Další popis služby IBM Cloud Service
IBM Watson Studio Paygo
S výjimkou uvedenou níže se uplatní podmínky Popisu služby IBM Cloud Service.

1.

Cloud Service

1.1

Nabídky
Zákazník si může vybrat z následujících dostupných nabídek.

1.1.1

IBM Watson Studio Paygo
Tato služba Cloud Service je integrované vývojové prostředí nabízející sadu nástrojů a funkcí, které
datovým specialistům umožňují zvýšit jejich produktivitu.
Tato služba Cloud Service Zákazníkovi umožňuje analyzovat data pomocí nástrojů, jako jsou RStudio,
notebooky Jupyter, SPSS Modeler, Data Refinery apod., v prostředí konfigurovaném pro spolupráci.
RStudio je zahrnuto do nabídky a nabízí vývojové prostředí pro práci s R.
Tato služba Cloud Service:
●

zahrnuje notebooky Jupyter, které jsou webovým prostředím pro interaktivní zpracování. Zákazník
může spouštět malé části kódu, které zpracovávají data, a následně zobrazovat výsledky
příslušného zpracování dat v notebooku;

●

zahrnuje Projekty, které Zákazníkovi umožňují zaměřit tým spolupracovníků na sadu notebooků,
datové sady, články, modely a pracovní postupy analýzy;

●

poskytuje možnost vytvářet Projekty, které zahrnují možnosti provádění datových toků společně se
vzorkováním a profilací;

●

zahrnuje Decision Optimization jako schopnost, pro uživatele pro zápis modelů, používající rozhraní
docplex API v Jupyter Notebooks nebo používající grafické rozhraní k vytvoření nebo importu
existujícího modelu. Podporované modely jsou modely LP/MIP, modely CPO, modely OPL nebo
modely Python. Generátory CPLEX a CP Optimizer jsou vložené do služby Watson Studio.

V umístěních Satellite lze používat pouze Notebooky Jupyter a Úkoly Notebooků Jupyter dle definice v
části 6 níže.

2.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Datový list platný pro tuto službu a podmínky této části upravuje podrobnosti a podmínky, včetně
povinností Zákazníka, v souvislosti s využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující
Datové listy:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=95E9BEA0B35711E7A9EB066095601ABB

3.

Úrovně služby a Technická podpora

3.1

Dohoda o úrovni služeb
Na tuto službu se vztahuje dohoda o úrovni služeb upravená v základním popisu služby IBM Cloud
Service.

3.2

Technická podpora
Na tuto službu se vztahují podmínky podpory stanovené v základním popisu služby IBM Cloud Service.
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4.

Poplatky

4.1

Metriky poplatků
Metriky poplatků za službu Cloud Service jsou uvedeny v Transakčním dokumentu.
Na tuto službu Cloud Service se uplatní následující metriky poplatků:
●

Oprávněný uživatel je jedinečný uživatel, který má oprávnění pro přístup ke službám Cloud
Services jakýmkoliv způsobem přímo či nepřímo (například prostřednictvím multiplexovacího
programu, zařízení nebo aplikačního serveru) libovolnými prostředky.

●

Instance je každý přístup ke specifické konfiguraci služeb Cloud Services.

●

Hodinová jednotka kapacity je hodina používání vybraného typu kapacity služeb Cloud Services,
která bude vynásobena stanoveným počtem nezbytných jednotek kapacity pro tento typ kapacity.
Pro účely této služby Cloud Service bude uplatněn minimální poplatek 0,16 Hodinové jednotky
kapacity při každém iniciování Typu kapacity.

4.2

Poplatky za neúplný měsíc
Každá Instance se fakturuje měsíčně. Nasazení/užívání za neúplný měsíc bude vyúčtováno poměrným
dílem.

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

Automaticky generovaný Zápisník
Na automaticky generované zápisníky se vztahuje Mezinárodní licenční smlouva pro programy bez
záruky (nebo její ekvivalent) a dokument Licenční informace pro Automaticky generované Zápisníky
Watson Studio ("Licenční podmínky"), přičemž tyto smlouvy jsou uvedeny pod odkazem níže. Na
automaticky generované zápisníky se zejména uplatní na články Zdrojové komponenty a Vzorové
materiály uvedené v dokumentu Licenční informace pro automaticky generované Zápisníky Watson
Studio. Stažením, kopírováním, přístupem nebo jiným používáním materiálů Zákazník souhlasí s
Licenčními podmínkami.
http://www14.software.ibm.com/cgi-bin/weblap/lap.pl?li_formnum=L-AMCU-BYC7LF
Tato funkce není dostupná v Umístěních Satellite.

5.2

HIPAA
Aniž by tím byly dotčeny informace v Datovém listu pro tuto službu Cloud Service ohledně Zákona o
přenositelnosti zdravotních informací a odpovědnosti za ně z roku 1996 ("HIPAA") a povoleného použití
Zdravotních informací a Zdravotních údajů jako Typů osobních údajů anebo Zvláštních kategorií
Osobních údajů (dále společně jen "Zdravotní údaje") v rámci této služby Cloud Service, použití
Zdravotních údajů v rámci této služby Cloud Service podléhá následujícím omezením a podmínkám:
Pouze následující nabídky lze poskytovat pro zavádění kontrol vyžadovaných v souladu se Zásadami
ochrany soukromí a zabezpečení dle zákona HIPAA pro použití se Zdravotními údaji:
●

IBM Watson Studio Enterprise Plan

Pouze nabídky uvedené výše mohou být poskytovány pro implementaci kontrol dle Zásad ochrany
soukromí a zabezpečení HIPAA pro použití se Zdravotními údaji, pokud bude Zákazník společnost IBM
předem informovat o tom, že Zákazník bude využívat Zdravotní údaje v rámci služby Cloud Service a
společnost IBM písemně potvrdí, že služba Cloud Service bude poskytována pro použití Zdravotních
údajů. V důsledku toto nelze službu Cloud Service používat pro přenos, ukládání nebo jiné využívání
jakýchkoliv Zdravotních údajů chráněných podle zákona HIPAA, pokud (i) Zákazník neposkytne IBM
takové oznámení, (ii) společnost IBM a Zákazník neuzavřou příslušnou Dohodu s obchodním partnerem
a (iii) společnost IBM neposkytne Zákazníkovi výslovné písemné potvrzení, že službu Cloud Service lze
používat pro Zdravotní údaje.
Služba Cloud Service nebude v žádném případě používána pro zpracovávání chráněných zdravotnických
informací jako zdravotnické informační centrum ve smyslu zákona HIPAA.
Zákon HIPAA se nevztahuje na Umístění Satellite.
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6.

Přednostní podmínky

6.1

Podmínky vztahující se na integraci cloudu/satelitu třetích osob
Pokud Zákazník využívá Integraci cloudu třetích osob (dle definice níže) prostřednictvím služby Cloud
Service, uplatní se následující podmínky a budou mít přednost před jakýmkoliv odlišným ustanovením v
tomto Popisu služeb, základní dohodě o službách IBM, v souladu s níž jsou tyto služby Cloud Service
poskytovány (např. Smlouva o službách IBM Cloud Services), nebo Popisu služeb IBM Cloud Service:
a.

Tato služba Cloud Service může umožnit schopnost připojit se a přijmout a/nebo zpracovat data
Zákazníka umístěná na samostatném účtu služby Coud Service třetí osoby (např. Amazon Web
Services, Microsoft Azure atd., každá z nich, pokud je k dispozici) ("Služba třetí osoby")
prostřednictvím rozhraní IBM Cloud s využitím technologie IBM Cloud Satellite ("Integrace cloudu
třetí osoby"). IBM neposkytuje Službu třetí osoby a nenese odpovědnost za tuto Službu nebo její
dostupnost či provoz. Integrace cloudu třetí osoby se poskytuje "JAK STOJÍ A LEŽÍ" bez jakýchkoliv
záruk nebo výslovných či implicitních podmínek jakéhokoliv druhu a Zákazník nese odpovědnost za
dodržování smluv se třetími osobami vztahujících se na účet Zákazníka a používání Služby třetí
osoby v souvislosti s touto službou Cloud Service.

b.

V souvislosti s Integrací cloudu třetí osoby mohou být některé komponenty této služby Cloud
Service ("Vzdálené komponenty") hostovány a data Zákazníka a Obsah mohou být zpracovávány
společností IBM prostřednictvím účtu IBM na stejné Službě třetí osoby ("Umístění Satellite"). Pro
tyto Vzdálené komponenty v Umístěních Satellite jsou infrastruktury služby Cloud Service a některé
aspekty této platformy služby Cloud Service a související služby, včetně: datových středisek,
serverů, úložišť a sítí; aplikací a záloh dat; firewallu a detekce hrozeb a rozhraní API pro nasazení,
monitorování a provoz aplikace (dále společně jen "Služby cloudové platformy třetí osoby")
hostovány a spravovány poskytovatelem Služby třetí osoby, a nikoliv společností IBM. V důsledku
toho:
(1)

Pokud bude poskytovatel Služby třetí osoby informovat společnost IBM, že své služby stahuje
nebo ukončuje, či pokud stahuje nebo ukončuje přístup IBM nebo Zákazníka k těmto službám,
funkce Integrace cloudu třetí osoby nemusí nadále fungovat a IBM je oprávněna neprodleně
stáhnout příslušnou funkci služby Cloud Service, takže nebude nadále součástí služby Cloud
Service.

(2)

IBM neposkytuje žádné záruky či podmínky, výslovně vyjádřené ani konkludentní, a nenese
vůči Zákazníkovi žádnou odpovědnost v souvislosti se Službami cloudové platformy třetí
osoby či službou Cloud Service, pokud tato služba závisí na Službách cloudové platformy třetí
osoby (za předpokladu, že výše uvedené vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na
kompenzace ani neomezuje kompenzace, které mohou být splatné podle oddílu Dohoda o
úrovni služeb v tomto Popisu služby).

(3)

Následující podmínky Popisu služby IBM Cloud Service se nevztahují na Vzdálené
komponenty, Umístění Satellite a Integraci cloudu třetí osoby:
(a)

čl. 2.1 – Cloud s podporou EU

(b)

čl. 3.2.1 – Spravované služby Uživatele

(c)

čl. 3.2.3 – Výměna hardwaru infrastruktury a upgrade SLA

(4)

Část 1.4 (Síťový přístup) Popisu služeb IBM Cloud Service je nahrazena následujícím:
Komponenty služby běžící na Službě třetí osoby jsou zajištěny prostřednictvím spojení
Satellite navázaného mezi cloudem IBM Cloud a Umístěním Satellite na Službě třetí osoby.
Spojení Satellite je zabezpečené spojení, k němuž nemá Zákazník přímý přístup. Toky dat
přes spojení Satellite jsou kontrolovány komponentami služby IBM Cloud Service na cloudu
IBM Cloud a Umístěním Satellite ve Službě třetí osoby. Přístup k datům Zákazníka a zdrojům
z Umístění Satellite ve Službě třetí osoby je zajištěn sítí poskytovanou poskytovatelem Služby
třetí osoby.

(5)

Ve vztahu ke Vzdáleným komponentám, Umístění Satellite a Integraci cloudu třetí osoby
budou následující části Datových listů zpracování a ochrany údajů pro IBM Cloud a pro tuto
službu Cloud Service upraveny následovně:
(a)
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(b)

čl. 5.4 – Certifikace – se neuplatní. Pro vyjasnění, a aniž by tím byla dotčena základní
technická a organizační opatření dle popisu v Zásadách zabezpečení dat a ochrany
osobních údajů IBM pro služby IBM Cloud Services, se uvádí, že tato služba Cloud
Service nezajišťuje každoroční certifikaci ISO 27001 ani audit SOC2. Kromě toho se na
Umístění Satellite a Integraci cloudu třetí osoby neuplatní kontrolní mechanismy zákona
HIPAA.

(c)

čl. 7 – Umístění hostování a zpracování IBM – je upraven následovně: ve vztahu k
Umístění Satellite a datům Zákazníka hostovaným a zpracovávaným v Umístění
Satellite se Umístění hostování dat IBM a Umístění zpracování dat IBM budou nacházet
výhradně ve Spojených státech amerických.

(d)

čl. 8 – Nezávislí dílčí zpracovatelé – pro Umístění Satellite bude Nezávislým dílčím
zpracovatelem Amazon Web Services.
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