Opis Usługi
IBM MaaS360 (SaaS) Freemium
Niniejszy opis dotyczy Usługi Przetwarzania w Chmurze. Odpowiednie dokumenty zamówienia zawierają ceny i
dodatkowe informacje dotyczące zamówienia Klienta.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze
MaaS360 to łatwa w obsłudze platforma przetwarzania w chmurze, która udostępnia wszystkie
podstawowe funkcje niezbędne do kompleksowego zarządzania nowoczesnymi urządzeniami mobilnymi,
takimi jak urządzenia z systemami operacyjnymi iOS, Android i Windows. Poniżej podano krótki opis
oferty tych Usług Przetwarzania w Chmurze:

1.1

Produkty oferowane
Klient może dokonać wyboru spośród następujących produktów oferowanych:

1.1.1

IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS)
Podstawowe funkcje MDM (zarządzania urządzeniami mobilnymi) obejmują: rejestrację urządzeń,
konfigurację, zarządzanie strategiami bezpieczeństwa oraz wykonywanie działań w odniesieniu do
urządzenia, takich jak wysyłanie wiadomości, lokalizowanie, blokowanie i czyszczenie. Zaawansowane
funkcje MDM oferują między innymi zautomatyzowane zarządzanie regułami zgodności, ustawienia
prywatności w modelu BYOD (w którym pracownicy korzystają z prywatnych urządzeń w kontekście
służbowym), a także panele kontrolne i raporty umożliwiające analizę danych o urządzeniach mobilnych.

1.1.2

IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS)
MaaS360 Mobile Application Management umożliwia wprowadzanie i dystrybucję aplikacji na
obsługiwane urządzenia, zarządzane za pomocą programu MaaS360. W skład tej oferty wchodzi
MaaS360 App Catalog, aplikacja instalowana na urządzeniu, za pomocą której użytkownicy mogą
wyświetlać i instalować aplikacje zarządzane, a także otrzymywać powiadomienia o ich aktualizacjach.

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 i) ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO – UE/2016/679) lub ii) inne regulacje dotyczące ochrony
danych osobowych określone pod adresem www.ibm.com/dpa/dpl, to w zakresie, w jakim przepisy te
mają zastosowanie do danych osobowych uwzględnionych w Zawartości, obowiązuje DPD.
Odsyłacze do odpowiednich Specyfikacji Technicznych:
IBM MaaS360 Mobile
Device Management

https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1397222024658

IBM MaaS360 Mobile
Application Management

https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1414149988540

3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
Dla niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze nie jest dostępna Umowa dotycząca Poziomu Usług w
zakresie Dostępności.
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3.2

Wsparcie techniczne
Informacje o wsparciu technicznym dla Usługi Przetwarzania w Chmurze, w tym dane kontaktowe,
poziomy istotności, godziny świadczenia usług, czasy reakcji oraz inne informacje i procesy, można
znaleźć w podręczniku wsparcia IBM, dostępnym pod adresem
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/ (należy wybrać odpowiednią Usługę
Przetwarzania w Chmurze).

4.

Opłaty

4.1

Opłaty rozliczeniowe
Używanie Usługi Przetwarzania w Chmurze nie podlega opłatom.

5.

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.

5.1

Oprogramowanie pomocnicze
Oprogramowanie pomocnicze jest udostępniane Klientowi na następujących warunkach:
Odpowiednie warunki licencji (o ile mają zastosowanie)

Oprogramowanie
pomocnicze
IBM MaaS360 Cloud
Extender

http://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/5ED6181AD37D14C58525808A004CDD
9D?OpenDocument

Klient musi usunąć oprogramowanie pomocnicze ze wszystkich urządzeń i systemów po wygaśnięciu lub
zakończeniu okresu obowiązywania Usługi Przetwarzania w Chmurze.

5.2

Ograniczenia
Klient może uzyskać dostęp do Usługi Przetwarzania w Chmurze tylko wtedy, gdy ma ważne uprawnienie
do produktu IBM Security Guardium Data Protection for Databases. Uprawnienie Klienta do Usługi
Przetwarzania w Chmurze zakończy się w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia uprawnienia Klienta do
produktu IBM Security Guardium Data Protection for Databases.
Używanie Usługi Przetwarzania w Chmurze przez Klienta jest ograniczone do 10 000 (dziesięciu tysięcy)
Autoryzowanych Użytkowników i 20 000 (dwudziestu tysięcy) Urządzeń Klienckich.
●

Autoryzowany Użytkownik to unikalny użytkownik, który ma prawo dostępu do Usługi Przetwarzania
w Chmurze w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio (na przykład przez program
multipleksujący, urządzenie lub serwer aplikacji), przy użyciu dowolnych środków.

●

Urządzenie Klienckie to urządzenie, które żąda komend wykonawczych, procedur lub aplikacji ze
środowiska serwera uzyskującego dostęp do Usług Przetwarzania w Chmurze bądź otrzymuje takie
komendy wykonawcze, procedury lub aplikacje.

6.

Warunki unieważniające

6.1

Wykorzystanie danych
Następujące postanowienie ma znaczenie rozstrzygające w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień
paragrafu „Ochrona Zawartości i Danych” warunków podstawowych dotyczących Usługi Przetwarzania w
Chmurze, które zostały uzgodnione między Stronami, jest z nim sprzeczne: IBM nie będzie
wykorzystywać ani ujawniać rezultatów używania Usługi Przetwarzania w Chmurze przez Klienta, które
występują wyłącznie w Zawartości (Rezultatach) Klienta lub w inny sposób umożliwiają jego identyfikację.
IBM może jednak wykorzystywać Zawartość oraz oparte na niej informacje (z wyjątkiem Rezultatów)
uzyskane w trakcie świadczenia Usługi Przetwarzania w Chmurze, pod warunkiem że usunie z nich
identyfikatory osób, tak aby przypisanie danych osobowych do konkretnych osób bez dodatkowych
informacji nie było już możliwe. IBM wykorzysta te dane wyłącznie do celów związanych z badaniami,
testami i tworzeniem ofert (np. Mobile Metrics).
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