Paslaugos aprašas
„IBM MarketScan Treatment Pathways“
Šiame paslaugos apraše aprašoma „Cloud Service“. Taikomuose Operacijų dokumentuose pateikiama išsami
informacija apie kainą ir papildoma informacija apie Kliento užsakymą.

1.

„Cloud Service“
„IBM MarketScan Treatment Pathways“ – tai žiniatinklyje veikiantis duomenų analizės įrankis, kurį
naudodami Įgaliotieji vartotojai tęstinės priežiūros metu gali stebėti pacientus naudodami vizualinę sąsają,
kurioje galima peržiūrėti ir apibendrinti praktinius sveikatos priežiūros duomenis, iš kurių statistiniu būdu
buvo pašalinta asmeninė informacija, įskaitant „IBM MarketScan Research Databases“ („MarketScan“
duomenų) arba THIN, „Cegedim“ duomenų bazės (Europos duomenų) antrinius rinkinius.

1.1

Pasiūlymai
„IBM MarketScan Treatment Pathways“ („Treatment Pathways“) „Cloud Service“ paslauga pateikiama su
„MarketScan“ duomenimis, iš kurių statistiniu būdu buvo pašalinta asmeninė informacija, anoniminiais
Europos duomenimis arba Ne IBM duomenimis (visi kartu vadinami „Treatment Pathways“ duomenimis),
kaip aprašyta tolesniuose 1.1.1–1.2.3 skirsniuose. Naudodami „Treatment Pathways“ duomenis Įgaliotieji
vartotojai gali nuosekliai išdėstyti visas pasirinktų pacientų diagnozes, procedūras ir gydymą vaistais. Bet
kurioje sekos vietoje Įgaliotasis vartotojas gali generuoti pacientų, kurie atitinka konkrečios sekos ar įvykio
kriterijus, ataskaitas („Ataskaitos“).
Naudodami „Treatment Pathways“ įrankį vartotojai gali vertinti ir analizuoti individualaus lygio paciento
duomenis, įskaitant tokių duomenų identifikavimą:
●

nuoseklius medicininius, chirurginius ir gydymo vaistais įvykius;

●

kada gydymo metu skiriamas vaistinis preparatas ir šių pacientų tipines klinikines charakteristikas;

●

pacientų, kuriems yra nustatytos konkrečios sąlygos arba skirtas gydymas, proporcijas ir
charakteristikas;

●

vaistinio preparato vartojimo nutraukimo, pakeitimo tempą ir kombinuotosios terapijos naudojimą;

●

įvairių gydymo būdų kiekvieno etapo charakteristikas;

●

populiacijas, kurios suteikia galimybę naujiems produktams;

●

santykinį alternatyvių terapijų (farmakologinės, chirurginės ir kt.) veiksmingumą ir

●

ligų apibrėžimo, gydymo režimų ar priežiūros epizodų nustatymo algoritmus.

Naudodami virtualiąją sąsają Įgaliotieji vartotojai gali:
●

kurti ir redaguoti įvykių sekas, rodomas kaip gydymo medžiai, įskaitant:
●

diagnozių, procedūrų, gydymo būdų ir įvykių (pvz., apsilankymų pas gydytoją, hospitalizavimo,
laboratorijų ir skubios pagalbos palatų) paiešką ir

●

įvykių pagal paraiškos charakteristikas (pvz., gydytojo specialybę, paleidimo būseną,
mokėjimus) filtravimą;

●

pasirinkti tęstinės registracijos laikotarpius;

●

nurodyti tuščius laikotarpius;

●

stebėti pacientus praeityje arba dabar;

●

perjungti bet kurio įvykio lenteles ir diagramas ir

●

kurti būsimos analizės pasirinktines analizių grupes ir kintamuosius.

Į ataskaitas gali būti įtraukta:
●

paciento atricija;

●

eigos specifikacijos;

●

reikalavimus atitinkančių pacientų identifikatorių sąrašai;

●

pacientų ir įvykių skaičiai;
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1.1.1

●

demografiniai duomenys;

●

gretutinės ligos, procedūros ir gretutiniai gydymai vaistais;

●

sunaudojimas ir išlaidos, ir

●

vartotojo nurodytos priemonės.

„IBM MarketScan Treatment Pathways MarketScan Data“
„MarketScan“ duomenys apima gretutines ligas, diagnozes, procedūras, vaistus, demografinius
duomenis, paslaugos vietos tipą ir mokėjimus. Šiame leidime yra 10 milijonų pacientų duomenų
pavyzdžių rinkinys ir vienas papildomų terapinių duomenų rinkinys. Klientas nurodys terapinių duomenų
rinkinį (iki 6 milijonų pacientų) ir laikotarpį (iki 10 metų), kuriuos reikia įtraukti į „MarketScan“ duomenis.
Šis leidimas suteikia Klientui prieigą prie vieno žiniatinklyje veikiančio įrankio Egzemplioriaus ne daugiau
nei 10 Įgaliotųjų vartotojų.

1.1.2

„IBM MarketScan Treatment Pathways MarketScan Data Startup“
Šis leidimas siūlomas startuolių įmonėms, kurių metinės pajamos mažesnės nei 20 000 000,00 JAV
dolerių ir kuriose dirba mažiau nei 200 darbuotojų („Startup Edition“). Šis leidimas suteikia Klientui prieigą
prie vieno šio žiniatinklyje veikiančio įrankio Egzempliorių ne daugiau nei 2 Įgaliotiesiems vartotojams.

1.1.3

„IBM MarketScan Treatment Pathways Access“
Šis leidimas pasiekiamas Klientams, kurie neturės prieigos prie „MarketScan“ duomenų ir jį naudos su
Europos duomenimis arba Ne IBM duomenimis. Šis leidimas suteikia Klientui prieigą prie vieno
žiniatinklyje veikiančio įrankio Egzemplioriaus ne daugiau nei 10 Įgaliotųjų vartotojų.

1.2

Pasirinktinės paslaugos
Klientas gali pridėti vieną ar daugiau iš toliau nurodytų pasirenkamų „Cloud Services“:

1.2.1

„IBM MarketScan Treatment Pathways Additional MarketScan Data“
Ši pasirinktinė „Cloud Service“ suteikia Įgaliotiesiems vartotojams prieigą prie vieno „MarketScan“
duomenų Egzemplioriaus už vienkartinį prieigos mokestį, kaip nurodyta 1.3.3 skirsnyje. Kliento
papildomos terapinės srities teisė privalo atitikti „IBM MarketScan Treatment Pathways“ bazinį leidimą.
Jeigu Klientas užsiprenumeravo daugiau nei vieną bazinio leidimo Egzempliorių, Klientas privalo nurodyti
Egzempliorių, kuriam taikoma ši pasirinktinė „Cloud Service“.

1.2.2

„IBM MarketScan Treatment Pathways European Data“
Ši pasirinktinė „Cloud Service“ suteikia Įgaliotiesiems vartotojams prieigą prie vieno Europos duomenų
Egzemplioriaus. Klientas nurodys specifinių terapinių duomenų rinkinį, laikotarpį ir geografinę sritį; visą
šią informaciją reikia įtraukti į Europos duomenis. Jeigu Klientas įsigijo daugiau nei vieną bazinio leidimo
Egzempliorių, Klientas privalo nurodyti Egzempliorių, kuriam taikoma ši pasirinktinė „Cloud Service“. Jei
Klientas šiuo metu prenumeruoja „IBM MarketScan Treatment Pathways MarketScan Data“, „European
Data“ prenumeratai bus taip pat taikomas vienkartinis prieigos mokestis, kaip nurodyta 1.3.3 skirsnyje.
Vienkartinis prieigos mokestis netaikomas, jei klientas turi „IBM MarketScan Treatment Pathways Access“
prenumeratą.

1.2.3

„IBM MarketScan Treatment Pathways Non-IBM Data“
Ši pasirinktinė „Cloud Service“ suteikia Įgaliotiesiems vartotojams prieigą prie vieno „Non-IBM“ duomenų
rinkinio, kurį Klientas pateikia IBM, Egzemplioriaus. IBM turės jį peržiūrėti ir patvirtinti, ir jam bus taikomas
vienkartinis prieigos mokestis, kaip nurodyta 1.3.3 skirsnyje. IBM įkels patvirtintą duomenų rinkinį į „Cloud
Service“. Jeigu Klientas įsigijo daugiau nei vieną bazinio leidimo Egzempliorių, Klientas privalo nurodyti
Egzempliorių, kuriam taikoma ši pasirinktinė „Cloud Service“.

1.2.4

„IBM MarketScan Treatment Pathways Additional User“
Ši pasirinktinė „Cloud Service“ leidžia Klientui pasiekti vieną šio žiniatinklyje veikiančio įrankio
Egzempliorių vienam papildomam Įgaliotajam vartotojui. Jeigu Klientas įsigijo daugiau nei vieną bazinio
leidimo Egzempliorių, Klientas privalo nurodyti Egzempliorių, kuriam taikoma ši pasirinktinė „Cloud
Service“.

1.2.5

„IBM MarketScan Treatment Pathways Advanced Treatment Pattern Analysis Module“
„Advanced Treatment Pattern Analysis Module“ („ATPA Module“) – tai „Treatment Pathways“
patobulinimas, kuris įgalina Įgaliotuosius vartotojus greitai suprasti sudėtingas milijonų pacientų vaistų
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vartojimo schemas „Treatment Pathways Data“. Naudojant galingus vizualizacijos ir detalizavimo
galimybes, Įgaliotieji vartotojai gali dinamiškai analizuoti sudėtingus monoterapijos ir politerapijos
metodus pasirinktose terapinėse srityse.
Ši pasirinktinė „Cloud Service“ suteikia Įgaliotiesiems vartotojams prieigą prie vieno taikomo „ATPA
Module“ Egzemplioriaus už vienkartinį prieigos mokestį, kaip nurodyta 1.3.3 skirsnyje. Ši pasirinktinė
„Cloud Service“ negalima naudojant Europos duomenis. Jeigu Klientas užsiprenumeravo daugiau nei
vieną bazinio leidimo Egzempliorių, Klientas privalo nurodyti Egzempliorių, kuriam taikoma ši pasirinktinė
„Cloud Service“.
1.2.6

„IBM MarketScan Treatment Pathways Advanced Treatment Pattern Analysis Module“
„Boosted Propensity Score Module“ („BPS Module“) – tai „Treatment Pathways“ mašininio mokymosi
komponentas, kuris padeda užtikrinti didesnį lankstumą, kad būtų galima lengviau sukurti subalansuotą
gydymą ir kontroliuoti. Tai leidžia geriau kontroliuoti trikdžius ir nukrypimus, naudojant pažangias
skatinimo technologijas, palyginti su tradicine logistine regresija.
Ši pasirinktinė „Cloud Service“ suteikia Įgaliotiesiems vartotojams prieigą prie vieno „BPS Module“
Egzemplioriaus. Jeigu Klientas įsigijo daugiau nei vieną bazinio leidimo Egzempliorių, Klientas privalo
nurodyti Egzempliorių, kuriam taikoma ši pasirinktinė „Cloud Service“.

1.3

Akceleravimo paslaugos
Klientas gali pridėti vieną ar daugiau iš toliau nurodytų pasirenkamų įsipareigojimų:

1.3.1

„IBM MarketScan Treatment Pathways Training“
Šis pasirenkamas įsipareigojimas suteikia prieigą prie vieno standartinio vartotojo mokymo seanso, kuris
bus teikiamas nuotoliniu būdu. Mokymo paslaugos turi būti išnaudotos per „Treatment Pathways“
prenumeratos laikotarpį.

1.3.2

„IBM MarketScan Treatment Pathways Consulting“
Šis pasirinktinis įsipareigojimas suteikia iki 20 valandų IBM konsultacijų dėl „Treatment Pathways“ kūrimo
pagal konkretaus Kliento verslo scenarijus. Šį pasirinktinį įsipareigojimą reikia išnaudoti per „Treatment
Pathways“ prenumeratos laikotarpį.

1.3.3

„IBM MarketScan Treatment Pathways Access“
Šis pasirinktinis įsipareigojimas suteikia galimybę įkelti duomenis ar papildomus įrankius į „Cloud Service“
ir yra prieinamas kaip:

2.

●

„IBM MarketScan Treatment Pathways Additional MarketScan Data Loading“

●

„IBM MarketScan Treatment Pathways European Data Loading“

●

„IBM MarketScan Treatment Pathways Non-IBM Data Loading“

●

„IBM MarketScan Treatment Pathways Advanced Treatment Pattern Module Startup“

Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai
Svetainėje http://ibm.com/dpa pateikiamame IBM Duomenų tvarkymo priede (DTP) ir toliau esančiose
nuorodose pateikiamame (-uose) Duomenų tvarkymo bei apsaugos duomenų lape (-uose) (vadinamame
(-uose) duomenų lapu (-ais) arba DTP įrodymu (-ais) pateikiama papildoma „Cloud Service“ duomenų
apsaugos informacija ir jos apsaugos galimybės, susijusios su Turinio, kuris gali būti tvarkomas, tipais,
atliekamais tvarkymo veiksmais, duomenų apsaugos funkcijomis ir Turinio saugojimo bei grąžinimo
specifika. DTP taikomas asmeniniams duomenims, esantiems turinyje, jei (ir tik tokia apimtimi) taikomas i)
Europos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES/2016/679) (BDAR) arba ii) kiti duomenų
apsaugos teisės aktai, nurodyti http://ibm.com/dpa/dpl.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BC71B690BB3111E7A229E0F52AF6E722

3.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
Ši „Cloud Service“ neteikia pasiekiamumo paslaugos lygio sutarties.
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3.2

Techninė pagalba
Teikiamas Paslaugos techninis ir turinio palaikymas. Palaikymo kontaktinę ir kitą informaciją apie
palaikymo operacijas galima rasti apsilankius šiuo adresu: https://www01.ibm.com/software/support/watsonhealth/truven_support.html.
Techninis ir Turinio palaikymas siūlomas su „Cloud Service“ ir kaip atskiras pasiūlymas neteikiamas.

4.

Mokesčiai

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ mokesčio apskaičiavimas nurodytas Operacijų dokumente.
Šiai „Cloud Service“ taikomas toliau aprašytas mokesčio apskaičiavimas.

5.

●

Įgaliotasis vartotojas – tai unikalus vartotojas, kuriam bet kokiu tiesioginiu arba netiesioginiu būdu
(pavyzdžiui, naudojant tankinimo programą, įrenginį arba taikomųjų programų serverį) ir bet
kokiomis priemonėmis suteikiama teisė naudotis prieiga prie „Cloud Service“.

●

Egzempliorius yra kiekviena prieiga prie konkrečios „Cloud Service“ konfigūracijos.

●

„Engagement“ yra profesionali arba mokymo paslauga, susijusi su „Cloud Services“.

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.

5.1

Trečiosios šalies informacija
Klientas laikysis visų nuostatų ir sutarčių sąlygų, kurių reikalauja kiti trečiosios šalies licencijos davėjai,
kaip nurodyta šiame A priede („Trečiosios šalies informacija“). Kliento teisės naudotis trečiosios šalies
licencijos davėjo produktais nutraukiama, jei Klientas nesilaiko tokių įsipareigojimų.

5.2

„Treatment Pathways“ duomenų naudojimas
„Treatment Pathways“ duomenų, pasiekiamų naudojant „Cloud Service“, naudojimas Klientui apribotas,
kaip aprašyta toliau.

5.2.1

„Treatment Pathways“ duomenų naudojimo apribojimai
Įgaliotieji vartotojai gali naudoti „Cloud Service“ tik vidiniais tikslais vykdydami tyrimo projektus ir kaip
pagalbinius duomenis publikuodami tokius tyrimo projektus (atskirai ir kartu vadinama „Kliento tyrimas“).
Bet kuriame Kliento tyrime, kuriame yra „Treatment Pathways“ duomenimis pagrįstų analizės rezultatų,
Klientas nurodys IBM kaip naudotų duomenų šaltinį, įtraukdamas vieną iš toliau pateiktų teiginių, nebent
IBM yra raštu sutikusi kitaip.
Naudojant „MarketScan“ duomenis:
„Tam tikrus šiame tyrime naudojamus duomenis kaip vienos ar kelių „IBM MarketScan Research
Databases“ dalį pateikė „International Business Machines Corporation“. Bet kokia analizė,
interpretacija ar išvada, pagrįsta šiais duomenimis, yra tik autorių, o ne „International Business
Machines Corporation“.
Naudojant Europos duomenis:
„Tam tikrus šiame tyrime naudojamus duomenis kaip THIN, „Cegedim“ duomenų bazės dalį pateikė
„International Business Machines Corporation“. Bet kokia analizė, interpretacija ar išvada, pagrįsta
šiais duomenimis, yra tik autorių, o ne „International Business Machines Corporation“.
Be to, Klientas negali pašalinti, keisti ar sunaikinti bet kokia kita forma ant „ MarketScan“ duomenų
pateikiamos arba į juos IBM ar trečiosios šalies licencijų davėjo įtrauktos autoriaus teisių informacijos,
nuosavybės žymės ar konfidencialumo aprašo. Klientas gali rodyti ir spausdinti formatus, rezultatus ir
tekstą savo vidiniam „Cloud Service“ naudojimui palaikyti. Klientas negali kopijuoti, atkurti ar kopijuoti visų
ar dalies „Treatment Pathways“ duomenų.
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5.2.2

Draudimas susieti duomenis ir iš naujo identifikuoti
Klientas ir jo Įgaliotieji vartotojai negali:
a.

iš naujo identifikuoti, bandyti pakartotinai identifikuotis arba leisti pakartotinai identifikuotis bet
kuriam žmogui (nesvarbu, ar tai yra pacientas, naudos gavėjas, paslaugų teikėjas ar kitas asmuo),
kuris yra įtrauktas į „Treatment Pathways“ duomenis;

b.

pakartotinai identifikuotis, bandyti pakartotinai identifikuotis arba leisti pakartotinai identifikuotis tokio
žmogaus (-nių) giminaičiui (-iams), šeimos ar namų ūkio nariui (-iams), nebent to reikalauja teisės
aktai;

c.

pakartotinai identifikuotis, bandyti pakartotinai identifikuotis arba leisti pakartotinai identifikuotis
subjektams, kurie yra į „Treatment Pathways“ duomenis įtrauktos informacijos šaltiniai;

d.

kaupti ar kitaip jungti „Treatment Pathways“ duomenis su kitais duomenimis arba bandyti importuoti
bet kokius duomenis ar duomenų elementus į „Treatment Pathways“ duomenis ar juos kitaip susieti.

Jei kokio nors asmens, įstaigos ar organizacijos tapatybė būtų netyčia atskleista, (a) šia informacija
nebus pasinaudota, (b) bet kurį asmenį, įstaigą ar organizaciją identifikuojanti informacija bus saugoma
arba sunaikinta ir (c) niekas kitas nebus informuojamas apie atskleistą tapatybę.
5.2.3

Valstijai būdingų duomenų draudimas
Klientui neleidžiama teikti ataskaitų ar publikuoti jokių su Pietų Karolinos valstija susijusių normų / metrikų.

5.2.4

„Red Book“ draudimas
„IBM Micromedex® RED BOOK® Database“ („Red Book“) galima naudoti tik kaip informacinį
peržiūros įrankį, o ne kaip automatizuotą skundų apdorojimo sistemą. „Red Book“ nurodytos
kainos pagrįstos gamintojų pateiktais duomenimis. IBM nėra atlikusi jokios nepriklausomos
didmenininkų ir teikėjų rinkoje mokamų faktinių kainų analizės. Taigi, didmenininkų ir teikėjų
mokamos faktinės kainos gali skirtis nuo šioje lentelėje nurodytų kainų ir visos kainos gali
pasikeisti nepranešus. IBM taip pat negarantuoja duomenų bazės turinio arba kainų informacijos
tikslumo.

5.2.5

Draudimas bylinėtis
Klientas negali naudoti „Cloud Service“ duomenų ar jokių kitų duomenų, gautų atlikus „Treatment
Pathways“ duomenų analizę, jokiam vykdomam arba numatomam bylinėjimuisi.
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A priedas
Trečiųjų šalių pastabos
1.

Amerikos medicinos asociacija
„American Medical Association“ (AMA) įgaliojo IBM platinti ir pakartotinai licencijuoti trečiajai šaliai
„Current Procedural Terminology“ ketvirtą leidimą, nomenklatūros ir kodų kodavimo sistemą, skirtą
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitoms teikti (bendrai „CPT“), kaip „Cloud Service“ dalį, su
sąlyga, kad Klientui galios tam tikros sąlygos. Klientas praras teises naudoti CPT, jei Klientas nesilaikys
kurių nors esminių jų sąlygų. Sąlygos, taikomos „Cloud Service“, paprastai galioja ir CPT. Toliau pateiktos
papildomos CPT taikomos sąlygos:
a.

Kliento teisę naudoti CPT, įtraukta į „Cloud Service“ CPT licenciją, yra neperduodama, neišimtinė ir
skirta tik vidiniam Kliento naudojimui ir tik šiose šalyse:
Alžyras, Argentina, Australija, Bahamos, Belgija, Bermudai, Mergelių Salos, Kanada, Kaimanų
Salos, Čilė, Kinija, Kolumbija, Kosta Rika, Danija, Dominikos Respublika, Ekvadoras, Salvadoras,
Suomija, Prancūzija, Vokietija, Gvatemala, Honkongas, Indija, Airija, Izraelis, Italija, Jamaika,
Japonija, Jordanija, Korėjos Respublika (Pietų Korėja), Libanas, Meksika, Naujoji Zelandija,
Norvegija, Panama, Filipinai, Portugalija, Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Afrika, Ispanija, Švedija,
Šveicarija, Tailandas, Turkija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Didžioji Britanija, Jungtinės Valstijos ir jos
teritorijos ir Venesuela.

b.

Klientui draudžiama skelbti, platinti internetu ar per kitas viešas kompiuterines informacijos
sistemas, rengti išvestinius kūrinius (įskaitant vertimą), perduoti, parduoti, nuomoti, licencijuoti ar
kitaip CPT arba jos kopiją ar dalį padaryti prieinamą kokiai nors neįgaliotai šaliai.

c.

Atnaujintos CPT versijos pateikimas „Cloud Service“ priklauso nuo IBM tolesnių sutartinių santykių
su AMA.

d.

Klientas reikalaus, kad visi, turintys prieigos prie „Cloud Service“ teisę, laikytųsi „Cloud Service“
taikomų sąlygų.

e.

CPT saugoma autoriaus teisių ir yra AMA registruotasis prekės ženklas.

f.

Į „Cloud Service“ įtraukta CPT, kuri yra komerciniai techniniai duomenys, kuriuos išskirtinai
privačiomis lėšomis sukūrė Amerikos medicinos asociacija (angl. „American Medical Association“),
330 North Wabash Avenue, Chicago, Illinois 60611. Amerikos medicinos asociacija nesutinka
licencijuoti CPT federalinei vyriausybei pagal FAR 52.227-14 (Duomenų teisės. Bendra) ir DFARS
252.227-7015 (Techniniai duomenys. Komercinės prekės) arba bet kokią kitą licencijos nuostatą.
Amerikos medicinos asociacija pasilieka visas teises tvirtinti bet kurią licenciją su bet kuria
federaline agentūra.

g.

Klientas gali CPT kopijas kurti tik atsarginių kopijų ar archyvavimo tikslais.

h.

Visa informacija apie nuosavybės teises, įskaitant informaciją apie prekės ženklą ir autoriaus teises,
turi būti visose leistose sukurti atsarginėse ir archyvo kopijose.

i.

CPT yra teikiama „tokia, kokia yra“ be jokių AMA garantijų ar atsakomybės, įskaitant, be apribojimų,
atsakomybę už šalutinis ar specialiuosius nuostolius arba prarastą pelną dėl duomenų eiliškumo,
tikslumo išsamumo, arba kad ji atitiks Kliento reikalavimus; vienintelė AMA atsakomybė apima
pakaitinių kopijų pateikimą, jei duomenys yra pažeisti, ir AMA atsisako bet kokios atsakomybės už
bet kokias pasekmes dėl CPT esančios ar nesančios informacijos naudojimo, netinkamo naudojimo
ar interpretavimo.

j.

Kliento teisės naudoti CPT nutraukiamos įsipareigojimų nevykdymo atveju.

k.

Nustačius, kad kokia nors nuostata pažeidžia kokį nors įstatymą arba yra netaikytina, likusi „Cloud
Service“ sąlygų dalis lieka galioti.

l.

Kiek tai būtina siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, atsirandančias dėl „Cloud Service“
taikomų sąlygų esminių pažeidimų, AMA yra trečiosios šalies naudos gavėjas.
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