Popis služby
IBM Weather Company Data Limited Edition
SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD TYTO PODMÍNKY AKCEPTUJETE JMÉNEM
ZÁKAZNÍKA, PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE MÁTE PLNÉ OPRÁVNĚNÍ ZAVÁZAT ZÁKAZNÍKA K
DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK. NESOUHLASÍTE-LI S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEVSTUPUJTE DO
SLUŽBY, NEKLIKEJTE NA TLAČÍTKO "SOUHLASÍM" ANI SLUŽBU CLOUD SERVICE NEPOUŽÍVEJTE.
Tento Popis služby se vztahuje na službu Cloud Service. Tento Popis služby a dokumentace přidružené
objednávky, podle toho, co je relevantní, jsou Transakční dokumenty (TD), které se řídí Dohodou o službách
Cloud Services pro zemi podnikání Zákazníka (k dispozici na adrese http://ibm.com/terms) a představují úplnou
Smlouvu, kterou se služba Cloud Service řídí.

1.

Cloud Service
Služba IBM Cloud Service pro balíčky Weather Company Data Limited Edition (Cloud Service) využívá
rozhraní pro programování aplikací (API) a další vhodné prostředky umožňující Zákazníkovi přijímat Data.
"Data" označují údaje o počasí, historické i v rámci předpovědi, poskytované prostřednictvím služby
Cloud Service (včetně – nikoli však pouze – předpovědí, map, výstrah a grafů) podle popisu v tomto
Popisu služby. Každá služba Cloud Service zahrnuje rovněž odpovídající služby mapování lokality, které
poskytnou informace o PSČ, zeměpisných kódech, městech, okresech nebo provinciích a nejbližších
vykazovacích stanicích.

1.1

Nabídky

1.1.1

IBM Weather Company Data Limited Edition
Zákazník obdrží klíč rozhraní API, který umožňuje přístup ke službě Cloud Service pro konkrétní funkci
rozhraní API v souladu s definicí Programu, jehož prostřednictvím Zákazník přístup k této službě Cloud
Service získal.

2.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Dodatek o zpracování údajů (Data Processing Addendum, DPA) společnosti IBM na adrese
http://ibm.com/dpa a Datový list zpracování a ochrany údajů (označováno jako Datový list nebo Dodatek
DPA) v odkazech níže poskytují další informace o ochraně údajů pro služby Cloud Services a volby
týkající se typů Obsahu, které lze zpracovat, využívaných činností vztahujících se ke zpracování, funkcí
ochrany údajů a specifických aspektů uchovávání a vrácení Obsahu. Dodatek DPA se uplatní, pokud se
na osobní údaje zahrnuté v Obsahu vztahuje/í i) Evropské obecné nařízení o ochraně údajů
(EU/2016/679) (GDPR); nebo ii)jiné zákony o ochraně údajů uvedené na adrese http://ibm.com/dpa/dpl.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=0815C3C04DF111E69D99A7F65171374C

3.

Úrovně služby a Technická podpora

3.1

Dohoda o úrovni služeb
Tato služba Cloud Service neposkytuje SLA pro dostupnost.

3.2

Technická podpora
Informace o technické podpoře pro službu Cloud Service, včetně kontaktních údajů na podporu, úrovní
závažnosti, hodin dostupnosti podpory, dob odezvy a dalších informací a procesů podpory, lze zjistit
výběrem služby Cloud Service v příručce podpory IBM na adrese
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Poplatky

4.1

Metriky poplatků
Na užívání služby Cloud Service se nevztahují žádné poplatky.
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5.

Dodatečné podmínky
Na Smlouvy o službě Cloud Service (nebo ekvivalentní smlouvy o základním cloudu) uzavřené před 1.
lednem 2019 se vztahují podmínky dostupné na adrese https://www.ibm.com/acs.

5.1

Licence
Zákazníkovi je udělena nevýhradní omezená licence výhradně pro používání, reprodukci a zobrazení Dat
poskytnutých v souladu s tímto dokumentem v rámci podniku Zákazníka výhradně pro interní účely pod
podmínkou, že Zákazník dodržuje omezení a podmínky používání služby Cloud Service a Dat
stanovených touto smlouvou.
Pouze v případě, že Zákazník vytvoří Aplikace určené třetím osobám v souladu s popisem v Části 5.2(j)
níže, bude Zákazníkovi udělena nevýhradní omezená licence pro další distribuci Dat poskytovaných v
souladu s touto Smlouvou, a to výhradně v rámci a neoddělitelně od Aplikace určené třetím osobám,
která bude omezena omezeními a povinnostmi stanovenými v Části 5.2(j).

5.2

Omezení používání
a.

Zákazník nesmí změnit specifické informace o počasí, data a předpovědi obsažené nebo zobrazené
v jakékoli části Dat a jinak Data nezmění ani neupraví a nevytvoří z nich odvozená díla (jak je
definováno autorským právem Spojených států amerických).

b.

S výjimkou případů výslovně povolených v souladu s touto Smlouvou není Zákazník oprávněn dále
distribuovat službu Cloud Service ani Data.

c.

Zákazník nebude službu Cloud Service ani Data používat k cílení nebo spouštění inzerce či
zobrazování reklam na základě propojení Dat s polohou uživatele technologie pro spotřebitele
(např. reklamy na základě počasí).

d.

Zákazník nebude Data používat v rámci žádné nabídky jakéhokoli typu pocházející z televizního či
rozhlasového vysílání (např. bezdrátově, prostřednictvím kabelu či satelitu) nebo registrace
streamovací služby (např. Sling Television, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO GO nebo
ekvivalent pro rozhlas), která je poskytována libovolnými způsoby či za použití libovolných médií.

e.

Zákazník i) vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby zabránil shromažďování nebo extrahování
jakékoli části Dat z počítačových systémů, produktů nebo ovládacích prvků Zákazníka ("Správa
Zákazníka") a ii) neprodleně upozorní IBM na známé či rozumně předpokládané shromažďování
nebo extrakci Dat ze Správy Zákazníka, přičemž v takovém případě smluvní strany v dobré víře
projednají komerčně rozumný plán zaměřený na to, aby zmírnil jakoukoli takovou činnost a zabránil
opětovnému výskytu. V případě, že se strany nedokážou dohodnout na takovém plánu, Zákazník je
povinen neprodleně odstranit veškerá Data ze Správy Zákazníka.

f.

Zákazník souhlasí, že rozhraní API a související specifikace a dokumentace jsou důvěrnými
informacemi IBM a nelze je použít nebo sdělit v rozporu s ustanoveními tohoto Popisu služby.

g.

Zákazník potvrzuje, že IBM je oprávněna dle potřeby a kdykoli dle svého výhradního uvážení změnit
styl, formu nebo obsah Dat a vymazat či přestat poskytovat určité jejich části, a to za předpokladu,
že IBM zahrne Zákazníka do svých sdělení pro podobně situované zákazníky týkajících se
podstatných změn Dat.

h.

Zákazník potvrzuje a souhlasí, že výsledky získané analýzou dat o počasí mají výhradně povahu
poradenství a odpovědnost za veškeré kroky a úsudky přijaté na základě takových poskytnutých
Dat nese výhradně Zákazník. Zákazník potvrzuje nedílné riziko související se spoléháním na taková
Data a předpovědi počasí poskytnuté v souladu s touto Smlouvou.

i.

Zákazník nese odpovědnost za určení, zda jeho používání Dat je přípustné pro účely Zákazníka
(včetně například případných omezení nebo požadavků stanovených leteckou navigací nebo účely
veřejné bezpečnosti), a v nezbytném rozsahu je povinen získat veškeré nezbytné licence, povolení,
schválení nebo souhlasy od veškerých vládních orgánů nebo agentur v zemi či zemích, kde podniká
či využívá Data, a toto představuje podmínku pro udělení licence IBM v souladu s tímto Popisem
služeb,
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j.

5.3

V případě, že Zákazník dále distribuuje (včetně například zobrazením, přenosem, ukázkou nebo
jiným předáním) Data v jakékoliv formě nebo způsobem dostupným pro třetí osoby (např. klientům
Zákazníka, jeho obchodním partnerům nebo koncovým uživatelům produktu) (dále jen "Aplikace
určené třetím osobám"), pak Zákazník souhlasí, že:
(1)

Zákazník nesmí Data přímo nebo nepřímo použít v rámci Aplikace využívané třetími osobami
či k vytvoření takové aplikace, jejíž základní účel je poskytovat aktuální informace o počasí,
předpověď počasí či atmosférické podmínky a jejich analýzu;

(2)

IBM bude výhradním poskytovatelem obsahu a informací týkajících se počasí pro Aplikaci
využívanou třetími osobami; Zákazník dále (i) nezobrazí na žádném místě Aplikace využívané
třetími osobami počasí nebo obsah týkající se počasí kromě Dat; a (ii) do Aplikace využívané
třetími osobami nezahrne Zákazník žádný obsah poskytnutý osobou, jejíž hlavní obchodní
činnost zahrnuje produkci, distribuci či zobrazování počasí a informací týkajících se počasí, za
předpokladu, že Zákazník smí zahrnout počasí nebo obsah týkající se počasí získaný přímo
od federálních, státních nebo místních vládních subjektů a úřadů nebo od státem ovládaného
subjektu. Zákazník dále v blízkosti Dat zobrazených v Aplikaci využívané třetí osobou
nezobrazí žádné reklamy na programování či obsah služeb poskytujících informace o počasí
mimo IBM a jejích spřízněných společností (místních, regionálních, národních i
mezinárodních).

(3)

Zákazník nebude přímo nebo nepřímo naznačovat, že IBM poskytuje, schvaluje, sponzoruje,
certifikuje či potvrzuje jakýkoli jiný Obsah v Aplikaci využívané třetími osobami nebo jakékoliv
produkty nebo služby inzerované v blízkosti Dat.

Podmínky služby Cloud Service
Zákazník má přístup ke službě Cloud Service po dobu trvání stanovenou Programem, jehož
prostřednictvím Zákazník přístup k této službě Cloud Service získal ("Doba trvání").
Po uplynutí Doby platnosti, výpovědi Zákazníka nebo pozastavení nebo odvolání přístupu Zákazníka ze
strany IBM, podle toho, co nastane dříve, je Zákazník povinen neprodleně ukončit používání všech Dat a
musí neprodleně odstranit veškerá Data ze svých systémů.

6.

Přednostní podmínky

6.1

Ukončení služby Cloud Service
Dále uvedené má přednost v případě rozporu s částí Podmínky a Ukončení v Základních podmínkách
služby Cloud Service mezi stranami:
Zákazník je oprávněn užívání služby Cloud Service kdykoli ukončit. IBM smí kdykoli pozastavit, odvolat,
omezit nebo odmítnout účast ve službě nebo užívání služby Cloud Service.
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