IBM Podmínky užívání – Podmínky specifické pro službu IBM SaaS
IBM Watson for Drug Discovery
Podmínky užívání ("ToU") sestávají z těchto dokumentů IBM: podmínek užívání - Podmínek specifických pro
službu IBM SaaS ("Podmínky specifické pro službu IBM SaaS") a z dokumentu nazvaného IBM podmínky užívání
- Všeobecné podmínky ("Všeobecné podmínky"), které jsou dostupné na následující adrese:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
V případě rozporu mají Podmínky specifické pro službu IBM SaaS přednost před Všeobecnými podmínkami.
Objednáním, přístupem nebo užíváním IBM SaaS vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito Podmínkami užívání.
Podmínky užívání se řídí podmínkami Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage, Mezinárodní smlouvy IBM
Passport Advantage Express nebo Mezinárodní smlouvy IBM pro vybrané služby IBM SaaS, podle toho, co je
relevantní ("Smlouva"), a spolu s Podmínkami užívání tvoří úplnou smlouvu.

1.

IBM SaaS
Tyto Podmínky specifické pro nabídku IBM SaaS se vztahují na následující nabídky IBM SaaS:

2.

●

IBM Watson for Drug Discovery

●

IBM Watson for Drug Discovery Dedicated

Metriky poplatků
IBM SaaS je prodávána na základě níže uvedených metrik poplatků, jak je uvedeno v Transakčním
dokumentu:
a.

3.

Oprávněný uživatel – je měrnou jednotkou, na jejímž základě lze získat IBM SaaS. Zákazník je
povinen získat samostatná, vyhrazená oprávnění pro každého jedinečného Oprávněného uživatele,
kterému byl udělen přístup ke službě IBM SaaS jakýmkoli způsobem přímo či nepřímo (například
prostřednictvím multiplexovacího programu, zařízení nebo aplikačního serveru). Je nutno získat
dostatečný počet oprávnění, který bude pokrývat celkový počet Oprávněných uživatelů, kterým byl
udělen přístup k IBM SaaS během období měření uvedeného v Dokumentu o oprávnění (Proof of
Entitlement) nebo v Transakčním dokumentu Zákazníka.

Poplatky a fakturace
Výše platby za IBM SaaS je specifikována v Transakčním dokumentu.

3.1

Poplatky za neúplný měsíc
Poplatek za neúplný měsíc uvedený v Transakčním dokumentu bude posouzen na poměrném základě.

4.

Smluvní období a možnost obnovení
Smluvní období pro poskytování služby IBM Saas začíná datem, kdy IBM Zákazníkovi oznámí, že mu byl
udělen přístup ke službě IBM SaaS, jak je uvedeno v Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement).
Dokument o oprávnění určí, zda se IBM SaaS obnovuje automaticky, je používána nepřetržitě, nebo zda
je po uplynutí smluvního období ukončena.
V případě automatického obnovení platí, že pokud Zákazník neposkytne 90 dní před datem ukončení
období písemné oznámení o záměru nabídku neobnovit, bude nabídka IBM SaaS automaticky obnovena
na období uvedené v Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement).
V případě průběžného používání bude nabídka IBM SaaS dále dostupná na měsíční bázi, dokud
Zákazník neposkytne 90 dní předem písemnou výpověď. IBM SaaS zůstane po ukončení takového
90denního období na konci kalendářního měsíce k dispozici.

5.

Technická podpora
Produkt IBM Watson Health support ("Watson Support") je součástí služby IBM SaaS a není k dispozici
jako samostatná nabídka.
Watson Support poskytne webový portál podpory pro odesílání a správu incidentů vyžadujících asistenci
nebo řešení ze strany podpory IBM Watson Health. Další informace o podpoře budou poskytnuty během
zajišťování IBM SaaS. IBM si vyhrazuje právo změnit jakoukoli adresu URL nebo e-mailovou adresu
týkající se technické podpory a na jakoukoli změnu Zákazníka bezodkladně upozorní.
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Při nahlašování incidentů podpoře Watson Support nesmí dokumentace ani informace zahrnovat Osobní
údaje, Citlivé osobní údaje ani Osobní zdravotní údaje.

5.1

Zálohování obsahu
Povinností Zákazníka je zálohovat a spravovat všechny hlavní kopie Dat Zákazníka poskytnutých
Zákazníkem pro účely zpracování službou IBM SaaS.

6.

Používání Dat Zákazníka a související práva
Pokud Zákazník poskytne IBM k použití v IBM SaaS Data zákazníka, v rozsahu povoleném platnými
právními předpisy souhlasí s podmínkami tohoto oddílu Popisu služeb.
Zákazník souhlasí a prohlašuje, že získal všechna nezbytná práva, oprávnění, souhlasy, autorizace a
povolená vzdání se těchto práv (včetně práv vyžadovaných platnými federálními a státními právními
předpisy) ke zveřejnění Dat Zákazníka IBM a udělení licence popsané níže, a dále souhlasí a potvrzuje,
že jeho povinností je tato práva si uchovat.
Zákazník poskytne IBM součinnost a podepíše jakékoli další dokumenty a provede kroky k uplatnění
licenčních práv uvedených v tomto oddílu.
Během období Zákazníkovy registrace IBM SaaS Zákazník uděluje IBM celosvětově platnou, zcela
uhrazenou, bezplatnou licenci k užívání, importu, změnám, kopírování, přenášení, zobrazování,
reprodukci, sublicencování, agregaci, kompilaci, dekompilaci, manipulaci, doplňování, adaptaci, překladu,
interní distribuci a vytváření odvozených děl na základě Dat Zákazníka, jak je nezbytné pro poskytování
IBM vyžaduje k poskytování IBM SaaS Zákazníkovi ze strany IBM, a v rozsahu povoleném platnými
právními předpisy.
Zákazník potvrzuje, že nepoškodí a nebude narušovat integritu ani zabezpečení služby IBM SaaS a
žádné sítě či systému IBM za použití virů nebo škodlivého kódu. Zákazník souhlasí, že před tím, než IBM
poskytne přílohy k vložení do IBM SaaS, na těchto přílohách spustí vyhledávání virů.

7.

Dodatečné podmínky pro nabídku IBM SaaS

7.1

Sběr dat
Zákazník si je vědom a souhlasí, že IBM smí v rámci své běžné činnosti a podpory služeb IBM SaaS od
Zákazníka (zaměstnanců a smluvních partnerů Zákazníka) shromažďovat osobní údaje týkající se
užívání služeb IBM SaaS prostřednictvím sledovacích a jiných technologií. IBM tak činí za účelem získání
statistik užívání a informací o efektivitě služeb IBM SaaS, které IBM umožní zlepšit zkušenosti uživatelů
nebo přizpůsobit interakce se Zákazníkem na míru. Zákazník potvrzuje, že získá nebo získal souhlas,
který IBM uděluje oprávnění zpracovávat, v souladu s příslušnými právními předpisy, shromážděné
osobní údaje pro výše uvedené účely v rámci IBM, jiných společností IBM a jejích subdodavatelů, kdekoli
IBM a její subdodavatelé provádějí obchodní činnost. IBM vyhoví požadavkům zaměstnanců a smluvních
partnerů Zákazníka, pokud jde o přístup, aktualizaci, opravu nebo vymazání jejich shromážděných
osobních údajů.

7.2

Lokality, v nichž jsou využívány výhody
V případech, kdy je to relevantní, budou daně založeny na lokalitě(ách), kterou(é) Zákazník uvedl jako
místo, kde využívá výhod služeb IBM SaaS. IBM uplatní daně na základě obchodní adresy, která byla při
objednání služby IBM SaaS uvedena jako primární lokalita pro využívání výhod, pokud Zákazník IBM
neposkytne doplňující informace. Zákazník nese odpovědnost za aktualizaci takových informací a za
informování IBM o jakýchkoli změnách.

7.3

Odkazy na webové stránky třetích stran nebo ostatní služby
Jestliže Zákazník nebo Oprávněný uživatel přenáší obsah na webové stránky třetí osoby či z těchto
stránek nebo jiných služeb, které jsou propojeny s IBM SaaS nebo touto službou zpřístupněny, získává
informace, udělí Zákazník a Oprávnění uživatelé souhlas IBM, aby se mohl tento přenos obsahu
uskutečnit, avšak samotná interakce proběhne výhradně mezi Zákazníkem, Oprávněným uživatelem a
webovými stránkami nebo službami příslušné třetí osoby. IBM neposkytuje žádné záruky nebo prohlášení
ohledně takových webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese odpovědnost za takové webové
stránky nebo služby třetích stran.
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7.4

Není určeno jako zdravotnické zařízení
ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ, ŽE SLUŽBA IBM SAAS NEPŘEDSTAVUJE ZAŘÍZENÍ DEFINOVANÉ V
ODDÍLE 201(h) AMERICKÉHO ZÁKONA O POTRAVINÁCH, LÉČIVECH A KOSMETICE V PLATNÉM
ZNĚNÍ A V ODDÍLE 2 KANADSKÉHO ZÁKONA O POTRAVINÁCH A LÉČIVECH (NEBO PODLE
PODOBNÉ DEFINICE NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ JINÝCH JURISDIKCÍ) K
POUŽITÍ PŘI INVESTIGATIVNÍ DIAGNOSTICE A/NEBO LÉČBĚ SUBJEKTŮ ČI KOMERČNÍ
DIAGNOSTICE A/NEBO LÉČBĚ PACIENTŮ.

7.5

Vyloučení záruky dodržování souladu s právními předpisy
Užívání IBM SaaS nezaručuje soulad s veškerými právními předpisy, normami, standardy nebo
zvyklostmi, včetně - nikoli však pouze - souladu s požadavky vymáhanými regulačními úřady, včetně
americké agentury FDA nebo podobné agentury mimo USA (souhrnně "Regulační požadavky"). Tyto
Regulační požadavky mohou mimo jiné zahrnovat schválení FDA před uvedením na trh (21 C.F.R. část
814), předpisy týkající se systémů řízení kvality (21 C.F.R. části 210, 211 a 820), požadavky na
elektronické záznamy (21 C.F.R. část 11), případně na výzkum na lidech (21 C.F.R. části 50 a 56).
Zákazník potvrzuje, že IBM jedná pouze jako poskytovatel informační technologie a není zapojena do
zdravotnické či jiné profesionální klinické nebo licencované aktivity. Zákazník nese výhradní odpovědnost
za určení použitelnosti všech relevantních právních předpisů a licenčních požadavků, které se vztahují na
využití nabídky IBM SaaS a poskytování zdravotnických služeb, a za jejich dodržování. Jakékoli pokyny,
doporučení týkající se užívání nebo nařízení, které poskytla IBM SaaS, nepředstavují lékařskou, právní,
účetní nebo jinou odbornou radu a Zákazník je upozorňován na to, aby si zajistil své vlastní lékařské,
právní nebo jiné odborné poradenství. Zákazník nese výhradní odpovědnost za zajištění, že on i jeho
uživatelské činnosti budou v souladu s veškerými platnými právními předpisy, normami a postupy.

7.6

Práva auditu
Zákazník si uchová záznamy k doložení: (i), že každý Oprávněný uživatel odpovídá pro účely výpočtu
poplatků jedinečnému jednotlivci; (ii) správné a skutečné totožnosti všech Oprávněných uživatelů a (iii) že
službu IBM SaaS používají pouze Oprávnění uživatelé.
Na žádost IBM a maximálně jednou ročně (s výjimkou reakce na rozpor v dobré víře) Zákazník IBM
povolí přístup během běžné pracovní doby k záznamům a informacím Zákazníka, které mohou být
zapotřebí. Zákazník během takového auditu zajistí plnou součinnost. IBM je povinna audit oznámit
písemně dva pracovní dny předem.

7.7

Použití služby IBM SaaS
Služba IBM SaaS nepředstavuje náhradu nezávislého lékařského výzkumu a posouzení.
Zákazník souhlasí, že IBM smí bez omezení použít jakoukoli zpětnou vazbu k IBM SaaS, kterou
Zákazník IBM poskytne.
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IBM Podmínky užívání – Specifikace pro IBM SaaS
Příloha A
1.

Popis IBM SaaS
IBM Watson for Drug Discovery je cloudové kognitivní řešení, které poskytuje jedinečné dynamické
vizualizace a klasifikované predikce založené na důkazech na úrovni jednotlivých pasáží získaných z
rozsáhlého různorodého veřejného a soukromého obsahu, například z článků v lékařských časopisech, z
učebnic a patentů.
Služba IBM SaaS je poskytována v jedné ze dvou konfigurací, které jsou uvedeny v Dokumentu o
oprávnění (Proof of Entitlement): (i) služba IBM Watson for Drug Discovery nebo (ii) služba IBM Watson
for Drug Discovery Dedicated.

1.1

IBM Watson for Drug Discovery
IBM Watson for Drug Discovery umožňuje výzkumníkům v oblasti biologických věd získat přehled o
identifikaci cíle a změně účelu léčiva díky analýze milionů článků a dalších dat korpusu.
IBM SaaS je výzkumný asistent pro kognitivní výpočet, který umožňuje:
●

využít data z různých zdrojů, například z abstraktů Medline, patentů a fulltextových článků v
časopisech;

●

vyhodnotit data a mapovat vztahy v rámci vědecké oblasti, například genetické vztahy nebo vztahy
genů a onemocnění či vztahy proteinů a sloučenin, a nabízí vizuální přehled o tom, jak spolu
jednotlivé prvky souvisejí;

●

generovat hypotézy, které mohou podpořit inovaci a urychlit objevení léků zjištěním vztahů a
propojení mezi geny, léčivy a onemocněními;

●

zkoumat a kategorizovat tisíce potenciálních kandidátů jako terapeutické cíle, a to nad rámec toho,
co lze vyhodnotit za použití tradičních metod;

●

identifikovat podobnosti mezi známými sloučeninami na základě struktury a kontextu a objevit
statisticky významné korelace mezi různými typy entit na základě společného výskytu v rámci
různých zdrojů dat; a

●

poskytnout důkaz o jednotlivých vztazích přímo uživateli, s odkazem na pasáž podpůrného textu.

Všichni Oprávnění uživatelé všech Zákazníků budou přistupovat ke stejnému sdílenému produktivnímu
prostředí IBM SaaS. Každý Oprávněný uživatel IBM SaaS bude přistupovat ke stejnému sdílenému
obsahu, ale nebude mít přístup k informacím o použití IBM SaaS jinými Zákazníky a tyto informace si
nebude moct zobrazit.

1.2

IBM Watson for Drug Discovery Dedicated
Služba IBM Watson for Drug Discovery Dedicated zahrnuje stejné funkce jako služba IBM Watson for
Drug Discovery popsaná výše, s výjimkou, že každý Zákazník služby IBM Watson for Drug Discovery
Dedicated smí poskytnout svůj vlastní obsah ("Data zákazníka"), který bude vložen do vyhrazené
instance IBM SaaS. Přístup k Zákazníkově vyhrazené instanci IBM SaaS s Daty zákazníka bude mít
pouze IBM, Zákazník a jeho Oprávnění uživatelé. Pokud chce Zákazník využívat svá Data zákazníka
vložená do IBM SaaS, může být nutné, aby Zákazník s IBM uzavřel samostatný Transakční dokument.
Zákazník bude Data zákazníka poskytovat pouze v angličtině.

1.3

Provozní prostředí
Provozní prostředí IBM SaaS zahrnuje jedno produktivní prostředí ("Produktivní prostředí") a jedno
neproduktivní prostředí ("Testovací prostředí"). Produktivní prostředí IBM SaaS je dostupné všem
Oprávněným uživatelům. Poskytuje odpovědi založené výhradně na kódu IBM SaaS a obsahu, který byl
do Produktivního prostředí odeslán. V případě potřeby IBM provede veškeré publikování kódu do
Produktivního prostředí.
Testovací prostředí bude použito pro jakékoli nutné testování IBM SaaS.

1.4

Jazyková omezení
Služba IBM SaaS je nakonfigurována na zpracování pouze anglického jazyka. Gramatické chyby nebo
podobné nevhodné použití anglického jazyka v obsahu může snížit efektivitu IBM SaaS.
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2.

Osobní údaje a regulovaný obsah
Tato služba IBM SaaS není navržena k přijímání nebo uchovávání obsahu, na který se mohou vztahovat
konkrétní vládní předpisy nebo konkrétní požadavky na ochranu soukromí či zabezpečení pro regulovaný
obsah, například pro osobní údaje, individuálně identifikovatelné informace, chráněné zdravotní údaje
nebo citlivé osobní údaje. Zákazník souhlasí, že za žádných okolností nezadá žádný obsah, který
podléhá konkrétním právním předpisům a/nebo dalším požadavkům na ochranu soukromí a
zabezpečení.
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