Opis Usługi
IBM Willard Smart Ledger Support
Niniejszy Opis Usługi zaczyna obowiązywać dla Usług Przyspieszających w momencie zaakceptowania
zamówienia Klienta. Odpowiednie dokumenty zamówienia zawierają ceny i dodatkowe informacje dotyczące
zamówienia Klienta.

1.

Usługa Przyspieszająca

1.1

Usługi
Klient może dokonać wyboru spośród następujących usług.

1.1.1

IBM Willard Smart Ledger Support
Usługa IBM Willard Smart Ledger Support to świadczone przez IBM wsparcie dla usługi przetwarzania w
chmurze Willard Smart Ledger.

2.

Specyfikacje techniczne dotyczące przetwarzania i ochrony danych
Do niniejszego Opisu Usługi nie mają zastosowania żadne Specyfikacje Techniczne.
Przetwarzanie Danych Osobowych
a.

Niniejsza Usługa nie jest przeznaczona do przetwarzania Danych Osobowych podlegających: i)
ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO – UE/2016/679) lub ii) innym przepisom o
ochronie danych osobowych dostępnym pod adresem http://www.ibm.com/dpa/dpl. Klient ponosi
wyłączną odpowiedzialność za dopilnowanie, aby w Zawartości nie zostały umieszczone żadne
Dane Osobowe podlegające: i) ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO –
UE/2016/679) lub ii) innym przepisom o ochronie danych osobowych, dostępnym pod adresem
http://www.ibm.com/dpa/dpl.

b.

W przypadku każdej zmiany Klient przekaże IBM odpowiednie powiadomienie na piśmie, a do
Umowy zostanie dołączony i będzie obowiązywać Dodatek dotyczący Przetwarzania Danych IBM
(DPD) dostępny pod adresem http://ibm.com/dpa oraz uzgodniony Załącznik szczegółowy do DPD.
Warunki określone w DPD i Załączniku szczegółowym do DPD mają znaczenie rozstrzygające w
przypadku ich sprzeczności z warunkami Umowy.

3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
Niniejsza oferta nie jest objęta Umową dotyczącą Poziomu Usług.

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.

Informacje o uprawnieniach i rozliczaniu

4.1

Opłaty rozliczeniowe
Przy sprzedaży Usługi Przyspieszającej wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana na podstawie
następującej miary, zgodnie z Dokumentem Transakcyjnym:
●

Element oznacza wystąpienie określonego elementu, który jest przetwarzany lub zarządzany przez
Usługę bądź związany z jej używaniem. Na potrzeby tej Usługi Element to znak Willard Smart Exit.
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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

Materiały
Materiały opracowane przez IBM podczas realizacji tych usług oraz dostarczone do Klienta (z
wyłączeniem wszelkich istniejących wcześniej prac, na których bazowały te materiały) stanowią prace
wykonane na zlecenie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i są własnością Klienta. Klient
udziela IBM nieodwołalnej, bezterminowej, niewyłącznej, ogólnoświatowej, w pełni opłaconej licencji na
używanie, wykonywanie, powielanie, prezentowanie, realizowanie, udzielanie dalszych licencji,
dystrybuowanie i przygotowywanie prac pochodnych na podstawie tych materiałów.
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