Popis služby
IBM z Systems Trial Program: Cloud Service for Program Evaluation
Přístupem, klepnutím na tlačítko "Souhlasím" nebo jiným používáním služby Cloud Service Zákazník souhlasí s
podmínkami této Smlouvy. Pokud tyto podmínky akceptujete jménem Zákazníka, prohlašujete a zaručujete, že
máte plné oprávnění Zákazníka k dodržování těchto podmínek zavazovat. Pokud s těmito podmínkami
nesouhlasíte, nevstupujte do služby Cloud Service, neklepejte na tlačítko "Souhlasím" ani službu Cloud Service
nepoužívejte.
Tento Popis služby, Smlouva o poskytování služeb Cloud Services IBM platná pro zemi Zákazníka (dostupná na
adrese http://ibm.com/terms) a příslušný Transakční dokument představují úplnou Smlouvu, kterou se služba
Cloud Service řídí.

1.

Cloud Service

1.1

Nabídky
Zákazník si může vybrat z následujících dostupných nabídek.

1.1.1

IBM z Systems Trial Program: Cloud Service for Program Evaluation
IBM poskytuje službu Cloud Service jako Náhled po omezenou dobu, aby Zákazníkovi umožnila posoudit
funkčnost a technologii některých místních softwarových programů IBM (Programy), které jsou uvedeny v
příslušném Transakčním dokumentu. Zákazník je oprávněn používat službu Cloud Service během
hodnotícího období uvedeného v Transakčním dokumentu s cílem vyhodnotit funkčnost a technologii
Programů. Služba Cloud Service zahrnuje přístup k dalším softwarovým programům uvedeným v
Transakčním dokumentu, které slouží pouze pro vyhodnocení stanovených Programů po dobu
poskytování služby Cloud Service. Některé možnosti Programů nemusí být ve službě Cloud Service k
dispozici; proto její použití v produktivním prostředí nebo pro komerční účely není doporučeno ani
podporováno. Jakékoliv takové užívání je výhradně na vlastní riziko Zákazníka. Pokud si Zákazník přeje
používat obecně dostupné Programy po skončení hodnocení, Zákazník může zaslat objednávku
Programu(ů).

2.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Služba Cloud Service může nabízet pouze omezenou sadu vlastností a funkcí na rozdíl od obecně
dostupné nabídky a nemusí být vhodné pro potřeby produktivního prostředí nebo využití s Obsahem, na
který se může vztahovat regulace. Zákazník souhlasí, že Obsah nebude obsahovat osobní údaje ani
údaje, na která se případně vztahují vládní předpisy či které vyžadují specifická bezpečnostní opatření,
včetně údajů, na která se uplatní požadavky Obecného evropského nařízení o ochraně údajů (GDPR).
Pokud se smluvní strany dohodnou, že pro posouzení služby Cloud Service se vyžaduje Obsah, který
zahrnuje regulované nebo osobní údaje, Zákazník a IBM se nejdříve písemně dohodnou na
odpovídajícím zabezpečení a dalších opatřeních a doplní tuto Smlouvu o další podmínky ochrany údajů,
včetně použití Dodatku IBM o zpracování údajů (DPA) na adrese http://ibm.com/dpa a sjednané Přílohy k
DPA, neboť se vztahuje na veškeré údaje podléhající GDPR.

3.

Úrovně služby a Technická podpora

3.1

Dohoda o úrovni služeb
Dohody o úrovních služeb nelze použít pro Zkušební verze.

3.2

Technická podpora
Technickou podporu nelze použít pro Zkušební verze.

4.

Poplatky
Všeobecně platí, že za užívání služby Cloud Service během zkušebního období nejsou účtovány žádné
poplatky, ledaže by IBM nebo poskytovatel služeb, který je třetí stranou, výslovně stanovili jinak. Jestliže
jakýkoliv úřad uvalí clo, dávku, daň (včetně srážkové daně), odvod či poplatek za dovoz nebo vývoz,
převod a užívání služby Trial Cloud Service nebo služby třetí osoby nebo přístup k takové službě, nese
Zákazník odpovědnost za uhrazení takové uvalené částky.

i126-7695-02 (12/2018)

Strana 1 z 2

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.

6.

Přednostní podmínky

6.1

Odebrání Obsahu
Dále uvedené má přednost v případě rozporu s částí Ochrana obsahu a údajů a Smluvní období a
ukončení v Základních podmínkách služby Cloud Service mezi stranami. Zákazník nese odpovědnost za
odstranění Obsahu, který si Zákazník přeje uchovat, před skončením platnosti nebo ukončením služby
Cloud Service. Po uplynutí smluvního období nebo ukončení služby Cloud Service bude Obsah zničen.
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