabe podatkov podjetja
TradeLens, ki ga lahko najdete v dokumentaciji podjetja TradeLens na naslovu
https://docs.tradelens.com/. Specifikacija skupne rabe podatkov podjetja TradeLens se lahko občasno
spremeni, še posebej v času izdaje nove različice storitve v oblaku.
Pošiljka – pomeni ločeno prepoznavno zbiranje blaga, ki ga sledi platforma TradeLens, ki se prevaža od
enega pošiljatelja do enega prejemnika preko enega ali več načinov prevoza, kakor je določeno v eni
sami pogodbi za prevozne storitve.
Udeleženci – so špediterji, pomorski prevozniki, operaterji terminalov, ponudniki kopenskega transporta,
vladni organi in drugi deležniki v oskrbovalni verigi, ki se naročajo na storitev v oblaku in ki lahko
zagotavljajo in/ali izmenjujejo informacije s storitvijo v oblaku.
Podatki, ki jih zagotovi naročnik – so podatki, ki jih naročnik zagotovi storitvi v oblaku.
Podatki rešitve – obsegajo podatke, povezane s konsignacijami, ki jih storitvi v oblaku zagotovijo
udeleženci.

6.2

6.3

Podatki, ki jih zagotovi naročnik
a.

Naročnik se strinja, da lahko IBM v obsegu uporabe predogleda storitev, ki vključuje posredovanje
podatkov, ki jih zagotovi naročnik, takšne podatke za pošiljko, ki jih zagotovi naročnik, lahko da na
voljo vsem udeležencem, ki so vključeni v to pošiljko v skladu s specifikacijo za skupno rabo
podatkov.

b.

Naročnik potrjuje, da bo njegov dostop do podatkov, povezanih s konsignacijo, ki jih sledi storitev v
oblaku, tak, kot je predpisano v specifikaciji skupne rabe podatkov.

c.

Naročnik brez IBM-ovega izrecnega pisnega dovoljenja ne bo sistematično redistribuiral podatkov
rešitve nobeni stranki, kar med drugim vključuje redistribucijo s prenosom EDI, integracijo API-ja,
množičnim prenosom datotek ali kakršnim koli drugim sistematičnim načinom.

d.

Če IBM spremeni pogoje, ki veljajo za predogled storitev, prilagodi računalniško okolje ali odstrani
funkcije, v celoti ali delno, se nadaljnja uporaba poskusnih storitev smatra kot naročnikovo strinjanje
z vsemi takšnimi spremembami. Če naročnik ne sprejme spremembe, je sam odgovoren, da ob
prejemu obvestila o tem storitve preneha uporabljati.

Shranjevanje podatkov
IBM lahko obdrži podatke, ki jih zagotovi naročnik, in sicer do mere, ki predstavlja del transakcije v verigi
blokov platforme TradeLens.

6.4

Naročnikove povratne informacije
Naročnik soglaša, da IBM lahko uporablja vse povratne podatke in predloge, ki jih poda naročnik.
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