Hizmet Tanımı
IBM Study Advance
Bu Hizmet Tanımında, Bulut Hizmeti açıklanır. Müşterinin siparişine ilişkin fiyatlandırma ve ek ayrıntıları geçerli
sipariş belgelerinde sağlanır.

1.

Bulut Hizmeti
IBM Study Advance Bulut Hizmetleri, klinik deney protokolü optimizasyonu için bütünleşik, bulut tabanlı
ve veriye dayalı yazma araçlarının bir derlemidir. Bulut Hizmetleri, verimliliği artıracak şekilde tasarlanmış
işbirliğine dayalı bir çalışma alanı aracılığıyla hem gerçek dünyadan hasta popülasyonu verilerini, hem de
standart hale getirilmiş protokol şablonu yönergelerini birleştirir.

1.1

Olanaklar
Müşteri, aşağıda belirtilen mevcut olanaklar arasından seçim yapabilir.

1.1.1

IBM Study Advance
IBM Study Advance Bulut Hizmeti, gerçek dünyadan hasta popülasyonu verilerine yönelik içgörüler ile
standart hale getirilmiş protokol şablonu yönergelerini işbirliğine dayalı bir çalışma alanında bir araya
getirir. Yüze (100) kadar benzersiz yetkili kullanıcı, 12 aylık abonelik süresi boyunca Bulut Hizmetinin bir
Eşgörünümüne erişebilir.
Bulut Hizmetinin Participant Insights (Katılımcı İçgörüleri) özelliği aracılığıyla, gerçek dünyadan hasta
verilerine yönelik içgörüler sağlanır. Participant Insights özelliği, yetkili kullanıcıların, kriterleri karşılayan
ve klinik deney katılımcısı olma potansiyeli taşıyan kişilerin sayılarını inceleyerek bir protokol kapsamına
dahil etme ve kapsamdan hariç tutma kriterlerine göre deney yapmasına olanak tanır. Bu rakamlar, bu
Bulut Hizmetinin bir parçası olarak dahil edilen IBM MarketScan® Araştırma Veritabanlarına ait Ticari ve
Tıbbi Bakım ile ilgili Tamamlayıcı talep oluşan veri kümesinden ("MarketScan Verileri") elde edilir.
İşbirliğine dayalı bir çalışma alanında standart hale getirilmiş şablon yönergeleri, her protokol için
esasında Bulut Hizmetine dahildir. Her protokol aşağıdakileri içerir:

1.1.2

●

Yetkili kullanıcıların bir (1) özet için içerik girmesi amacıyla standart hale getirilmiş şablon;

●

Yetkili kullanıcıların, ilişkili özetteki ilgili içerikle (varsa) otomatik olarak dolan bir (1) protokol için
içerik girmesi amacıyla standart hale getirilmiş şablon;

●

Özet veya protokol bölümlerine yetkili kullanıcılar atamaya yönelik proje yönetimi yeteneği;

●

Özet ve protokol öğeleri oluşturmak, bunları düzenlemek, incelemek ve onaylamak üzere bölümlere
atanan yetkili kullanıcılara yönelik işlevler;

●

Yetkili kullanıcı incelemeleri ve eylemlerine yönelik bildirimler; ve

●

Özeti ve protokol içeriğini açık belge uyumlu biçiminde dışa aktarma seçeneği.

IBM Study Advance MarketScan User (IBM Study Advance - MarketScan Kullanıcısı)
IBM Study Advance MarketScan User Bulut Hizmeti, yukarıdaki Madde 1.1.1'de açıklanan Bulut
Hizmetinin tüm işlevlerini içerir ancak MarketScan Verilerinin alt kümelerine erişimi içermez. Müşteri, bu
Bulut Hizmetini sipariş etmeden önce MarketScan Verilerine yeterli düzeyde erişim ve hak elde etmiş
olmalıdır.

1.1.3

IBM Study Advance Participant Insights (IBM Study Advance - Katılımcı İçgörüleri)
IBM Study Advance Participant Insights Bulut Hizmeti, yalnızca IBM Study Advance Bulut Hizmetinin
gerçek dünyadan hasta popülasyonu verilerine yönelik içgörüler bileşeninden oluşur. Bu Bulut Hizmeti,
Müşterilerin Bulut Hizmetinin dışında gerçekleştirebileceği protokol yazma işlemlerini destekleyebilen
içgörüler sağlar. Participant Insights özelliği, yetkili kullanıcıların, kriterleri karşılayan ve klinik deney
katılımcısı olma potansiyeli taşıyan kişilerin sayılarını inceleyerek bir protokol kapsamına dahil etme ve
kapsamdan hariç tutma kriterlerine göre deney yapmasına olanak tanır. Bu rakamlar, bu Bulut Hizmetinin
bir parçası olarak dahil edilen MarketScan Verilerinden elde edilir. İşbirliğine dayalı bir çalışma alanında
standart hale getirilmiş şablon yönergeleri gibi yazma özellikleri bu Bulut Hizmetine dahil değildir.
Bu Bulut Hizmeti, 12 aylık abonelik süresi boyunca Bulut Hizmetinin bir Eşgörünümü için ona (10) kadar
benzersiz yetkili kullanıcı erişimine olanak tanır.
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1.1.4

IBM Study Advance Participant Insights MarketScan User (IBM Study Advance - Katılımcı
İçgörüleri MarketScan Kullanıcısı)
IBM Study Advance Participant Insights MarketScan User Bulut Hizmeti, yukarıdaki Madde 1.1.3'te
açıklanan Bulut Hizmetinin tüm işlevlerini içerir ancak MarketScan Verilerinin alt kümelerine erişimi
içermez. Müşteri, bu Bulut Hizmetini sipariş etmeden önce MarketScan Verilerine yeterli düzeyde erişim
ve hak elde etmiş olmalıdır.

1.2

Hızlandırma Hizmetleri

1.2.1

IBM Study Advance Set Up (IBM Study Advance - Kurulum)
Müşteri, IBM Study Advance Bulut Hizmeti tarafından kullanılan her protokolü karşılamak için bu kurulum
hizmetini edinmelidir. Protokollerin kurulumu, her Bulut Hizmeti Eşgörünümü için en az bir (1) Öğe
gereksinimiyle, Öğe esasında edinilir. Müşteriler, ek Öğe yetkileri edinerek abonelik süreleri boyunca
istedikleri zaman ek protokollerin kurulmasını talep edebilirler. Bulut Hizmetinde oluşturulan her protokol,
Müşterinin geçerli bir Bulut Hizmeti aboneliği olduğu sürece kullanılabilir.

1.2.2

IBM Study Advance MarketScan User Set Up (IBM Study Advance - MarketScan Kullanıcısı
Kurulumu)
Müşteri, IBM Study Advance MarketScan User Bulut Hizmeti tarafından kullanılan her protokolü
karşılamak için bu kurulum hizmetini edinmelidir. Protokollerin kurulumu, her Bulut Hizmeti Eşgörünümü
için en az bir (1) Öğe gereksinimiyle, Öğe esasında edinilir. Müşteriler, ek Öğe yetkileri edinerek abonelik
süreleri boyunca istedikleri zaman ek protokollerin kurulmasını talep edebilirler. Bulut Hizmetinde
oluşturulan her protokol, Müşterinin geçerli bir Bulut Hizmeti aboneliği olduğu sürece kullanılabilir.

2.

Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları
IBM'in http://ibm.com/dpa adresinde yer alan Veri İşleme Ek Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen
bağlantılarda yer alan Veri İşleme ve Veri Koruma Veri Sayfası/Sayfaları (veri sayfası/sayfaları ya da Veri
İşleme Ek Sözleşmesi Eki/Ekleri olarak anılır), işlenebilecek İçerik türleri, ilgili işleme etkinlikleri, veri
koruma özellikleri ve İçeriğin saklanmasına ve iadesine ilişkin belirli bilgiler dahil olmak üzere Bulut
Hizmetlerine ve seçeneklerine ilişkin ek veri koruma bilgileri sağlar. İçerikte yer alan kişisel veriler için,
i) Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (EU/2016/679) (GDPR veya GVKY) ya da
ii) http://ibm.com/dpa/dpl adresinde belirtilen diğer veri koruma kanunlarının geçerli olması halinde ve
geçerli olduğu ölçüde, Veri İşleme Ek Sözleşmesi geçerli olur.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=D8B41900879111E9BFD5252BC35BF06E

3.

Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

3.1

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
IBM, Müşteriye aşağıda belirtilen kullanılabilirlik hizmet seviyesi sözleşmesini sağlar. IBM, aşağıdaki
tabloda gösterildiği şekilde, Bulut Hizmetinin kümülatif kullanılabilirliği doğrultusunda geçerli olan en
yüksek telafi ücretini uygulayacaktır. Kullanılabilirlik oranı, sözleşmenin yürürlükte olduğu bir ay içindeki
toplam dakika sayısından sözleşmenin yürürlükte olduğu bir ay içindeki toplam Hizmet Kapalı Kalma
Süresi dakikalarının sayısı çıkarılarak ve sonuç sözleşmenin yürürlükte olduğu bir ay içindeki toplam
dakika sayısına bölünerek hesaplanır. Hizmet Kapalı Kalma Süresinin tanımı, ödeme talebi süreci ve
hizmetin kullanılabilirliğine ilişkin sorunlar için IBM ile nasıl iletişim kurulacağı,
https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html adresinde yer alan IBM Hizmet
Olarak Sunulan Yazılım desteğine genel bakış sayfasında belirtilir.
Kullanılabilirlik

Alacak
(aylık abonelik ücretine oranı*)

%99,9'den daha az

%2

%99,0'dan az

%5

%95'ten daha az

%10

* Abonelik ücreti, ödeme talebine konu olan ay için sözleşmede belirtilen fiyattır.
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3.2

Teknik Destek
Destek iletişim bilgileri, önem dereceleri, desteğin sağlanacağı saatler, müdahale süreleri ve diğer destek
bilgileri ile süreçleri dahil olmak üzere Bulut Hizmetine ilişkin teknik destek,
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/ adresinde yer alan IBM destek kılavuzunda
Bulut Hizmeti seçilerek bulunabilir.

4.

Ücretler

4.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti için ücret ölçüsü/ölçüleri, İşlem Belgesinde belirtilir.
Bu Bulut Hizmeti için aşağıda belirtilen ücret ölçüleri geçerlidir:
●

Eşgörünüm, Bulut Hizmetlerinin belirli bir yapılandırmasına olan her erişimi ifade eder.

●

Öğe, Bulut Hizmeti tarafından işlenen, yönetilen veya Bulut Hizmetinin kullanımıyla bağlantılı olan
belirli bir öğenin gerçekleşmesini ifade eder.
IBM Study Advance ve IBM Study Advance MarketScan User için, bir Öğe, Müşteri tarafından Bulut
Hizmetinde oluşturulan bir protokol olarak tanımlanır.

5.

Ek Koşullar
1 Ocak 2019 tarihinden önce imzalanmış olan Bulut Hizmeti Sözleşmeleri (ya da eşdeğer çerçeve bulut
sözleşmeleri) için https://www.ibm.com/acs adresinde yer alan koşullar geçerlidir.

5.1

Müşteri Onayları

5.1.1

Üçüncü Kişi Telif Hakkı Bildirimleri
Müşteri, bu belgede Ek A ("Üçüncü Kişi Bildirimleri") başlığı altında belirtildiği şekilde diğer üçüncü kişi
lisans veren tarafların zorunlu kıldığı tüm hükümlere ve sözleşmelere uyacak ve tabi olacaktır. Bu tür
herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Müşterinin üçüncü kişi lisans veren tarafların
ürünlerini kullanma hakları sona erecektir.

5.1.2

MarketScan Verilerinin Kullanılması
Müşterinin Bulut Hizmetleri aracılığıyla erişilen MarketScan Verilerini kullanımı, aşağıda belirtilenlerle
sınırlıdır:
a.

MarketScan Verilerine İlişkin Kullanım Kısıtlamaları
MarketScan Verileri, yetkili kullanıcılar tarafından yalnızca Bölge içerisinde dahili kullanım amacıyla
Bulut Hizmetiyle birlikte kullanım için İşlem Belgesinde belirtilen süre boyunca sınırlı, münhasır
olmayan ve devredilemez lisanslarla kullanılabilir.
Son Kullanıcının, MarketScan Verilerini veya MarketScan Verilerinin bir kopyasını veya bir kısmını,
İnternet veya başka genel erişime açık bilgisayar tabanlı bilgi sistemi aracılığıyla herhangi bir
yetkisiz tarafa yayınlaması, dağıtması, aktarması, satması, kiraya vermesi, lisanslaması, başka
şekilde sağlaması ve bunlardan işlenme eser (çeviri dahil) oluşturması yasaklanmıştır.
Müşteri ayrıca, MarketScan Verilerine yerleştirilmiş ya da bu veriler içerisinde yer alan IBM'e ya da
herhangi bir üçüncü kişi lisans veren tarafa ait herhangi bir tür telif hakkı bildirimini, mülkiyete ilişkin
işareti ya da gizlilik bildirimini kaldırmamalı, değiştirmemeli ya da imha etmemelidir. Müşteri,
MarketScan Verilerinin dahili amaçlarla kullanımını desteklemek için biçimleri, sonuçları ve metinleri
görüntüleyebilir ve yazdırabilir. Müşteri, yedek kopyasının oluşturulması dışında MarketScan
Verilerinin tamamını ya da bir kısmını kopyalayamaz ya da çoğaltamaz.

b.

Verilere Bağlantı Oluşturulmasının ve Tanımlamalarının Değiştirilmesinin Yasaklanması
Müşteri ve yetkili kullanıcıları aşağıdakileri gerçekleştirmeyecektir:
(1)

MarketScan Verilerinde yer alan herhangi bir kişinin (hasta, lehtar, sağlayıcı ya da diğer kişi
olması dikkate alınmaksızın) yeniden tanımlanması, yeniden tanımlanmasına teşebbüs
edilmesi ya da yeniden tanımlanmasına izin verilmesi; veya

(2)

Kanunlar gerektirmedikçe, bu tür herhangi bir kişinin/kişilerin herhangi bir
akrabasının/akrabalarının, aile veya hane üyesinin/üyelerinin yeniden tanımlanması, yeniden
tanımlanmasına teşebbüs edilmesi ya da yeniden tanımlanmasına izin verilmesi; veya
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(3)

MarketScan Verilerinde yer alan bilgilerin kaynağı olan kuruluşların yeniden tanımlanması,
yeniden tanımlanmasına teşebbüs edilmesi ya da yeniden tanımlanmasına izin verilmesi.

Herhangi bir kişinin, kuruluşun ya da kurumun kimliğinin yanlışlıkla keşfedilmesi durumunda, (a) bu
bilgi kullanılmayacaktır; (b) herhangi bir kişiyi, kuruluşu ya da kurumu tanımlayabilecek bilgiler
korunacaktır ya da yok edilecektir; (c) keşfedilen kimliğe ilişkin olarak başka hiç kimseye bilgi
verilmeyecektir.
c.

Yetkili Kullanıcılar
Müşteri, MarketScan Verilerinin yetkili kullanıcıları tarafından kullanımının bu Hizmet Tanımıyla
uyumlu olmasının sağlanmasından ve MarketScan Verilerinin yetkili kullanıcıları tarafından
kullanımından ve bu verilere bu kullanıcıların erişimden kaynaklanan geçerli tüm ücretlerin
ödenmesinden tek başına sorumlu olduğunu kabul eder. Müşteri, MarketScan Verilerini Hizmet
Tanımı kapsamında özel olarak yetki verilmeyen herhangi bir kullanım, çoğaltma, yayınlama veya
açıklamaya karşı korumak amacıyla, uygun koruma önlemlerini almayı ve tüm makul adımları
uygulamayı ve ayrıca, MarketScan Verilerine ilişkin bilinen herhangi bir hatalı kullanımı, tespit
edildikten sonra on (10) takvim günü içinde IBM'e bildirmeyi kabul eder.
Bu Hizmet Tanımının amacı doğrultusunda, “Yetkili Kullanıcı” (a) MarketScan Verilerine erişen, bu
verileri kullanan veya değiştiren; veya (b) CPT Editorial Content (Mevcut Prosedür Terminolojisi
Yayın İçeriği) görülebilir veya doğrudan erişilebilir olmasa bile MarketScan Verilerinde yerleşik
olarak bulunan CPT olmadan oluşturulamayan çıktıları (verileri, raporları vb.) üretmek veya
etkinleştirmek için MarketScan Verilerine erişen, bu verileri kullanan veya değiştiren; veya (c) CPT
Editorial Content görülebilir veya doğrudan erişilebilir olmasa bile MarketScan Verilerinde yerleşik
olarak bulunan CPT Editorial Content gerektiren veya bu İçerik olamadan oluşturulamayan
MarketScan Verilerinin çıktısından yararlanan bir kişiyi ifade eder.

d.

Dava İçin Kullanılmaması
Müşteri, MarketScan Verilerini veya MarketScan Verilerinin analizinden kaynaklanan verileri
herhangi bir devam eden veya beklenen davada kullanamaz.

5.1.3

Tıbbi Aygıt ve İlaç Yasal Düzenlemelerine İlişkin Sorumluluğun Reddi
IBM, yalnızca bir bilgi teknolojisi sağlayıcısı olarak hareket eder. IBM, tıp alanıyla veya diğer her türlü
profesyonel klinik veya lisanslı etkinlikle iştigal etmediğini kabul eder. Ayrıca, Bulut Hizmeti ve tüm
bileşenleri ve gelecekteki tüm güncellemeleri ve ayrıca, IBM'in ilgili profesyonel hizmetlerine ilişkin tüm
teslim edilecek malzemeler; tıbbi bakım, profesyonel bir tıbbi tavsiye ikamesi, tanı, tedavi veya nihai
karar, ilaç, ilaç tamamlayıcı teknoloji veya kalite sistemi gereksinimlerine tabi ilaç geliştirme aracı veya
herhangi bir yargı yetkisi alanındaki yasalar kapsamında tanımlandığı şekilde tıbbi cihaz sağlanmasına
ilişkin protokolleri oluşturmak için tasarlanmamış olup, bu amaçları taşımaz. IBM ile Müşteri arasında
geçerli olduğu şekilde, Müşterinin Bulut Hizmetini ve IBM’in profesyonel hizmetlerini kullanımıyla ilgili tüm
bu kanun ve yasal düzenlemelere uymaktan tek başına Müşteri sorumludur.

5.1.4

Tanıtım
Müşteri, IBM'in önceden verilmiş yazılı onayı olmaksızın her tür birleştirme, kısaltma veya benzetim dahil
olmak üzere, herhangi bir ad, ticari ad, marka veya IBM'in diğer unvanlarını reklam, promosyon, yayın,
tanıtım veya diğer herhangi bir pazarlama etkinliğinde kullanmayacağını kabul eder.

5.1.5

Rıza Yönetimi
İçeriği IBM'e sağlamak ve IBM'in İçeriği ve katılımcıları ile yetkili kullanıcıları tarafından sağlanmış tüm
veriler dahil olmak üzere Sözleşmede belirtilen diğer kişisel verileri işlemesine ve kullanmasına izin
vermek için federal veya eyalet kanunlarının ya da diğer geçerli kanunların gerektirdiği rızaların, onayların
ve/veya diğer yasal izinlerin alınmasından ve sürdürülmesinden Müşteri sorumludur. İçerikle ilişkili rıza
yönetimi araçları ve sistemleri, Müşteri tarafından Bulut Hizmetinin dışında tutulur ("Müşteri Rıza
Araçları") ve Bulut Hizmetindeki içeriğin, söz konusu Müşteri Rıza Araçları uyarınca kullanılmasını,
depolanmasını ve işlenmesini sağlama sorumluluğu Müşteriye aittir.
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5.2

ABD İçin Geçerli Ek Koşullar
ABD'de sağlanan Bulut Hizmetleri için aşağıda belirtilen koşullar geçerlidir.

5.2.1

Men Etme
IBM, Müşteriye sağlanan hizmetler için geçerli olduğu ölçüde, 1320a(7) sayılı ABD Kanununun hükümleri
uyarınca ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi Baş Müfettişliği Ofisi tarafından yayınlanan hariç tutma
listesinde ya da ABD Genel Hizmetler İdaresi tarafından tutulan hariç tutulan taraflar listesi sisteminde yer
alan ya da diğer herhangi bir biçimde herhangi bir ABD federal veya eyalet devleti ya da resmi kurumu
tarafından men edilmiş, yetkisiz kılınmış, hariç tutulmuş ya da yaptırımlara tabi tutulan herhangi bir kişiyi
kullanmayacaktır. IBM, Müşteri için hizmetlerin sağlanmasında kullandığı herhangi bir kişinin men edilmiş,
yetkisiz kılınmış, hariç tutulmuş ya da yaptırıma tabi tutulmuş olduğunu öğrenmesi halinde, en kısa süre
içerisinde Müşteriyi bilgilendirecektir ve anılan kişinin Müşteri için hizmetlerin sağlanmasında
kullanılmasına son verecektir. Müşteri, IBM'in herhangi bir ABD federal veya eyalet devleti ya da resmi
kurumu tarafından men edilmiş, yetkisiz kılınmış, hariç tutulmuş ya da yaptırımlara tabi tutulmuş olması
durumunda, Bulut Hizmeti aboneliğini herhangi bir ceza olmaksızın sona erdirebilir.

6.

Geçersiz Kılan Hükümler

6.1

Veri Kullanımı
Aşağıda belirtilen hüküm, taraflar arasında yürürlükte olan temel Bulut Hizmeti hükümlerinin İçerik ve Veri
Koruması maddesinin aksine herhangi bir hükümden öncelikli olarak uygulanır: IBM, Müşterinin Bulut
Hizmetini kullanımından kaynaklanan ve Müşterinin İçeriğine (İçgörüler) özgü olan veya başka bir şekilde
Müşteriyi tanımlayan sonuçları kullanmayacak veya açıklamayacaktır. Ancak IBM, İçeriği ve İçerikten
kaynaklanan diğer bilgileri, Bulut Hizmetinin ve temel teknolojiyi kullanan diğer Bulut Hizmetlerinin
iyileştirilmesi amacıyla Bulut Hizmetinin bir parçası olarak kullanacaktır.
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Ek A
Üçüncü Kişi Bildirimleri
IBM, American Medical Association ("AMA") ile arasında yürürlükte bulunan Ülke İçinde Dağıtım İçin CPT
(Mevcut Prosedür Teknolojisi) Lisans Sözleşmesi ve şu anda ya da gelecekte bu sözleşmede yapılacak
değişiklikler uyarınca, Müşterinin belirli hüküm ve koşullara tabi olması kaydıyla, MarketScan Verilerinin
bir parçası olarak, hekim hizmetlerinin raporlanmasına yönelik beş haneli kodlardan ve adlandırmadan
oluşan bir kodlama sistemi olan Müşteri Hekimlerine İlişkin Current Procedural Terminology, Fourth
Edition (Mevcut Prosedür Terminolojisi, Dördüncü Sürüm) ve/veya ICD-10-CM/PCS için (topluca "CPT")
dağıtma ve alt lisansını verme yetkisine sahiptir. Müşterinin CPT'yi kullanma hakkı, CPT'ye ilişkin
herhangi bir önemli hüküm ve koşula uymaması durumunda sona erdirilir.
MarketScan Verileri için geçerli olan ve Hizmet Tanımında belirtilen hüküm ve koşullar, genel olarak CPT
için de geçerlidir.
Aşağıda belirtilenler, CPT için geçerli olan ek hüküm ve koşullardır:
a.

CPT'nin telif hakkı AMA kuruluşuna aittir ve marka ve telif hakkı dahil olmak üzere CPT içinde
bulunan mülkiyet haklarına ilişkin tüm bildirimler, kullanıcı tarafından oluşturulmuş, izin verilen tüm
yedekleme veya arşiv kopyaları üzerinde yer almalıdır; Programdan alınan ve CPT'nin herhangi bir
bölümünü içeren herhangi bir basılı çıktı veya diğer çıktılar (adil kullanım niteliğinde olanlar, dahili
raporlar, belirli hastalar için talep formları ve yirmi (20) adetten az CPT kodunu ve/veya açıklamasını
içeren ve Müşteri kuruluşunun dışında dağıtılan harici raporlar hariç) üzerinde aşağıda belirtilenler
yer almalıdır:
CPT only © 2018 American Medical Association. All Rights Reserved.
Telif hakkı bildirimlerinde belirtilen yıl, CPT'nin gelecekteki güncellemelerine uygun olmalıdır.

b.

Sözleşmede aksi açıkça sağlanmadığı sürece, MarketScan Verileri, MarketScan Verilerinin sırası,
doğruluğu veya tam olması bakımından sonuçta ortaya çıkan veya özel zararlar veya kâr kaybı için
yükümlülük veya Müşterinin gereksinimlerini karşılayacağına dair yükümlülük dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere IBM'e veya American Medical Association'a karşı herhangi bir yükümlülük
veya garanti olmaksızın "olduğu gibi" esasıyla sağlanır; IBM'in veya American Medical
Association'ın yegane sorumluluğu, MarketScan Verilerinin ikamesini veya MarketScan Verilerine
yönelik düzeltmeleri sağlamak için makul çaba göstermektir; American Medical Association, CPT
içinde bulunan veya bulunmayan bilgilerin kullanılmasından, yanlış kullanılmasından veya
yorumlanmasından kaynaklanan herhangi bir sonuca yönelik her türlü sorumluluğu reddeder.

c.

MarketScan Verileri, 330 North Wabash Avenue, Chicago, Illinois 60611 adresinde bulunan
American Medical Association tarafından, maliyeti münhasır olarak AMA tarafından sağlanarak
geliştirilmiş ticari teknik veriler niteliğindeki CPT'yi içerir. American Medical Association, verilen
geçerli lisans kapsamında aksine izin verilenler dışında, ABD Federal Tedarik Yönergesi 52.227-14
(Veri Hakları - Genel) ve ABD Savunma Federal Tedarik Yönergesi 252.227-015 (Teknik Veriler Ticari Öğeler) veya diğer herhangi bir lisans hükmü uyarınca Federal Devlete CPT lisansını vermeyi
kabul etmemektedir. American Medical Association, herhangi bir federal kuruma verilecek herhangi
bir lisansın onaylanmasına ilişkin tüm hakları saklı tutar.

d.

MarketScan Verilerine dahil olan herhangi bir "ABD Ulusal Doğru Kodlama İlkesi" içeriğine ilişkin
sorumluluk, eski adı Sağlık Hizmetleri Finansmanı Kurumu olan Medicare ve Medicaid Hizmetleri
Merkezlerine aittir ve AMA tarafından herhangi bir onay amaçlanmamıştır ve bu şekilde
anlaşılmamalıdır. AMA, MarketScan Verilerinin içerdiği bilgilerin kullanılmasının, kullanılmamasının
ya da yorumlanmasının herhangi bir sonucuna ya da bunlarla bağlantılı veya bunlara atfedilebilecek
herhangi bir yükümlülüğe ilişkin sorumluluğu reddeder.

e.

Bölge ("Bölge")
(1)

Basılı Lisanslı Ürünler:
Dünya Genelinde.

(2)

Elektronik Lisanslı Ürünler:
Cezayir, Arjantin, Avusturya, Bahamalar, Belçika, Bermuda, Brezilya, İngiliz Virgin Adaları,
Kanada, Cayman Adaları, Şili, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti,
Ekvador, El Salvador, Finlandiya, Fransa, Almanya, Guatemala, Hong Kong, Hindistan,
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İrlanda, İsrail, İtalya, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Lübnan,
Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, Panama, Filipinler, Portekiz, Suudi Arabistan, Singapur,
Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik
Krallık, ABD ile bölgeleri ve Venezuela.
Ülkeler, AMA'dan alınacak yazılı bildirim üzerine Bölgeye eklenebilir. AMA, ABD tarafından ticaretin
yasaklandığı veya AMA'nın, kendi makul takdirine bağlı olarak, telif hakkını koruyamayacağını
belirlediği ülkeleri Bölgeden silme hakkını saklı tutar.

Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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