„IBM Cloud“ papildomos paslaugos aprašas
„IBM Cloudant for IBM Cloud“
Išskyrus, kaip nurodyta toliau, taikomos „IBM Cloud“ Paslaugos aprašo sąlygos.

1.

Debesijos paslaugos aprašas
„IBM Cloudant for IBM Cloud“ yra NoSQL duomenų bazė, teikiama kaip paslauga (DBaaS). Ši paslauga –
tai operacinių duomenų saugykla, skirta JSON dokumentams saugoti ir indeksuoti bei užtikrinanti
lygiagretųjį duomenų skaitymą ir rašymą. JSON dokumentus Klientas gali gauti, padėti, indeksuoti ir
pateikti jų užklausą taikomosiose programose naudodamas HTTP API.

2.

Turinio ir duomenų apsauga
Šiai paslaugai skirtame Duomenų lape ir šiame skyriuje nurodytose sąlygose pateikta išsami informacija ir
sąlygos, įskaitant Kliento įsipareigojimus dėl šios paslaugos naudojimo. Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau
pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=2EBB5860B34311E7A9EB066095601ABB

2.1

„Cloud Service“ galiojimo laikas
Jei Klientas reikalauja, kad nutraukus „Cloud Service“ teikimą turinys būtų naikinamas pagal NIST
sunaikinimo standartus, įsigydamas „Cloud Service“ Klientas turi paprašyti priskirto „Cloudant“
Egzemplioriaus.

2.2

Sveikatos duomenų apribojimai
Šiame skyriuje pateiktos sąlygos taikomos toliau nurodytiems pasiūlymams:
●

2.2.1

„IBM Cloudant for IBM Cloud Dedicated Hardware Option“

HIPAA
Nepaisant šios „Cloud Service“ Duomenų lape pateiktos informacijos dėl 1996 m. Informacijos apie
sveikatos būklę portatyvumo ir atskaitomybės akto (angl. „Health Information Portability and
Accountability Act“ – HIPAA), Sveikatos informacijos ir Sveikatos duomenų kaip asmens duomenų tipų ir
(arba) Asmens duomenų specialiųjų kategorijų (bendrai – „Sveikatos duomenys“) leistino naudojimo su
šia „Cloud Service“, Sveikatos duomenų naudojimui su šia „Cloud Service“ taikomi toliau nurodyti
apribojimai ir sąlygos:
Tik anksčiau išvardyti pasiūlymai teikiami realizuojant HIPAA Privatumo ir saugos taisyklių valdiklius,
naudojamus su Sveikatos duomenimis, jeigu Klientas iš anksto įspėja IBM, kad Klientas naudos
Sveikatos duomenis su „Cloud Service“, ir IBM raštu patvirtina, kad „Cloud Service“ bus teikiama naudoti
su Sveikatos duomenimis. Atitinkamai „Cloud Service“ negalima naudoti perduodant, laikant arba kitaip
naudojant bet kokius Sveikatos duomenis, kuriuos saugo HIPAA, išskyrus tuomet, kai (i) Klientas apie tai
praneša IBM; (ii) IBM ir Klientas yra sudarę galiojančią Verslo partnerio sutartį ir (iii) IBM Klientui pateikė
aiškų raštišką patvirtinimą, kad „Cloud Service“ galima naudoti su Sveikatos duomenimis.
Jokiu atveju „Cloud Service“ negalima naudoti norint apdoroti PHI kaip sveikatos priežiūros informacijos
centro pagal HIPAA.

2.2.2

BDAR
Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Sveikatos duomenų kaip asmens duomenų tipų ir (arba)
Asmens duomenų specialiųjų kategorijų (bendrai – „Sveikatos duomenys“) leistino naudojimo šioje „Cloud
Service“ Sveikatos duomenų naudojimui su šia „Cloud Service“ taikomi toliau nurodyti apribojimai ir
sąlygos:
Tik anksčiau išvardyti pasiūlymai gali būti teikiami realizuojant BDAR valdiklius, skirtus naudoti su
Sveikatos duomenimis, jeigu Klientas iš anksto įspėja IBM, kad Klientas naudos Sveikatos duomenis su
„Cloud Service“. Atitinkamai „Cloud Service“ negali būti naudojama jokiai Sveikatos informacijai, kurią
saugo BDAR, perduoti, laikyti ar kitaip naudoti, išskyrus tuomet, kai Klientas praneša apie tai IBM.
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3.

Paslaugos lygio sutartis
Papildomai prie „IBM Cloud Service“ aprašo taikomos šiai „Cloud Service“ būdingos Prastovų sąlygos:
●

Klaidos – tai užklausos, kurių atsako kodas yra didesnis arba lygus 500.

●

Prastova – tai bendras sukauptas minučių skaičius, kai kiekviena per minutę pateikta užklausa
grąžina klaidą arba sankaupa yra nepasiekiama (pagal IBM standartinių stebėjimo įrankių
duomenis).

●

Naudojant „Dedicated Cloudant Instance in IBM Cloud Dedicated“, į Prastovas neįtraukiamos
minutės, per kurias užklausų dažnis viršijo 500 užklausų per sekundę.

Pasiekiamumas apibrėžiamas kaip bendro minučių skaičiaus sąskaitos išrašymo laikotarpiu, atėmus
bendrą sukauptų Prastovų minučių skaičių ir gautą rezultatą padalijus iš bendro minučių skaičiaus
sąskaitos išrašymo laikotarpiu, procentinė išraiška.
Ši lentelė pakeičia Paslaugų lygio sutarties lentelę, pateikiamą „IBM Cloud Service“ apraše. IBM taikys
aukščiausią galimą kompensaciją, pagrįstą kiekvieno sutartinio mėnesio „Cloud Service“ pasiekiamumu,
kaip nurodyta toliau. Atminkite, kad su „Cloudant“ nesiūloma jokia keliuose regionuose taikoma PLS.
Gero pasiekiamumo keli viešieji regionai
arba kelios priskirtosios / vietinės aplinkos
Pasiekiamumo paslaugų lygis

Viena viešoji arba viena priskirtoji aplinka
Pasiekiamumo paslaugų lygis

Kreditas

Netaikoma

Daugiau nei arba lygu 99,95 %

0%

Netaikoma

Lygu arba daugiau nei 99 %, bet mažiau nei
99,95 %

10 %

Netaikoma

Lygu arba daugiau nei 95 %, bet mažiau nei 99
%

25 %

Netaikoma

Mažiau nei 95 %

100 %

4.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau pateiktas (-i) Mokesčio apskaičiavimas (-ai):
Įvykiai per sekundę – Įvykis yra konkretaus įvykio, kurį apdoroja „IBM SaaS“ arba kuris susijęs su „Cloud
Service“ naudojimu, atvejis. Mokestis Klientui taikomas už sąskaitos išrašymo laikotarpiu rezervuotų
Įvykių per sekundę skaičių.
Gigabaitai per mėnesį – gigabaitas yra 2 pakelta 30-uoju laipsnių baitų. Mokestis Klientui taikomas už
kiekvieną mėnesį sąskaitos išrašymo laikotarpiu „Cloud Service“ analizuotų, panaudotų, saugotų arba
konfigūruotų Gigabaitų skaičių, suapvalintą iki kito Gigabaito.
Egzempliorius – Egzempliorius yra prieiga prie konkrečios „Cloud Service“ konfigūracijos. Mokestis
Klientui taikomas kiekvieną mėnesį už kiekvieną sąskaitos išrašymo laikotarpiu turimą „Cloud Service“
Egzempliorių.

4.2

Daliniai mėnesiniai mokesčiai
Už kiekvieną Gigabaitą per mėnesį, Įvykius per sekundę ir Egzempliorių kas mėnesį išrašoma sąskaita.
Jei diegiama / naudojama ne visą mėnesį, mokestis skaičiuojamas proporcingai.
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