Opis Usługi
IBM MarketScan Treatment Pathways
Niniejszy opis dotyczy Usługi Przetwarzania w Chmurze. Odpowiednie Dokumenty Transakcyjne zawierają ceny i
dodatkowe informacje dotyczące zamówienia Klienta.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze
IBM MarketScan Treatment Pathways to narzędzie do analizy danych wyposażone w interfejs WWW,
które umożliwia Autoryzowanym Użytkownikom śledzenie pacjentów przez cały cykl opieki nad nimi.
Interfejs graficzny pozwala użytkownikom na przeglądanie i podsumowywanie rzeczywistych danych
dotyczących opieki zdrowotnej (pozbawionych statystycznie danych identyfikacyjnych), w tym podzbiorów
baz danych IBM MarketScan Research Database (zwanych dalej „Danymi MarketScan”) lub podzbiorów
prowadzonej przez Cegedim bazy danych THIN (zwanych dalej „Danymi Europejskimi”).

1.1

Produkty oferowane
Usługa Przetwarzania w Chmurze IBM MarketScan Treatment Pathways („Treatment Pathways”) jest
dostępna z Danymi MarketScan pozbawionymi statystycznie danych identyfikacyjnych, Danymi
Europejskimi poddanymi anonimizacji lub Danymi Innymi niż Dane IBM (zwanymi łącznie „Danymi
Treatment Pathways”), zgodnie z definicjami zawartymi w paragrafach 1.1.1–1.2.3. Autoryzowani
Użytkownicy mogą tworzyć w Danych Treatment Pathways sekwencje wszystkich diagnoz, procedur i
metod leczenia farmakologicznego dla wybranych pacjentów. W każdym punkcie sekwencji
Autoryzowany Użytkownik może generować raporty o pacjentach, którzy spełniają kryteria konkretnej
sekwencji lub zdarzenia (dalej „Raporty”).
Narzędzie Treatment Pathways umożliwia użytkownikom ocenę i przeprowadzanie analiz danych
pacjentów na poziomie indywidualnym, co może obejmować identyfikację takich elementów jak:
●

sekwencyjnie uporządkowane zdarzenia dotyczące procedur medycznych i chirurgicznych oraz
leków;

●

podawanie leków w trakcie leczenia oraz typowe cechy kliniczne pacjentów;

●

proporcje i charakterystyki odnoszące się do pacjentów w określonym stanie lub pacjentów
poddawanych określonym metodom leczenia;

●

wskaźniki zaprzestania podawania leków, zmian leków oraz stosowania terapii łączonej;

●

charakterystyka poszczególnych faz różnych ścieżek leczenia;

●

populacje stwarzające możliwości wykorzystania nowych produktów;

●

względna skuteczność terapii alternatywnych (farmakologicznych, chirurgicznych itp.);

●

algorytmy tworzenia definicji chorób, trybów leczenia lub epizodów związanych z opieką medyczną.

Wirtualny interfejs umożliwia Autoryzowanym Użytkownikom wykonywanie następujących czynności:
●

tworzenie i edytowanie sekwencji zdarzeń wyświetlanych jako drzewa procesu leczenia, w tym:
●

przeszukiwanie diagnoz, procedur, metod leczenia i zdarzeń (np. wizyt w gabinecie lekarskim,
hospitalizacji, badań laboratoryjnych, pobytów na oddziale ratunkowym);

●

filtrowanie zdarzeń na podstawie właściwości roszczeń (takich jak specjalizacja lekarza, stan
zdrowia podczas wypisania ze szpitala, płatności);

●

wybór okresów ciągłej rejestracji;

●

określenie okresów czystych;

●

śledzenie przeszłych i teraźniejszych danych pacjentów;

●

przełączanie się między tabelami i wykresami dotyczącymi dowolnego zdarzenia;

●

tworzenie niestandardowych kohort i zmiennych na potrzeby dalszych analiz.

Raporty mogą obejmować:
●

odchodzenie pacjentów;

●

specyfikację ścieżek;
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1.1.1

●

listy identyfikatorów zakwalifikowanych pacjentów;

●

dane liczbowe dotyczące pacjentów i zdarzeń;

●

dane demograficzne;

●

choroby współistniejące, procedury i równolegle stosowane metody leczenia farmakologicznego;

●

utylizację i jej koszty;

●

środki określone przez użytkownika.

IBM MarketScan Treatment Pathways MarketScan Data
Dane MarketScan obejmują choroby współistniejące, diagnozy, procedury, leki, dane demograficzne, typ
lokalizacji usług oraz płatności. Ta edycja zawiera przykładowy zestaw danych 10 milionów pacjentów i
jeden dodatkowy zestaw danych o leczeniu. Klient wskaże zestaw danych o leczeniu (maksymalnie 6
milionów pacjentów) i okres (maksymalnie 10 lat), które należy uwzględnić w Danych MarketScan. Edycja
ta zapewnia dostęp do jednej Instancji narzędzia z interfejsem WWW maksymalnie 10 Autoryzowanym
Użytkownikom Klienta.

1.1.2

IBM MarketScan Treatment Pathways MarketScan Data Startup
Edycja ta („edycja Startup”) jest dostępna dla firm rozpoczynających działalność, które osiągają roczny
przychód poniżej 20 000 000,00 USD i zatrudniają mniej niż 200 pracowników. Zapewnia ona dostęp do
jednej Instancji tego narzędzia z interfejsem WWW maksymalnie 2 Autoryzowanym Użytkownikom
Klienta.

1.1.3

IBM MarketScan Treatment Pathways Access
Ta edycja jest dostępna dla Klientów, którzy nie będą uzyskiwać dostępu do Danych MarketScan i będą
jej używać do Danych Europejskich lub Danych Innych niż Dane IBM. Edycja ta zapewnia dostęp do
jednej Instancji narzędzia z interfejsem WWW maksymalnie 10 Autoryzowanym Użytkownikom Klienta.

1.2

Usługi Opcjonalne
Klient może dodać co najmniej jedną z następujących opcjonalnych Usług Przetwarzania w Chmurze.

1.2.1

IBM MarketScan Treatment Pathways Additional MarketScan Data
Ta opcjonalna Usługa Przetwarzania w Chmurze umożliwia Autoryzowanym Użytkownikom dostęp do
jednej Instancji Danych MarketScan po uiszczeniu jednorazowej opłaty dostępowej określonej w
paragrafie 1.3.3. Uprawnienie Klienta do tego dodatkowego obszaru danych o leczeniu musi być zgodne
z edycją podstawową usługi IBM MarketScan Treatment Pathways. Jeśli Klient zasubskrybował więcej
niż jedną Instancję edycji podstawowej, musi określić, do której Instancji ma zastosowanie ta opcjonalna
Usługa Przetwarzania w Chmurze.

1.2.2

IBM MarketScan Treatment Pathways European Data
Ta opcjonalna Usługa Przetwarzania w Chmurze umożliwia Autoryzowanym Użytkownikom dostęp do
jednej Instancji Danych Europejskich. Klient wskaże konkretny zestaw danych o leczeniu, okres i region,
które mają być uwzględnione w Danych Europejskich. Jeśli Klient nabył więcej niż jedną Instancję edycji
podstawowej, musi określić, do której Instancji ma zastosowanie ta opcjonalna Usługa Przetwarzania w
Chmurze. Jeśli Klient subskrybuje obecnie usługę IBM MarketScan Treatment Pathways MarketScan
Data, to subskrypcja Danych Europejskich będzie również podlegać jednorazowej opłacie dostępowej
określonej w paragrafie 1.3.3. Jednorazowa opłata dostępowa nie obowiązuje, jeśli Klient subskrybuje
usługę IBM MarketScan Treatment Pathways Access.

1.2.3

IBM MarketScan Treatment Pathways Non-IBM Data
Ta opcjonalna Usługa Przetwarzania w Chmurze umożliwia Autoryzowanym Użytkownikom dostęp do
jednej Instancji zestawu Danych Innych niż Dane IBM, które Klient dostarczy IBM, z zastrzeżeniem, że
IBM dokona przeglądu i zatwierdzenia tych danych oraz że Klient uiści jednorazową opłatę dostępową
określoną w paragrafie 1.3.3. IBM załaduje taki zatwierdzony zestaw danych do Usługi Przetwarzania w
Chmurze. Jeśli Klient nabył więcej niż jedną Instancję edycji podstawowej, musi określić, do której
Instancji ma zastosowanie ta opcjonalna Usługa Przetwarzania w Chmurze.

1.2.4

IBM MarketScan Treatment Pathways Additional User
Ta opcjonalna Usługa Przetwarzania w Chmurze zapewnia dostęp do jednej Instancji tego narzędzia z
interfejsem WWW jednemu dodatkowemu Autoryzowanemu Użytkownikowi Klienta. Jeśli Klient nabył
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więcej niż jedną Instancję edycji podstawowej, musi określić, do której Instancji ma zastosowanie ta
opcjonalna Usługa Przetwarzania w Chmurze.
1.2.5

IBM MarketScan Treatment Pathways Advanced Treatment Pattern Analysis Module
Usługa Advanced Treatment Pattern Analysis Module („ATPA Module”) jest rozszerzeniem usługi
Treatment Pathways, które umożliwia Autoryzowanym Użytkownikom szybkie analizowanie złożonych
wzorców użycia leków dla milionów pacjentów uwzględnionych w Danych Treatment Pathways.
Wykorzystując zaawansowane możliwości wizualizacji i analizy zstępującej, Autoryzowani Użytkownicy
mogą dynamicznie analizować złożone metody leczenia, oparte na jednej i wielu terapiach, w wybranych
obszarach terapeutycznych.
Ta opcjonalna Usługa Przetwarzania w Chmurze umożliwia Autoryzowanym Użytkownikom dostęp do
jednej Instancji stosownej usługi ATPA Module po uiszczeniu jednorazowej opłaty dostępowej określonej
w paragrafie 1.3.3. Usługa nie jest dostępna dla Danych Europejskich. Jeśli Klient zasubskrybował więcej
niż jedną Instancję edycji podstawowej, musi określić, do której Instancji ma zastosowanie ta opcjonalna
Usługa Przetwarzania w Chmurze.

1.2.6

IBM MarketScan Treatment Pathways Advanced Treatment Pattern Analysis Module
Boosted Propensity Score Module („BPS Module”) to komponent usługi Treatment Pathways z zakresu
uczenia maszynowego, który zwiększa efektywność analizy skłonności, co pozwala na tworzenie
zrównoważonych planów leczenia i kontroli. Zaawansowana technologia zwiększająca efektywność
analiz zapewnia lepszą kontrolę nad zmiennymi zakłócającymi i obciążeniami w porównaniu z tradycyjną
regresją logistyczną.
Ta opcjonalna Usługa Przetwarzania w Chmurze umożliwia Autoryzowanym Użytkownikom dostęp do
jednej Instancji usługi BPS Module. Jeśli Klient nabył więcej niż jedną Instancję edycji podstawowej, musi
określić, do której Instancji ma zastosowanie ta opcjonalna Usługa Przetwarzania w Chmurze.

1.3

Usługi przyspieszające
Klient może dodać do usługi co najmniej jedno z następujących Przedsięwzięć Opcjonalnych:

1.3.1

IBM MarketScan Treatment Pathways Training
To Przedsięwzięcie Opcjonalne zapewnia dostęp do jednego dodatkowego standardowego szkolenia
użytkowników, które zostanie przeprowadzone zdalnie. Usługi szkoleniowe muszą zostać wykorzystane
w okresie subskrypcji usługi Treatment Pathways.

1.3.2

IBM MarketScan Treatment Pathways Consulting
To Przedsięwzięcie Opcjonalne obejmuje maksymalnie 20 godzin konsultacji udzielanych przez IBM,
dotyczących budowania ścieżek leczenia dla scenariuszy biznesowych konkretnego Klienta. Musi ono
zostać wykorzystane w okresie subskrypcji usługi Treatment Pathways.

1.3.3

IBM MarketScan Treatment Pathways Access
To Przedsięwzięcie Opcjonalne zapewnia ładowanie danych lub narzędzi dodatkowych do Usługi
Przetwarzania w Chmurze i jest dostępne jako:

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.

Specyfikacje techniczne dotyczące przetwarzania i ochrony danych
Dodatek IBM dotyczący Przetwarzania Danych dostępny pod adresem http://ibm.com/dpa (dalej „DPD”)
oraz Specyfikacja Techniczna dotycząca Przetwarzania i Ochrony Danych (dalej „Specyfikacja
Techniczna” lub „Załącznik Szczegółowy do DPD”) dostępna za pośrednictwem zamieszczonych poniżej
odsyłaczy zawierają dodatkowe informacje na temat ochrony danych dla Usług Przetwarzania w Chmurze
oraz ich opcji. Informacje te precyzują, jakie rodzaje Zawartości mogą być przetwarzane przez daną
Usługę, jakie czynności przetwarzania są realizowane, jakie są opcje ochrony danych, a także jakie są
szczegółowe zasady przechowywania i zwrotu Zawartości. Jeśli do Zawartości stosuje się i) ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO – UE/2016/679) lub ii) inne regulacje dotyczące ochrony
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danych osobowych określone pod adresem http://ibm.com/dpa/dpl, to w zakresie, w jakim przepisy te
mają zastosowanie do danych osobowych uwzględnionych w Zawartości, obowiązuje DPD.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BC71B690BB3111E7A229E0F52AF6E722

3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
Dla niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze nie jest dostępna umowa dotycząca poziomu usług w
zakresie dostępności.

3.2

Wsparcie techniczne
Dla Usługi świadczone jest wsparcie techniczne i wsparcie w zakresie zawartości. Informacje kontaktowe
i inne szczegółowe informacje na temat wsparcia można znaleźć pod adresem https://www01.ibm.com/software/support/watsonhealth/truven_support.html.
Wsparcie techniczne i wsparcie w zakresie Zawartości jest oferowane razem z Usługą Przetwarzania w
Chmurze i nie jest dostępne jako oddzielna oferta.

4.

Opłaty

4.1

Opłaty rozliczeniowe
Opłaty rozliczeniowe za Usługę Przetwarzania w Chmurze są określone w Dokumencie Transakcyjnym.
Przy sprzedaży niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana
na podstawie jednej z następujących miar:

5.

●

Autoryzowany Użytkownik to unikalny użytkownik, który ma prawo dostępu do Usługi Przetwarzania
w Chmurze w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio (na przykład przez program
multipleksujący, urządzenie lub serwer aplikacji), przy użyciu dowolnych środków.

●

Instancja to każdy dostęp do konkretnej konfiguracji Usługi Przetwarzania w Chmurze.

●

Przedsięwzięcie to usługa specjalistyczna lub szkoleniowa związana z Usługą Przetwarzania w
Chmurze.

Warunki dodatkowe
Dla Umów o Usługi Przetwarzania w Chmurze (lub podstawowych umów o usługi przetwarzania w
chmurze będących ich odpowiednikami) zawartych przed 1 stycznia 2019 r. mają zastosowanie warunki
zamieszczone pod adresem https://www.ibm.com/acs.

5.1

Uwagi osób trzecich
Klient będzie przestrzegać wszystkich postanowień i umów wymaganych przez innych licencjodawców
będących osobami trzecimi, zawartych w Załączniku Szczegółowym A do niniejszej Umowy („Uwagi
Osób Trzecich”). W przeciwnym razie prawa Klienta do używania produktów takich licencjodawców
wygasną.

5.2

Korzystanie z Danych Treatment Pathways
Korzystanie przez Klienta z Danych Treatment Pathways, do których Klient uzyskuje dostęp za
pośrednictwem Usługi Przetwarzania w Chmurze, podlega następującym ograniczeniom:

5.2.1

Ograniczenia w używaniu Danych Treatment Pathways
Autoryzowani Użytkownicy mogą wykorzystywać Usługę Przetwarzania w Chmurze na potrzeby
wewnętrzne wyłącznie w ramach projektów badawczych i jako dane pomocnicze w publikacjach wyników
badań (zwanych dalej indywidualnie i łącznie „Badaniami Klienta”). We wszelkich Badaniach Klienta
zawierających wyniki analiz opartych na Danych Treatment Pathways Klient wskaże IBM jako źródło
danych bazowych, umieszczając jedno z poniższych oświadczeń, chyba że IBM wyrazi na piśmie zgodę
na inne zasady.
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W przypadku Danych MarketScan:
„Niektóre dane użyte w niniejszych badaniach zostały dostarczone przez firmę International
Business Machines Corporation w ramach co najmniej jednej z baz danych IBM MarketScan
Research Database. Wszelkie analizy, interpretacje lub wnioski oparte na tych danych są wyłącznie
analizami, interpretacjami lub wnioskami ich autorów, a nie firmy International Business Machines
Corporation.”
W przypadku Danych Europejskich:
„Niektóre dane użyte w niniejszych badaniach zostały dostarczone przez firmę International
Business Machines Corporation w ramach prowadzonej przez Cegedim bazy danych THIN.
Wszelkie analizy, interpretacje lub wnioski oparte na tych danych są wyłącznie analizami,
interpretacjami lub wnioskami ich autorów, a nie firmy International Business Machines
Corporation.”
Ponadto Klient nie może usuwać, modyfikować ani niszczyć uwag dotyczących praw autorskich,
oznaczeń praw własności lub informacji dotyczących poufności, odnoszących się do IBM lub
Licencjodawcy będącego Osobą Trzecią, umieszczonych w jakiejkolwiek formie na Danych MarketScan
lub w nich zawartych. Klient może wyświetlać i drukować formaty, wyniki i teksty potrzebne jako wsparcie
podczas wykorzystywania Usługi Przetwarzania w Chmurze do użytku wewnętrznego. Klient nie może
kopiować, powielać ani duplikować Danych Treatment Pathways w całości ani w części.
5.2.2

Zakaz tworzenia powiązań między danymi i odzyskiwania danych identyfikacyjnych
Klient i jego Autoryzowani Użytkownicy nie będą:
a.

odzyskiwać, podejmować prób odzyskania ani zezwalać na odzyskiwanie danych identyfikacyjnych
jakiejkolwiek osoby (pacjenta, beneficjenta, dostawcy usług itp.) zawartych w Danych Treatment
Pathways;

b.

odzyskiwać, podejmować prób odzyskania ani zezwalać na odzyskiwanie danych identyfikacyjnych
krewnych, członków najbliższej rodziny lub gospodarstwa domowego takiej osoby, o ile nie wymaga
tego obowiązujące prawo;

c.

odzyskiwać, podejmować prób odzyskania ani zezwalać na odzyskiwanie danych identyfikacyjnych
podmiotów, które są źródłami informacji włączonych w Dane Treatment Pathways;

d.

agregować lub w inny sposób łączyć Danych Treatment Pathways z innymi danymi ani też
podejmować prób importowania jakichkolwiek danych lub elementów danych do Danych Treatment
Pathways bądź łączenia w inny sposób jakichkolwiek danych lub elementów danych z Danymi
Treatment Pathways.

Jeśli tożsamość jakiejkolwiek osoby, placówki lub organizacji zostanie nieumyślnie ujawniona, to
wówczas (a) wiedza ta nie zostanie w żaden sposób wykorzystana; (b) informacje umożliwiające
identyfikację jakiejkolwiek osoby, placówki lub organizacji zostaną zabezpieczone lub zniszczone; (c) o
ujawnionej tożsamości nie zostaną poinformowane żadne inne osoby.
5.2.3

Zakaz używania danych specyficznych dla konkretnych stanów
Klient nie może raportować ani publikować norm/pomiarów specyficznych dla Karoliny Południowej.

5.2.4

Zakaz dotyczący bazy danych Red Book
Objęta licencją treść bazy danych IBM Micromedex® RED BOOK® („Red Book”) może być
używana wyłącznie jako narzędzie referencyjne do wyszukiwania informacji, a nie jako system
automatycznego przetwarzania roszczeń. Zawarte w tej bazie ceny są oparte na danych
zgłaszanych przez producentów. IBM nie przeprowadził niezależnej analizy rzeczywistych cen
płaconych przez hurtowników i dostawców na rynku. Rzeczywiste ceny płacone przez
hurtowników i dostawców mogą się więc znacznie różnić od cen zawartych w tej tabeli, a każda
cena może ulec zmianie bez powiadomienia. Ponadto IBM nie gwarantuje dokładności zawartości
bazy danych lub informacji o cenach.

5.2.5

Zakaz dotyczący sporów sądowych
Klient nie ma prawa użyć Usługi Przetwarzania w Chmurze ani żadnych danych powstałych w wyniku
analizy Danych Treatment Pathways do celów związanych z trwającym lub przewidywanym sporem
sądowym.
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Załącznik szczegółowy A
Uwagi Osób Trzecich
1.

American Medical Association
IBM jest upoważniony przez organizację American Medical Association (AMA) do dystrybuowania
publikacji pt. „Current Procedural Terminology”, wydanie czwarte, będącej zbiorem nazw i kodów
służących do raportowania na temat usług opieki zdrowotnej (zwanej dalej łącznie „Klasyfikacją CPT”),
oraz udzielania na nią dalszych licencji, w ramach Usługi Przetwarzania w Chmurze, o ile Klient zostanie
zobowiązany do przestrzegania określonych warunków. Prawo Klienta do korzystania z Klasyfikacji CPT
wygaśnie, jeśli Klient nie będzie przestrzegać istotnych warunków obowiązujących w odniesieniu do
Klasyfikacji CPT. Warunki, które mają zastosowanie ogólnie do Usługi Przetwarzania w Chmurze,
obowiązują również w odniesieniu do Klasyfikacji CPT. Poniżej przedstawiono dodatkowe warunki
mające zastosowanie do Klasyfikacji CPT:
a.

Prawo Klienta do używania Klasyfikacji CPT zawartej w Usłudze Przetwarzania w Chmurze jest
nieprzenoszalne i niewyłączne, i uprawnia Klienta do korzystania z Klasyfikacji CPT wyłącznie w
celach wewnętrznych, tylko w następujących krajach:
Algieria, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Bahamy, Belgia, Bermudy, Brazylia, Brytyjskie
Wyspy Dziewicze, Chile, Chiny, Dania, Dominikana, Ekwador, Filipiny, Finlandia, Francja,
Gwatemala, Hiszpania, Hongkong, Indie, Irlandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kajmany,
Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Republika Koreańska (Korea Południowa), Liban, Meksyk, Niemcy,
Norwegia, Nowa Zelandia, Panama, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Salwador, Singapur,
Stany Zjednoczone i ich terytoria zależne, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Wenezuela,
Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

b.

Klient nie może publikować, dystrybuować w Internecie lub w innych publicznych systemach
informatycznych, przenosić, sprzedawać, wydzierżawiać, licencjonować ani w inny sposób
udostępniać osobom nieupoważnionym Klasyfikacji CPT bądź jej kopii lub fragmentów, ani też
tworzyć na jej podstawie prac pochodnych, w tym tłumaczeń.

c.

Udostępnianie zaktualizowanych wersji Klasyfikacji CPT w ramach Usługi Przetwarzania w
Chmurze jest uzależnione od utrzymywania przez IBM relacji umownych z AMA.

d.

Klient będzie wymagać od każdej osoby, która ma uprawnienia dostępu do Usługi Przetwarzania w
Chmurze, przestrzegania warunków mających zastosowanie do tej Usługi.

e.

Klasyfikacja CPT jest chroniona prawem autorskim i stanowi zastrzeżony znak towarowy AMA.

f.

Usługa Przetwarzania w Chmurze obejmuje Klasyfikację CPT, która jest zaliczana do kategorii
komercyjnych danych technicznych i została opracowana wyłącznie na koszt prywatny przez
organizację American Medical Association z siedzibą pod adresem: 330 North Wabash Avenue,
Chicago, Illinois 60611. Organizacja American Medical Association nie zgadza się na udzielanie
licencji na Klasyfikację CPT rządowi federalnemu na podstawie licencji zawartych w dokumentach
FAR 52.227-14 (Data Rights – General) i DFARS 252.227-7015 (Technical Data – Commercial
Items) ani jakichkolwiek innych licencji. American Medical Association zastrzega sobie wszelkie
prawa do zatwierdzenia licencji udzielonej jakiejkolwiek agencji federalnej.

g.

Klient może kopiować Klasyfikację CPT wyłącznie na potrzeby tworzenia kopii zapasowych lub w
celach archiwalnych.

h.

Wszelkie informacje o prawach własności, w tym znaki towarowe i uwagi dotyczące praw
autorskich, muszą zostać umieszczone na wszystkich legalnie sporządzonych kopiach zapasowych
lub archiwalnych.

i.

Klasyfikacja CPT jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje („as is”), bez jakichkolwiek
gwarancji ze strony AMA bądź zobowiązań wobec AMA (rękojmia jest niniejszym również
wyłączona). W szczególności AMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody nadzwyczajne lub
szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, utracone zyski, kolejność,
dokładność lub kompletność danych oraz zgodność Klasyfikacji CPT z wymaganiami Klienta. AMA
ponosi wyłącznie odpowiedzialność za dostarczanie dokumentów zastępujących Klasyfikację CPT
w przypadku uszkodzenia danych. AMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
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konsekwencje używania, niewłaściwego używania lub interpretacji informacji zawartych w
Klasyfikacji CPT lub innych informacji.
j.

Prawa Klienta do używania Klasyfikacji CPT wygasają w przypadku naruszenia obowiązujących
warunków.

k.

Jeśli którekolwiek z postanowień mających zastosowanie do Usługi Przetwarzania w Chmurze
zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w
mocy.

l.

W zakresie niezbędnym do wyegzekwowania swoich praw własności intelektualnej w przypadku
istotnego naruszenia warunków, które mają zastosowanie do Usługi Przetwarzania w Chmurze,
AMA jest beneficjentem zewnętrznym.
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