Paslaugos aprašas
„IBM z Systems Open Beta Cloud Service for Early Programs“
Prisijungdamas, paspausdamas mygtuką „Sutinku“ ar kitaip naudodamas „Cloud Service“, Klientas sutinka su
šios Sutarties sąlygomis. Jei sutinkate su šiomis taisyklėmis Kliento vardu, pareiškiate ir garantuojate, kad turite
visas teises įsipareigoti laikytis šių sąlygų Kliento vardu. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, neprisijunkite,
nespustelėkite mygtuko „Sutinku“ ir nenaudokite „Cloud Service“.
Šis Paslaugos aprašas, Kliento šalyje taikoma „IBM Cloud Services“ sutartis (pasiekiama http://ibm.com/terms) ir
taikomas Operacijų dokumentas yra visa Sutartis, taikoma „Cloud Service“.

1.

„Cloud Service“

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš toliau nurodytų galimų pasiūlymų.

1.1.1

„IBM z Systems Open Beta Cloud Service for Early Programs“
Paslauga yra „Beta Cloud Service“, prie kurios IBM suteikia Peržiūros prieigą ribotą laikotarpį, kad
Klientas galėtų patikrinti tam tikros išankstinio leidimo IBM vietinės programinės įrangos (Programų),
nurodytos IBM, funkcines galimybes ir technologiją. Klientas turi teisę naudoti „IBM z Systems Open Beta
Cloud Service“ nurodytą beta versijos laikotarpį, kad galėtų įvertinti Programų funkcijas ir pateikti
atsiliepimą IBM. IBM gali pateikti papildomos palaikymo informacijos, susijusios su Kliento prieiga prie
„Beta Cloud Service“ ir jos naudojimu.

2.

Duomenų apdorojimas ir apsauga
Kai kurios „Beta Cloud Service“ funkcijos gali būti išjungtos ir ji nebūtinai turi atitikti specifines valdžios
institucijų taisykles arba specifinius saugos priemonių reikalavimus. Klientas sutinka, kad Turinyje nebus
asmens duomenų, duomenų, kuriems taikomas vyriausybinis reguliavimas, arba duomenų, kuriems
taikomos specialiosios apsaugos priemonės, įskaitant duomenis, kuriems taikomi i) Europos Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimai arba ii) kiti duomenų apsaugos teisės aktai, nurodyti
http://ibm.com/dpa/dpl. Jeigu šalys sutaria, kad Turinys, kuriame yra reguliuojamų arba asmens
duomenų, reikalingas norint įvertinti „Cloud Service“, Klientas ir IBM pirmiausia raštu sutars dėl atitinkamų
saugos ir kitų priemonių bei pakeis šią Sutartį įtraukdami papildomas duomenų apsaugos sąlygas,
įskaitant IBM Duomenų tvarkymo priedo (DTP), pateikto http://ibm.com/dpa, naudojimo sąlygas ir
suderinto DTP įrodymo sąlygas, kai jos taikomos bet kokiems BDAR arba kitų duomenų apsaugos teisės
aktų, nurodytų http://ibm.com/dpa/dpl, reguliuojamiems duomenims.

3.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
Paslaugos lygio sutartys netaikomos šiai „Cloud Service“.

3.2

Techninė pagalba
Techninė pagalba negalioja šiai „Cloud Service“.

4.

Mokesčiai
Paprastai mokesčio už „Cloud Service“ naudojimą nėra, jei jo nenurodė IBM arba trečiosios šalies
paslaugos teikėjas. Jeigu bet kuri valdžios institucija taiko muitą, mokestį (įskaitant pajamų mokestį),
rinkliavą arba importo ar eksporto mokestį, „Cloud Service“ arba trečiosios šalies paslaugų perleidimo,
prieigos arba naudojimo mokestį, už bet kokio tokio mokesčio sumokėjimą atsako Klientas.

5.

Papildomos sąlygos
„Cloud Service“ sutartims (arba atitinkamoms debesies technologijomis pagrįstoms sutartims), vykdytoms
iki 2019 m. sausio 1 d., taikomos sąlygos, pateikiamos https://www.ibm.com/acs.
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5.1

Atsiliepimai
Klientas sutinka, kad IBM gali laisvai naudoti visus Kliento pateiktus atsiliepimus ir pasiūlymus.

6.

Pagrindinės sąlygos

6.1

Turinio pašalinimas
Toliau nurodytas teiginys laikomas svarbesniu už bet kuriuos jam prieštaraujančius pagrindinių „Cloud
Service“ sąlygų tarp šalių Turinio ir Duomenų apsaugos bei Termino ir nutraukimo skyriuose nurodytus
teiginius. Klientas atsako už Turinio, kurį nori išlaikyti, pašalinimą prieš „Cloud Service“ galiojimo pabaigą
arba nutraukimą.Pasibaigus „Cloud Service“ galiojimui arba ją nutraukus, Turinys bus sunaikintas.
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