Opis storitve
IBM z Systems Open Beta Cloud Service for Early Programs
Z dostopom do, klikom na gumb "Sprejmi" ali uporabo storitve v oblaku na kakršenkoli drug način naročnik
sprejema pogoje te pogodbe. Če te pogoje sprejemate v imenu naročnika, potrjujete in jamčite, da imate polna
pooblastila, da naročnika zavežete s temi pogoji. Če ne sprejemate teh pogojev, ne dostopajte do storitve v
oblaku, ne kliknite gumba "Sprejmi" in storitve v oblaku ne uporabljajte.
Ta opis storitve, IBM-ova pogodba za storitve v oblaku, ki velja za naročnikovo državo (na voljo na spletnem
mestu http://ibm.com/terms), in veljaven transakcijski dokument za naročanje sestavljajo celotno pogodbo, ki
ureja storitev v oblaku.

1.

Storitev v oblaku

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami.

1.1.1

IBM z Systems Open Beta Cloud Service for Early Programs
Ta storitev je beta storitev v oblaku, katere predogled IBM omogoča za omejeno obdobje, v katerem
lahko naročnik preizkusi funkcionalnost in tehnologijo določenih zgodnjih izdaj IBM-ove programske
opreme na mestu uporabe (programi), ki jo določi IBM. Naročnik je pooblaščen za uporabo IBM z
Systems Beta Cloud Service v določenem obdobju veljavnosti beta storitve za ocenjevanje
funkcionalnosti programov in za zagotavljanje povratnih informacij IBM-u. IBM lahko zagotovi dodatne
podrobnosti za podporo in informacije, ki se nanašajo na naročnikov dostop do in uporabo beta storitve v
oblaku.

2.

Obdelava in zaščita podatkov
Beta storitev v oblaku ima lahko določene funkcije onemogočene in ni zasnovana tako, da bi bila skladna
z določenimi državnimi predpisi ali določenimi varnostnimi ukrepi. Naročnik soglaša, da vsebina ne bo
vsebovala osebnih podatkov ali podatkov, za katere veljajo državni predpisi ali ki zahtevajo posebne
varnostne ukrepe, vključno s podatki, za katere veljajo i) zahteve Splošne uredbe EU o varstvu podatkov
(GDPR) ali ii) drugi zakoni o varstvu podatkov, navedeni na spletni strani http://ibm.com/dpa/dpl. Če
pogodbeni stranki soglašata, da je vsebina, ki vsebuje nadzorovane ali osebne podatke, potrebna za
oceno storitve v oblaku, naročnik in IBM najprej skleneta pisno soglasje o ustreznih varnostnih in drugih
ukrepih ter dopolnita to pogodbo tako, da bo določala dodatne pogoje za varstvo podatkov, vključno z
uporabo IBM-ovega dodatka o obdelavi podatkov (DPA), ki je na voljo na spletnem mestu
http://ibm.com/dpa, ter dogovorjenim specifikacijskim listom k DPA, kot velja za podatke, ki jih nadzoruje
GDPR ali drugi zakoni o varstvu podatkov, navedeni na spletni strani http://ibm.com/dpa/dpl.

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
Pogodbe o ravni storitev ne veljajo za to storitev v oblaku.

3.2

Tehnična podpora
Tehnična podpora ni na voljo za to storitev v oblaku.

4.

Stroški
Na splošno se uporaba storitve v oblaku ne zaračuna, razen če tako določi IBM ali drug ponudnik storitev.
Če kateri koli organ obračuna carino, dajatev, davek (vključno z davčnim odtegljajem) ali drugo dajatev
oziroma pristojbino za uvoz ali izvoz, prenos, dostop do ali uporabo storitve v oblaku ali storitve drugega
ponudnika, je naročnik dolžan poravnati morebitni takšen zaračunan znesek.

5.

Dodatna določila
Za pogodbe o storitvi v oblaku (ali enakovredne osnovne dogovore), izvedene pred 1. januarjem 2019,
veljajo pogoji, ki so na voljo na https://www.ibm.com/acs.
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5.1

Povratne informacije
Naročnik soglaša, da IBM lahko prosto uporablja vse povratne podatke in predloge, ki jih poda naročnik.

6.

Prevladujoče določbe

6.1

Odstranitev vsebine
Naslednje prevlada pri morebitnih nasprotnih določbah v razdelkih o vsebini in varstvu podatkov ter o
trajanju in prenehanju osnovnih pogojev storitve v oblaku med pogodbenima strankama. Naročnik je pred
iztekom ali prenehanjem storitve v oblaku dolžan odstraniti vsebino, ki jo želi obdržati. Ob poteku ali
prenehanju storitve v oblaku bo vsebina uničena.
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