Opis Usługi
IBM Study Advance
Niniejszy opis dotyczy Usługi Przetwarzania w Chmurze. Odpowiednie dokumenty zamówienia zawierają ceny i
dodatkowe informacje dotyczące zamówienia Klienta.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze
Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM Study Advance to kolekcja zawierająca zintegrowane, działające w
chmurze narzędzia do tworzenia treści sterowane przepływem danych, przeznaczone do optymalizacji
protokołów badań klinicznych. Usługi te pozwalają powiązać rzeczywiste dane dotyczące populacji
pacjentów i obsługę standardowych szablonów protokołów w ramach grupowego środowiska roboczego
stworzonego z myślą o zwiększeniu efektywności pracy.

1.1

Produkty oferowane
Klient może dokonać wyboru spośród następujących produktów oferowanych.

1.1.1

IBM Study Advance
Usługa Przetwarzania w Chmurze IBM Study Advance pozwala powiązać rzeczywiste dane analityczne
dotyczące populacji pacjentów z obsługą standardowych szablonów protokołów w ramach grupowego
środowiska roboczego. W ciągu 12-miesięcznego okresu subskrypcji dostęp do jednej Instancji Usługi
Przetwarzania w Chmurze może uzyskiwać maksymalnie 100 (stu) autoryzowanych użytkowników.
Rzeczywiste dane analityczne dotyczące pacjentów są udostępniane za pomocą opcji Usługi
Przetwarzania w Chmurze o nazwie Participant Insights. Opcja Participant Insights pozwala
autoryzowanym użytkownikom eksperymentować z kryteriami uwzględniania i wykluczania w ramach
protokołu oraz sprawdzać liczbę potencjalnych uczestników badań klinicznych spełniających takie
kryteria. Wartości te pochodzą z zestawów danych Commercial i Medicare Supplemental dostępnych w
usłudze IBM MarketScan® Research Databases („Danych MarketScan”), stanowiących część tej Usługi
Przetwarzania w Chmurze.
Obsługa standardowych szablonów w grupowym obszarze roboczym jest dostępna w Usłudze
Przetwarzania w Chmurze dla poszczególnych protokołów. Każdy protokół obejmuje:

1.1.2

●

standardowy szablon do wprowadzania treści przez autoryzowanych użytkowników dla 1 (jednego)
streszczenia;

●

standardowy szablon do wprowadzania treści przez autoryzowanych użytkowników dla 1 (jednego)
protokołu, automatycznie wypełniany odpowiednią treścią (jeśli jest dostępna) na podstawie
powiązanego streszczenia;

●

funkcje zarządzania projektem umożliwiające przypisywanie autoryzowanych użytkowników do
streszczenia lub poszczególnych sekcji protokołu;

●

funkcje budowania, edytowania, przeglądu i zatwierdzania streszczenia i elementów protokołu,
przeznaczone dla autoryzowanych użytkowników przypisanych do poszczególnych sekcji;

●

powiadomienia autoryzowanych użytkowników o konieczności wykonania przeglądu lub podjęcia
innych działań;

●

opcję eksportu streszczenia i treści protokołu w formacie zgodnym z ODF.

IBM Study Advance MarketScan User
Usługa Przetwarzania w Chmurze IBM Study Advance MarketScan User obejmuje całą funkcjonalność
Usługi Przetwarzania w Chmurze opisanej powyżej w punkcie 1.1.1, jednak nie uwzględnia dostępu do
podzbiorów Danych MarketScan. Przed zamówieniem tej Usługi Przetwarzania w Chmurze Klient musi
uzyskać odpowiednie uprawnienia i dostęp do Danych MarketScan.

1.1.3

IBM Study Advance Participant Insights
Usługa Przetwarzania w Chmurze IBM Study Advance Participant Insights obejmuje wyłącznie
komponent usługi IBM Study Advance związany z rzeczywistymi danymi analitycznymi dotyczącymi
populacji pacjentów. W ramach tej Usługi Przetwarzania w Chmurze udostępniane są dane, które mogą
ułatwić Klientom tworzenie protokołu poza usługą. Opcja Participant Insights pozwala autoryzowanym
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użytkownikom eksperymentować z kryteriami uwzględniania i wykluczania w ramach protokołu oraz
sprawdzać liczbę potencjalnych uczestników badań klinicznych spełniających takie kryteria. Wartości te
pochodzą z Danych MarketScan, stanowiących część tej Usługi Przetwarzania w Chmurze. Funkcje
tworzenia treści, np. obsługa standardowych szablonów w grupowym obszarze roboczych, nie są
dostępne w ramach tej Usługi Przetwarzania w Chmurze.
W ciągu 12-miesięcznego okresu subskrypcji dostęp do jednej Instancji Usługi Przetwarzania w Chmurze
może uzyskiwać maksymalnie 10 (dziesięciu) autoryzowanych użytkowników.
1.1.4

IBM Study Advance Participant Insights MarketScan User
Usługa Przetwarzania w Chmurze IBM Study Advance Participant Insights MarketScan User obejmuje
całą funkcjonalność Usługi Przetwarzania w Chmurze opisanej powyżej w punkcie 1.1.3, jednak nie
uwzględnia dostępu do podzbiorów Danych MarketScan. Przed zamówieniem tej Usługi Przetwarzania w
Chmurze Klient musi uzyskać odpowiednie uprawnienia i dostęp do Danych MarketScan.

1.2

Usługi przyspieszające

1.2.1

IBM Study Advance Set Up
Klient musi nabyć tę usługę konfigurowania, aby móc udostępnić każdy z protokołów używanych w
Usłudze Przetwarzania w Chmurze IBM Study Advance. Usługę konfigurowania protokołów można
nabywać dla poszczególnych Elementów, przy czym wymagany jest co najmniej 1 (jeden) Element na
Instancję Usługi Przetwarzania w Chmurze. Klienci mogą w okresie subskrypcji w dowolnym momencie
zażądać skonfigurowania dodatkowych protokołów po nabyciu dodatkowych uprawnień do Elementów.
Każdy protokół określony w Usłudze Przetwarzania w Chmurze pozostaje dostępny przez cały okres
ważnej subskrypcji Usługi Przetwarzania w Chmurze.

1.2.2

IBM Study Advance MarketScan User Set Up
Klient musi nabyć tę usługę konfigurowania, aby móc udostępnić każdy z protokołów używanych w
Usłudze Przetwarzania w Chmurze IBM Study Advance MarketScan User. Usługę konfigurowania
protokołów można nabywać dla poszczególnych Elementów, przy czym wymagany jest co najmniej 1
(jeden) Element na Instancję Usługi Przetwarzania w Chmurze. Klienci mogą w okresie subskrypcji w
dowolnym momencie zażądać skonfigurowania dodatkowych protokołów po nabyciu dodatkowych
uprawnień do Elementów. Każdy protokół określony w Usłudze Przetwarzania w Chmurze pozostaje
dostępny przez cały okres ważnej subskrypcji Usługi Przetwarzania w Chmurze.

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 http://ibm.com/dpa/dpl, 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=D8B41900879111E9BFD5252BC35BF06E

3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
IBM udostępnia Klientowi przedstawioną poniżej Umowę dotyczącą Poziomu Usług („SLA”). IBM naliczy
najwyższe obowiązujące wyrównanie na podstawie łącznej dostępności Usługi Przetwarzania w
Chmurze, zgodnie z poniższą tabelą. Dostępność wyrażona procentowo jest równa ilorazowi łącznej
liczby minut w danym miesiącu obowiązywania umowy, pomniejszonej o łączną liczbę minut Wyłączenia
Usługi w tym miesiącu, oraz łącznej liczby minut w tym miesiącu. Definicja Wyłączenia Usługi, opis
procesu zgłaszania reklamacji oraz opis sposobu kontaktowania się z IBM w sprawach związanych z
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dostępnością usług znajdują się w podręczniku wsparcia dla Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM pod
adresem https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
Dostępność

Uznanie
(% miesięcznej opłaty za subskrypcję*)

Poniżej 99,9%

2%

Poniżej 99,0%

5%

Poniżej 95,0%

10%

* Opłata za subskrypcję oznacza cenę w miesiącu obowiązywania umowy, którego dotyczy reklamacja.

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
Opłaty rozliczeniowe za Usługę Przetwarzania w Chmurze są określone w Dokumencie Transakcyjnym.
Przy sprzedaży niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana
na podstawie jednej z następujących miar:
●

Instancja to każdy dostęp do konkretnej konfiguracji Usługi Przetwarzania w Chmurze.

●

Element oznacza wystąpienie określonego elementu, który jest przetwarzany lub zarządzany przez
Usługę Przetwarzania w Chmurze bądź związany z jej używaniem.
W przypadku usług IBM Study Advance i IBM Study Advance MarketScan User Element jest
zdefiniowany jako protokół tworzony przez Klienta w Usłudze Przetwarzania w Chmurze.

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

Oświadczenia Klienta

5.1.1

Uwagi dotyczące praw autorskich osób trzecich
Klient będzie przestrzegać wszystkich postanowień i umów wymaganych przez innych licencjodawców
będących osobami trzecimi, zawartych w Załączniku Szczegółowym A do niniejszej Umowy („Uwagi
Osób Trzecich”). W przeciwnym razie prawa Klienta do używania produktów takich licencjodawców
wygasną.

5.1.2

Korzystanie z danych dostępnych w usłudze MarketScan
Korzystanie przez Klienta z Danych MarketScan, do których Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem
Usług Przetwarzania w Chmurze, podlega następującym ograniczeniom:
a.

Ograniczenia w używaniu Danych MarketScan
Wykorzystanie Danych MarketScan przez autoryzowanych użytkowników jest objęte ograniczoną,
niewyłączną i nieprzenoszalną licencją w okresie wskazanym w Dokumencie Transakcyjnym, w
ramach Usługi Przetwarzania w Chmurze i wyłącznie do użytku wewnętrznego na Obszarze
objętym Licencją (zgodnie z opisem w Załączniku szczegółowym A).
Użytkownik Końcowy nie może publikować, dystrybuować w Internecie lub w innych publicznych
systemach informatycznych, przenosić, sprzedawać, wydzierżawiać, licencjonować ani w inny
sposób udostępniać osobom nieupoważnionym Danych MarketScan bądź ich kopii lub fragmentów,
ani też tworzyć na ich podstawie prac pochodnych, w tym tłumaczeń.
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Ponadto Klient nie może usuwać, modyfikować ani niszczyć uwag dotyczących praw autorskich,
oznaczeń praw własności lub informacji dotyczących poufności, dotyczących IBM lub licencjodawcy
będącego osobą trzecią, umieszczonych w jakiejkolwiek formie na Danych MarketScan lub w nich
zawartych. Klient może wyświetlać i drukować formaty, wyniki i teksty potrzebne jako wsparcie
podczas wykorzystywania Danych MarketScan do użytku wewnętrznego. Klient nie może kopiować,
powielać ani duplikować Danych MarketScan w całości ani w części, z wyjątkiem tworzenia kopii
zapasowych.
b.

Zakaz tworzenia powiązań między danymi i odzyskiwania danych identyfikacyjnych
Klient i jego autoryzowani użytkownicy nie mogą:
(1)

odzyskiwać, podejmować prób odzyskania ani zezwalać na odzyskiwanie danych
identyfikacyjnych jakiejkolwiek osoby (pacjenta, beneficjenta, dostawcy usług itp.) zawartych
w Danych MarketScan;

(2)

odzyskiwać, podejmować prób odzyskania ani zezwalać na odzyskiwanie danych
identyfikacyjnych krewnych, członków najbliższej rodziny lub gospodarstwa domowego takiej
osoby, o ile nie wymaga tego obowiązujące prawo;

(3)

odzyskiwać, podejmować prób odzyskania ani zezwalać na odzyskiwanie danych
identyfikacyjnych podmiotów, które są źródłami informacji włączonych w Dane MarketScan.

Jeśli tożsamość jakiejkolwiek osoby, placówki lub organizacji zostanie nieumyślnie ujawniona, to
wówczas (a) wiedza ta nie zostanie w żaden sposób wykorzystana; (b) informacje umożliwiające
identyfikację jakiejkolwiek osoby, placówki lub organizacji zostaną zabezpieczone lub zniszczone;
(c) o ujawnionej tożsamości nie zostaną poinformowane żadne inne osoby.
c.

Autoryzowani Użytkownicy
Klient potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystywanie Danych MarketScan
przez autoryzowanych użytkowników zgodnie z niniejszym Opisem Usługi, a także za uiszczanie
wszelkich należnych opłat wynikających z uzyskiwania dostępu do Danych MarketScan i
korzystania z nich przez autoryzowanych użytkowników. Klient będzie stosować odpowiednie środki
bezpieczeństwa i podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu zabezpieczenia Danych
MarketScan przed wykorzystywaniem, powielaniem, publikowaniem bądź ujawnianiem w sposób,
który nie jest wyraźnie dozwolony zgodnie z Opisem Usługi, a także zgłaszać IBM wszelkie znane
sobie przypadki niewłaściwego użytkowania Danych MarketScan w terminie 10 (dziesięciu) dni
kalendarzowych od ich wykrycia.
Na potrzeby niniejszego Opisu Usługi termin „autoryzowany użytkownik” oznacza osobę fizyczną,
która: (a) uzyskuje dostęp do Danych MarketScan, używa ich lub manipuluje nimi; lub (b) uzyskuje
dostęp do Danych MarketScan, używa ich lub manipuluje nimi w celu utworzenia lub aktywowania
danych wyjściowych (tj. danych, raportów lub podobnych informacji), które nie mogłyby zostać
utworzone bez Klasyfikacji CPT zawartej w Danych MarketScan, nawet jeśli Zawartość Redakcyjna
Klasyfikacji CPT nie jest widoczna ani bezpośrednio dostępna; lub (c) używa danych wyjściowych z
Danych MarketScan, które opierają się na Zawartości Redakcyjnej Klasyfikacji CPT lub które nie
mogłyby zostać utworzone bez Klasyfikacji CPT zawartej w Danych MarketScan, nawet jeśli
Zawartość Redakcyjna Klasyfikacji CPT nie jest widoczna ani bezpośrednio dostępna.

d.

Zakaz użycia w sporach sądowych
Klient nie ma prawa użyć Danych MarketScan ani wszelkich danych powstałych w wyniku analizy
Danych MarketScan do celów związanych z trwającym lub przewidywanym sporem sądowym.

5.1.3

Zastrzeżenia prawne dotyczące leków i urządzeń medycznych
IBM jest wyłącznie dostawcą technologii informatycznych i nie może być postrzegany jako podmiot
zaangażowany w praktykę medyczną lub inną licencjonowaną aktywność zawodową lub kliniczną. Klient
potwierdza, że Usługa Przetwarzania w Chmurze, jakiekolwiek jej komponenty lub przyszłe aktualizacje,
ani też jakiekolwiek produkty dostarczane usług specjalistycznych IBM nie są zaprojektowane ani
przeznaczone do tworzenia protokołów związanych ze świadczeniem usług opieki medycznej i nie
powinny być stosowane zamiast profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, leczenia lub opinii, leków,
technologii uzupełniających leki lub narzędzi do tworzenia leków, które podlegają wymaganiom systemów
jakości, ani też w charakterze urządzeń medycznych zgodnie z definicją określoną w przepisach
prawnych jakiejkolwiek jurysdykcji. W relacjach między IBM i Klientem to Klient ponosi wyłączną
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odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich takich przepisów prawa i regulacji odnoszących się do
używania przez Klienta Usługi Przetwarzania w Chmurze i usług specjalistycznych IBM.
5.1.4

Podawanie informacji do wiadomości publicznej
Klient nie będzie używać znaków towarowych, nazw handlowych ani innych nazw i oznaczeń IBM, w tym
symboli, skrótów bądź ich imitacji, w reklamach, promocjach, publikacjach, ogłoszeniach lub innych
akcjach marketingowych bez wcześniejszej pisemnej zgody IBM.

5.1.5

Zarządzanie zgodami
Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymywanie zgód, autoryzacji i/lub innych zezwoleń prawnych,
które są wymagane przez prawo federalne, stanowe lub inne obowiązujące przepisy prawa jako warunek
udostępnienia Zawartości firmie IBM oraz zezwolenia IBM na przetwarzanie i wykorzystywanie
Zawartości i innych danych osobowych określonych w Umowie, w tym wszystkich danych dostarczanych
przez uczestników i autoryzowanych użytkowników Klienta. Narzędzia i systemy do zarządzania zgodami
powiązane z zawartością Klienta są utrzymywane przez Klienta poza Usługą Przetwarzania w Chmurze
(„Narzędzia Klienta do Zarządzania Zgodami”). Obowiązkiem Klienta jest zadbanie o używanie,
przechowywanie i przetwarzanie Zawartości w Usłudze Przetwarzania w Chmurze zgodnie z takimi
Narzędziami Klienta do Zarządzania Zgodami.

5.2

Warunki dodatkowe obowiązujące w Stanach Zjednoczonych
Następujące warunki mają zastosowanie do Usług Przetwarzania w Chmurze świadczonych w Stanach
Zjednoczonych.

5.2.1

Wykluczenie
W zakresie mającym zastosowanie do Usług świadczonych Klientowi IBM nie będzie angażować do
wykonywania tych usług osób, które znajdują się obecnie na liście osób wykluczonych opublikowanej
przez Urząd Inspektora Generalnego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych
(U.S. Department of Health and Human Services) zgodnie z postanowieniami Kodeksu Stanów
Zjednoczonych, par. 1320a(7), lub na liście podmiotów wykluczonych w systemie utrzymywanym przez
amerykański Generalny Urząd ds. Usług (U.S. General Services Administration), ani osób, które są na
innych podstawach wykluczone, zdyskwalifikowane, wyłączone bądź objęte sankcjami przez jakikolwiek
federalny lub stanowy organ rządowy lub regulacyjny Stanów Zjednoczonych. Jeśli IBM stwierdzi, że
osoba zaangażowana przez IBM do świadczenia usług Klientowi została wykluczona, zdyskwalifikowana,
wyłączona lub objęta sankcjami, powiadomi o tym niezwłocznie Klienta i zaprzestanie angażowania tej
osoby do wykonywania usług rzecz Klienta. Klient może rozwiązać swoją subskrypcję na Usługę
Przetwarzania w Chmurze bez kary umownej, jeśli IBM zostanie wykluczony, zdyskwalifikowany,
wyłączony lub objęty sankcjami przez jakikolwiek federalny lub stanowy organ rządowy lub regulacyjny
Stanów Zjednoczonych

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 będzie jednak wykorzystywać Zawartość oraz inne oparte na niej informacje w ramach
Usługi Przetwarzania w Chmurze w celu usprawnienia tej usługi oraz innych Usług Przetwarzania w
Chmurze opartych na tej samej technologii.
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Załącznik szczegółowy A
American Medical Association
IBM jest upoważniony przez organizację American Medical Association (AMA) do dystrybuowania
publikacji pt. „Current Procedural Terminology”, wydanie czwarte, będącej zbiorem nazw i kodów
służących do raportowania na temat usług opieki zdrowotnej (zwanej dalej łącznie „Klasyfikacją CPT”),
oraz udzielania na nią dalszych licencji, w ramach Usługi Przetwarzania w Chmurze, o ile Klient zostanie
zobowiązany do przestrzegania określonych warunków. Prawo Klienta do korzystania z Klasyfikacji CPT
wygaśnie, jeśli Klient nie będzie przestrzegać istotnych warunków obowiązujących w odniesieniu do
Klasyfikacji CPT.
Warunki, które mają zastosowanie ogólnie do Usługi Przetwarzania w Chmurze, obowiązują również w
odniesieniu do Klasyfikacji CPT. Poniżej przedstawiono dodatkowe warunki mające zastosowanie do
Klasyfikacji CPT:
a.

Prawo Klienta do używania Klasyfikacji CPT zawartej w Usłudze Przetwarzania w Chmurze jest
nieprzenoszalne i niewyłączne, i uprawnia Klienta do korzystania z Klasyfikacji CPT wyłącznie w
celach wewnętrznych, tylko w następujących krajach:
Algieria, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Bahamy, Belgia, Bermudy, Brazylia, Brytyjskie
Wyspy Dziewicze, Chile, Chiny, Dania, Dominikana, Ekwador, Filipiny, Finlandia, Francja,
Gwatemala, Hiszpania, Hongkong, Indie, Irlandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kajmany,
Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Republika Koreańska (Korea Południowa), Liban, Meksyk, Niemcy,
Norwegia, Nowa Zelandia, Panama, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Salwador, Singapur,
Stany Zjednoczone i ich terytoria zależne, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Wenezuela,
Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

b.

Klient nie może publikować, dystrybuować w Internecie lub w innych publicznych systemach
informatycznych, przenosić, sprzedawać, wydzierżawiać, licencjonować ani w inny sposób
udostępniać osobom nieupoważnionym Klasyfikacji CPT bądź jej kopii lub fragmentów, ani też
tworzyć na jej podstawie prac pochodnych, w tym tłumaczeń.

c.

Udostępnianie zaktualizowanych wersji Klasyfikacji CPT w ramach Usługi Przetwarzania w
Chmurze jest uzależnione od utrzymywania przez IBM relacji umownych z AMA.

d.

Klient będzie wymagać od każdej osoby, która ma uprawnienia dostępu do Usługi Przetwarzania w
Chmurze, przestrzegania warunków mających zastosowanie do tej Usługi.

e.

Klasyfikacja CPT jest chroniona prawem autorskim i stanowi zastrzeżony znak towarowy AMA.

f.

Usługa Przetwarzania w Chmurze obejmuje Klasyfikację CPT, która jest zaliczana do kategorii
komercyjnych danych technicznych i została opracowana wyłącznie na koszt prywatny przez
organizację American Medical Association z siedzibą pod adresem: 330 North Wabash Avenue,
Chicago, Illinois 60611. Organizacja American Medical Association nie zgadza się na udzielanie
licencji na Klasyfikację CPT rządowi federalnemu na podstawie licencji zawartych w dokumentach
FAR 52.227-14 (Data Rights – General) i DFARS 252.227-7015 (Technical Data – Commercial
Items) ani jakichkolwiek innych licencji. American Medical Association zastrzega sobie wszelkie
prawa do zatwierdzenia licencji udzielonej jakiejkolwiek agencji federalnej.

g.

Klient może kopiować Klasyfikację CPT wyłącznie na potrzeby tworzenia kopii zapasowych lub w
celach archiwalnych.

h.

Wszelkie informacje o prawach własności, w tym znaki towarowe i uwagi dotyczące praw
autorskich, muszą zostać umieszczone na wszystkich legalnie sporządzonych kopiach zapasowych
lub archiwalnych.

i.

Klasyfikacja CPT jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje („as is”), bez jakichkolwiek
gwarancji ze strony AMA bądź zobowiązań wobec AMA (rękojmia jest niniejszym również
wyłączona). W szczególności AMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody nadzwyczajne lub
szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, utracone zyski, kolejność,
dokładność lub kompletność danych oraz zgodność Klasyfikacji CPT z wymaganiami Klienta. AMA
ponosi wyłącznie odpowiedzialność za dostarczanie dokumentów zastępujących Klasyfikację CPT
w przypadku uszkodzenia danych. AMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
konsekwencje używania, niewłaściwego używania lub interpretacji informacji zawartych w
Klasyfikacji CPT lub innych informacji.
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j.

Prawa Klienta do używania Klasyfikacji CPT wygasają w przypadku naruszenia obowiązujących
warunków.

k.

Jeśli którekolwiek z postanowień mających zastosowanie do Usługi Przetwarzania w Chmurze
zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w
mocy.

l.

W zakresie niezbędnym do wyegzekwowania swoich praw własności intelektualnej w przypadku
istotnego naruszenia warunków, które mają zastosowanie do Usługi Przetwarzania w Chmurze,
AMA jest beneficjentem zewnętrznym.
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