Opis dodatne storitve IBM Cloud
IBM Watson Studio Paygo
Razen kot je določeno spodaj, veljajo določbe IBM-ovega opisa storitve v oblaku.

1.

Storitev v oblaku

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami.

1.1.1

IBM Watson Studio Paygo
Ta storitev v oblaku je integrirano razvojno okolje, ki ponuja zbirko orodij in zmožnosti ter je bilo
zasnovano z namenom, da podatkovnim znanstvenikom omogoči večjo produktivnost.
Ta storitev v oblaku naročniku omogoča analizo podatkov z RStudio, beležnicami Jupyter, SPSS
Modeler, Data Refinery in drugimi orodji v konfiguriranem, sodelovalnem okolju.
V to ponudbo je integriran izdelek RStudio, ki zagotavlja razvojno okolje za delo s programskim jezikom
R.
Ta storitev v oblaku:
●

zagotavlja beležnice Jupyter, ki so spletno okolje za interaktivno obdelavo. Naročnik lahko zažene
majhne delce kode za obdelavo podatkov in si rezultate obdelave nato ogleda znotraj beležnice;

●

vključuje projekte, ki naročniku omogočajo usmerjanje ekipe sodelovalcev v nabor beležnic,
podatkovnih množic, člankov, modelov in analiznih delovnih tokov;

●

zagotavlja zmožnost ustvarjanja projektov, ki vključujejo zmožnosti izvrševanja podatkovnih tokov,
poleg tega pa tudi vzorčenje in profiliranje;

●

vključuje zmožnost Decision Optimization, s katero lahko uporabnik zapisuje modele tako, da
uporabi API docplex v beležnicah Jupyter ali grafični vmesnik za izdelavo oziroma uvoz obstoječega
modela. Podprti so modeli LP/MIP, CPO, OPL ali Python. Mehanizma CPLEX in CP Optimizer sta
vdelana v storitev Watson Studio.

Na lokacijah Satellite se lahko izvajajo samo beležnice Jupyter in posli beležnic Jupyter, kot je definirano
v spodnjem odseku 6.

2.

Podatkovni listi za obdelavo in varstvo podatkov
Na podatkovnem listu, ki se uporablja za to storitev, in v določbah v tem razdelku so opisane podrobnosti
in določbe, vključno z naročnikovimi odgovornostmi, ki so povezane z uporabo te storitve. Za to storitev
se uporablja(jo) naslednji podatkovni list(i):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=95E9BEA0B35711E7A9EB066095601ABB

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
Za to storitev velja pogodba o ravni storitev, ki je določena v osnovnem IBM-ovem opisu storitev v oblaku.

3.2

Tehnična podpora
Za to storitev veljajo določbe o podpori, ki so določene v osnovnem IBM-ovem opisu storitev v oblaku.
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4.

Stroški

4.1

Metrike zaračunavanja
Metrike zaračunavanja za storitev v oblaku so podane v transakcijskem dokumentu.
Za to storitev v oblaku se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:
●

Pooblaščeni uporabnik je unikatni uporabnik, ki lahko dostopa do storitve v oblaku na kateri koli
posreden ali neposreden način, prek katerega koli sredstva (na primer prek multipleksirnega
programa, naprave ali aplikacijskega strežnika).

●

Primerek je vsak dostop do določene konfiguracije storitev v oblaku.

●

Ura enote kapacitete je ura uporabe izbrane vrste kapacitete storitev v oblaku, ki je pomnožena z
določenim številom zahtevanih enot kapacitete za to vrsto kapacitete.
Za namene te storitve v oblaku se bo za vsak zagon vrste kapacitete zaračunalo najmanj 0,16 ure
enote kapacitete.

4.2

Delni mesečni stroški
Vsak primerek se zaračuna mesečno. Delna mesečna razmestitev/uporaba se zaračuna sorazmerno.

5.

Dodatna določila
Za pogodbe o storitvi v oblaku (ali enakovredne osnovne pogodbe o oblaku), podpisane pred 1.
januarjem 2019, veljajo pogoji, ki so na voljo na naslovu https://www.ibm.com/acs.

5.1

Samodejno ustvarjena beležnica
Samodejno ustvarjene beležnice so predmet mednarodne licenčne pogodbe za programe brez garancije
(ali enakovredne pogodbe) in dokumenta z licenčnimi informacijami za Watson Studio Auto-generated
Notebook ("licenčni pogoji"), ki sta na voljo na spodnji povezavi. Na samodejno ustvarjene beležnice se
zlasti nanaša točka o komponentah v izvorni kodi in vzorčnem gradivu v dokumentu z licenčnimi
informacijami za Watson Studio Auto-generated Notebook. Naročnik s prenosom, kopiranjem,
dostopanjem do ali drugo uporabo gradiv soglaša z licenčnimi pogoji.
http://www14.software.ibm.com/cgi-bin/weblap/lap.pl?li_formnum=L-AMCU-BYC7LF
Ta funkcija ni na voljo na lokacijah Satellite.

5.2

Zakon o prenosljivosti in odgovornosti zdravstvenega zavarovanja (HIPAA)
Ne glede na informacije iz podatkovnega lista za to storitev v oblaku, ki zadevajo zakon HIPAA (1996) ter
dovoljeno uporabo s to storitvijo v oblaku zdravstvenih informacij in podatkov o zdravju kot vrsto osebnih
podatkov in/ali posebnih kategorij osebnih podatkov (skupaj "podatki o zdravju"), za uporabo podatkov o
zdravju s to storitvijo v oblaku veljajo naslednje omejitve in pogoji:
Za uvedbo kontrolnikov, zahtevanih v okviru pravila o zasebnosti in varnosti HIPAA za uporabo s podatki
o zdravju, je mogoče zagotoviti samo naslednje ponudbe:
●

Paket IBM Watson Studio Enterprise

Samo zgoraj navedene ponudbe lahko zagotovijo nadzor skladno s Pravilom o zasebnosti in varnosti po
zakonu HIPAA za uporabo s podatki o zdravju, če naročnik IBM obvesti vnaprej, da bo podatke o zdravju
uporabljal s storitvijo v oblaku, in IBM pisno potrdi, da bo storitev v oblaku zagotovljena za uporabo
podatkov o zdravju. Skladno s tem storitve v oblaku naročnik ne sme uporabljati za prenos, shranjevanje
in drugo uporabo katerih koli podatkov o zdravju, zaščitenih v okviru HIPAA, razen če (i) naročnik o tem
IBM ustrezno obvesti; (ii) IBM in naročnik skleneta veljavno pogodbo o poslovnem partnerju; ter (iii) IBM
naročniku zagotovi izrecno pisno potrdilo, da lahko naročnik storitev v oblaku uporablja s podatki o
zdravju.
Storitev v oblaku se v nobenem primeru ne sme uporabljati za obdelavo zaščitenih zdravstvenih podatkov
v smislu klirinške hiše zdravstvenega varstva, kot je opredeljena v Zakonu o prenosu zdravstvenih
podatkov in odgovornosti (HIPAA).
Zakon HIPAA za lokacije Satellite ne velja.
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6.

Prevladujoče določbe

6.1

Določbe, ki veljajo za integracije z oblakom/Satellite tretjih oseb
Če naročnik prek te storitve v oblaku uporablja integracijo z oblakom tretje osebe (definirano spodaj),
veljajo naslednje določbe, ki prevladajo nad vsem, kar je v nasprotju s tem v tem opisu storitve, osnovni
IBM-ovi pogodbi o storitvah, v okviru katere je ta storitev v oblaku zagotovljena (npr. IBM-ova pogodba o
storitvah v oblaku), ali IBM-ovem opisu storitve v oblaku:
a.

Ta storitev v oblaku lahko omogoči zmožnost za povezovanje, vnašanje in/ali obdelavo
naročnikovih podatkov, ki se nahajajo v naročnikovih ločenih računih za storitve v oblaku tretjih
oseb (npr. Amazon Web Services, Microsoft Azure itd., če so na voljo) ("storitev tretje osebe"), prek
vmesnika IBM Cloud, ki izkorišča tehnologijo IBM Cloud Satellite ("integracija z oblakom tretje
osebe"). IBM ne zagotavlja storitve tretje osebe in ni odgovoren zanjo ter za njeno razpoložljivost in
delovanje. Integracija z oblakom tretje osebe je na voljo "KAKRŠNA JE", brez kakršnih koli jamstev
ali pogojev, izrecnih ali predpostavljenih, in naročnik je odgovoren za to, da ravna skladno s
pogodbami tretje osebe, ki veljajo za naročnikov račun in njegovo uporabo storitve tretje osebe v
povezavi s to storitvijo v oblaku.

b.

V povezavi z integracijo z oblakom tretje osebe lahko nekatere komponente te storitve v oblaku
("oddaljene komponente") gostujejo v isti storitvi tretje osebe ("lokacija Satellite") in v tej isti storitvi
lahko IBM prek IBM-ovega računa obdeluje naročnikove podatke in vsebino. Za te oddaljene
komponente na lokaciji Satellite gostujejo pri ponudniku storitve tretje osebe, ne pa pri IBM-u, tako
infrastruktura storitve v oblaku, kot tudi nekateri vidiki te platforme storitve v oblaku in povezane
storitve, vključno s podatkovnim centrom, strežniki, pomnilniki in omrežjem; varnostnim kopiranjem
aplikacije in podatkov; požarnim zidom in zaznavanjem groženj; ter API-ji za razmestitev, nadzor in
delovanje aplikacije (skupaj "storitve platforme v oblaku tretje osebe"), in ponudnik storitve tretje
osebe, ne pa IBM, navedeno tudi upravlja. Skladno s tem:
(1)

Če ponudnik storitve tretje osebe IBM obvesti, da je umaknil ali odpovedal svoje storitve
oziroma IBM-ov ali naročnikov dostop do takšnih storitev, integracija z oblakom tretje osebe
morda ne več delovala in IBM lahko nemudoma umakne to funkcijo storitve v oblaku in ta ne
bo več del storitve v oblaku.

(2)

IBM ne daje nikakršnih jamstev ali izjav, izrecnih ali predpostavljenih, in do naročnika ne
prevzema nobenih odgovornosti glede storitev platforme v oblaku tretje osebe ali glede
storitve v oblaku v delu, ki je odvisen od storitev platforme v oblaku tretje osebe (pod pogojem,
da ta zavrnitev odgovornosti ne velja za in ne omejuje odškodnine, ki jo je morda treba plačati
v okviru odseka “Pogodba o ravni storitev” v tem opisu storitve).

(3)

Naslednje določbe IBM-ovega opisa storitve v oblaku ne veljajo za oddaljene komponente,
lokacijo Satellite ali integracijo z oblakom tretje osebe:
(a)

Odsek 2.1 – Oblak s podporo EU

(b)

Odsek 3.2.1 – Storitve, ki jih upravljajo uporabniki

(c)

Odsek 3.2.3 – Pogodbe o ravni storitev glede zamenjave in nadgradnje strojne opreme
infrastrukture

(4)

Odsek 1.4 (Omrežni dostop) v IBM-ovem opisu storitve v oblaku se zamenja z naslednjim:
komponente storitve, ki se izvajajo v storitvi tretje osebe, so zavarovane prek povezave
Satellite, ki je vzpostavljena med storitvijo IBM Cloud in lokacijo Satellite v storitvi tretje osebe.
Povezava Satellite je varna povezava, ki ni neposredno dostopna naročniku. Tokove podatkov
prek povezave Satellite nadzorujejo komponente IBM-ove storitve v oblaku v storitvi IBM
Cloud in na lokaciji Satellite v storitvi tretje osebe. Dostop do naročnikovih podatkov in virov z
lokacije Satellite v storitvi tretje osebe je vzpostavljen prek omrežja, ki ga zagotavlja ponudnik
storitve tretje osebe.

(5)

V zvezi z oddaljenimi komponentami, lokacijo Satellite in integracijo z oblakom tretje osebe se
spremenijo naslednji odseki podatkovnih listov za obdelavo in varstvo podatkov za IBM Cloud
in sicer se za to storitev v oblaku vsak spremeni, kot sledi:
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(a)

Odsek 4 – Trajanje obdelave – na podatkovnem listu za IBM Cloud ne velja.

(b)

Odsek 5.4 – Certifikati – ne velja. V pojasnilo in ne glede na temeljne tehnične in
organizacijske ukrepe, ki so opisani v IBM-ovih načelih glede varstva podatkov in
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zasebnosti za IBM-ove storitve v oblaku, ta storitev v oblaku ne zagotavlja letnega
certifikata o skladnosti s standardom ISO 27001 niti revizije SOC2. Poleg tega lokacija
Satellite in integracije storitve tretje osebe ne uvajata nadzora HIPAA.
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(c)

Odsek 7 – IBM-ove lokacije gostovanja in obdelave – se spremeni, kot sledi: kot je
primerno za lokacijo Satellite in naročnikove podatke, gostovane in obdelane na lokaciji
Satellite, so IBM-ove lokacije gostovanja podatkov in IBM-ove lokacije obdelave
podatkov samo v Združenih državah.

(d)

Odsek 8 – Zunanji podobdelovalci – za lokacijo Satellite: zunanji podobdelovalec je
Amazon Web Services.
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