IBM Gebruiksvoorwaarden – SaaS Specifieke Voorwaarden voor
Aanbieding
IBM Watson for Drug Discovery
De Gebruiksvoorwaarden ("ToU") bestaan uit deze IBM Gebruiksvoorwaarden – SaaS Specifieke Voorwaarden
voor Aanbieding ("SaaS Specifieke Voorwaarden voor Aanbieding") en een document met de titel IBM
Gebruiksvoorwaarden – Algemene bepalingen ("Algemene Voorwaarden") dat beschikbaar is op de volgende
URL: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de SaaS Specifieke Voorwaarden voor Aanbieding boven de Algemene
Voorwaarden. Door de IBM SaaS te bestellen, te openen of te gebruiken, geeft Klant aan akkoord te gaan met de
Gebruiksvoorwaarden.
De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de IBM International Passport Advantage Overeenkomst, de IBM
International Passport Advantage Express Overeenkomst of de IBM International Agreement for Selected IBM
SaaS Offerings, zoals van toepassing ("Overeenkomst") en vormen samen met de Gebruiksvoorwaarden de
volledige overeenkomst.

1.

IBM SaaS
De volgende IBM SaaS-aanbiedingen worden gedekt door deze SaaS Specifieke Voorwaarden voor
Aanbieding:

2.

●

IBM Watson for Drug Discovery

●

IBM Watson for Drug Discovery Dedicated

Maateenheden voor verschuldigde bedragen
De IBM SaaS wordt verkocht onder een van de volgende maateenheden voor verschuldigde bedragen,
zoals aangegeven in het Transactiedocument:
a.

3.

Geautoriseerde Gebruiker – is een maateenheid onder welke de IBM SaaS kan worden
verkregen. Klant dient afzonderlijke, vast toegewezen ("dedicated") gebruiksrechten aan te schaffen
voor elke unieke Geautoriseerde Gebruiker die op enigerlei wijze rechtstreeks of indirect
(bijvoorbeeld via een multiplexingprogramma, apparaat of applicatieserver) toegang wordt verleend
tot de IBM SaaS, met welk middel dan ook. Er dienen voldoende gebruiksrechten te worden
verworven ter dekking van het totaal aantal Geautoriseerde Gebruikers aan wie toegang wordt
verleend tot de IBM SaaS tijdens de in het Bewijs van Gebruiksrecht of Transactiedocument van
Klant aangegeven meetperiode.

Verschuldigde bedragen en facturering
Het verschuldigde bedrag voor de IBM SaaS wordt aangegeven in een Transactiedocument.

3.1

Verschuldigd bedrag voor een deel van een maand
Voor een deel van een maand kunnen er pro rato verschuldigde bedragen in rekening worden gebracht,
zoals aangegeven in het Transactiedocument.

4.

Looptijd en verlengingsopties
De looptijd van de IBM SaaS begint op de datum waarop IBM Klant informeert omtrent diens toegang tot
de IBM SaaS, zoals gedocumenteerd in het Bewijs van Gebruiksrecht. In het Bewijs van Gebruiksrecht
wordt aangegeven of de IBM SaaS automatisch wordt verlengd, wordt voortgezet op basis van
doorlopend gebruik, of eindigt aan het einde van de looptijd.
Bij automatische verlenging geldt dat de IBM SaaS automatisch met de in het Bewijs van Gebruiksrecht
aangegeven looptijd wordt verlengd, tenzij Klant minimaal 90 dagen vóór het einde van looptijd schriftelijk
opzegt.
Bij doorlopend gebruik blijft de IBM SaaS op maandelijkse basis beschikbaar, totdat Klant op een termijn
van 90 dagen schriftelijk opzegt. Na die periode van 90 dagen blijft de IBM SaaS tot het einde van de
kalendermaand beschikbaar.
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5.

Technische ondersteuning
Ondersteuning van IBM Watson Health ("Watson Ondersteuning") is inbegrepen in de IBM SaaS en is
niet verkrijgbaar als afzonderlijke aanbieding.
Watson Ondersteuning verstrekt een web-based ondersteuningsportal voor het indienen en beheren van
incidenten waarvoor ondersteuning door IBM Watson Health benodigd is, ter assistentie bij of oplossing
van het incident. Nadere informatie over ondersteuning wordt verstrekt tijdens de provisioning van de IBM
SaaS. IBM behoudt zich het recht voor URL's of e-mailadressen te wijzigen die betrekking hebben op
technische ondersteuning en zal u terstond op de hoogte brengen van wijzigingen.
Er mogen geen Persoonlijke Gegevens, Vertrouwelijke Persoonlijke Gegevens of Persoonlijke
Gezondheidsgegevens worden opgenomen in documentatie of informatie bij het melden van een incident
bij Watson Support.

5.1

Backup van Content
Klant is verantwoordelijk voor het maken van backups en voor het onderhouden van alle masterkopieën
van Klantgegevens die door Klant worden verstrekt voor verwerking door de IBM SaaS.

6.

Rechten voor en gebruik van Klantgegevens
Als Klant Klantgegevens aan IBM verstrekt voor gebruik in de IBM SaaS, stemt Klant in, voor zover
toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving, met de voorwaarden van deze sectie van de
Servicebeschrijving.
Klant bevestigt en verklaart dat hij alle vereiste rechten, machtigingen, instemmingen, autorisaties en
toegestane ontheffingen heeft verkregen en verantwoordelijk is voor het onderhoud daarvan, (met
inbegrip van degene die vereist zijn door toepasselijke federale en nationale wetgeving) voor het
vrijgeven van de Klantgegevens aan IBM en voor het verlenen van de licentie die hieronder wordt
beschreven.
Klant zal met IBM samenwerken en eventuele verdere documenten ondertekenen en andere acties
ondernemen om de in deze sectie uiteengezette licentierechten te effectueren.
Tijdens de looptijd van het abonnement van Klant op de IBM SaaS verleent Klant IBM een wereldwijde,
volledig betaalde licentie zonder royalty's voor het gebruiken, importeren, wijzigen, kopiëren, overzenden,
afbeelden, reproduceren, in sublicentie geven, aggregeren, compileren, decompileren, manipuleren,
aanvullen, aanpassen, converteren, intern distribueren en maken van afgeleide werken op basis van de
Klantgegevens zoals benodigd voor IBM voor het verstrekken van de IBM SaaS aan Klant en voor zover
toegestaan door toepasselijk recht.
Klant bevestigt dat ze geen schade zullen toebrengen en de integriteit of de beveiliging van de IBM SaaS
en eventuele IBM-netwerken of -systemen niet zullen verstoren of schenden door het gebruik van
virussen of schadelijke code. Klant bevestigt alle bijlagen te zullen scannen alvorens ze aan IBM te
verstrekken voor opname in de IBM SaaS.

7.

Aanvullende bepalingen voor IBM SaaS-aanbiedingen

7.1

Verzamelen van gegevens
Klant is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat IBM, in het kader van de normale exploitatie en
ondersteuning van de IBM SaaS, met behulp van tracerings- en andere technologie persoonsgegevens
van Klant (uw werknemers en contractanten) kan verzamelen, verband houdend met het gebruik van de
IBM SaaS. IBM doet dit ten behoeve van het verzamelen van gebruikscijfers en informatie over de
effectiviteit van onze IBM SaaS, gericht op het verbeteren van de gebruikerservaring en/of het op maat
toesnijden van interacties met Klant. Klant bevestigt toestemming te zullen verkrijgen of te hebben
verkregen om IBM in staat te stellen de verzamelde persoonsgegevens, overeenkomstig de toepasselijke
wetgeving, te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden binnen IBM, andere IBM ondernemingen
en hun onderaannemers, overal waar IBM en haar onderaannemers zakendoen. IBM zal voldoen aan
verzoeken van werknemers en contractanten van Klant om de over hun verzamelde persoonsgegevens
in te zien, bij te werken, te corrigeren en/of te wissen.

7.2

Profijt genietende locaties
Waar van toepassing worden de belastingen gebaseerd op de locatie(s) waarvan Klant aangeeft dat deze
profijt geniet(en) van de IBM SaaS. Tenzij Klant IBM aanvullende informatie verstrekt, berekent IBM de
belastingen op basis van het bedrijfsadres zoals dat bij het bestellen van een IBM SaaS bij IBM bekend
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is. Klant is verantwoordelijk voor het actueel houden van de desbetreffende informatie en voor het
doorgeven van wijzigingen aan IBM.

7.3

Links naar derde-partij websites en andere services
Indien Klant of een Geautoriseerde Gebruiker content overbrengt naar een derde-partij website of er
informatie of andere services van ontvangt die gelinkt zijn aan of toegankelijk zijn gemaakt via de IBM
SaaS, verlenen Klant en zijn Geautoriseerde Gebruikers IBM toestemming om een dergelijke overdracht
van content mogelijk te maken, met dien verstande dat dergelijke interactie uitsluitend plaatsvindt tussen
Klant, de Geautoriseerde Gebruiker en de website of service van een derde. IBM doet geen uitspraken
en geeft geen garanties met betrekking tot dergelijke derde-partij sites of services en is niet aansprakelijk
voor dergelijke derde-partij sites of services.

7.4

Niet bedoeld als Medisch Apparaat
KLANT BEVESTIGT DAT DE IBM SAAS NIET BEDOELD IS ALS DEVICE ZOALS GEDEFINIEERD IN
SECTIE 201(h) VAN DE UNITED STATES FOOD, DRUG AND COSMETIC ACT MET
AMENDEMENTEN EN SECTIE 2 VAN DE CANADIAN FOOD AND DRUGS ACT (OF EEN
GELIJKSOORTIGE DEFINITIE ONDER TOEPASSELIJK RECHT EN/OF REGELGEVING VAN
ANDERE RECHTSGEBIEDEN) VOOR GEBRUIK IN ONDERZOEK BIJ DIAGNOSE EN OF
BEHANDELING VAN PERSONEN OF BIJ DE COMMERCIËLE DIAGNOSE EN/OF BEHANDELING
VAN PATIËNTEN.

7.5

Geen garantie van de naleving van wet- en regelgeving
Het gebruik van de IBM SaaS vormt geen garantie voor de naleving van enige wet, regeling, norm of
werkwijze, met inbegrip van, maar zonder beperking, het voldoen aan vereisten die worden afgedwongen
door een regelgevende instantie, met inbegrip van de U.S. FDA of een soortgelijke instantie buiten de
V.S. (gezamenlijk de "Wettelijke Voorschriften"). Dergelijke Wettelijke Voorschriften omvatten, zonder
beperking, de U.S. FDA's Premarket Approval (21 C.F.R. Part 814), Quality Systems Regulations (21
C.F.R. Parts 210, 211 en 820), electronische records (21 C.F.R. Part 11) en vereisten bij onderzoek op
personen (21 C.F.R. Parts 50 en 56), voor zover van toepassing. Klant bevestigt dat IBM handelt als
provider van informatietechnologie en niet pretendeert betrokken te zijn in het beoefenen van de
geneeskunst of in enige andere professionele klinische of gelicentieerde activiteit. Klant is als enige
verantwoordelijk voor het vaststellen van de toepasselijkheid of naleving van alle relevante wetgeving,
regelgeving, en licentievereisten die van toepassing zijn op het gebruik van de IBM SaaS-aanbieding en
het leveren van diensten voor de gezondheidszorg. Aanwijzingen, gebruiksadviezen of richtlijnen die door
de IBM SaaS worden verstrekt, vormen geen medisch, wettig, boekhoudkundig of professioneel advies
en u wordt nadrukkelijk geadviseerd zelf deskundig advies in te winnen, medisch, juridisch of anderszins.
Klant is als enige verantwoordelijk te garanderen dat activiteiten van Klant en gebruikers voldoen aan de
toepasselijke wetten, regelingen, normen en werkwijzen.

7.6

Auditrechten
Klant zal records bijhouden voor het staven van het volgende: (i) dat elke Geautoriseerde Gebruiker
correspondeert met een uniek individu ter berekening van verschuldigde bedragen; (ii) de correcte en
ware identiteit van alle Geautoriseerde Gebruikers; en (iii) dat alleen Geautoriseerde Gebruikers de IBM
SaaS gebruiken.
Op verzoek van IBM, maar niet vaker dan jaarlijks (tenzij in reactie op een geschil over goed vertrouwen),
staat Klant toe dat IBM tijdens normale werkuren toegang krijgt tot de records en gegevens van Klant
zoals nodig wordt geacht. Klant zal volledige medewerking verlenen aan een dergelijke audit, die door
IBM via een schriftelijke kennisgeving twee werkdagen vooraf moet worden doorgegeven.

7.7

Gebruik van de IBM SaaS
De IBM SaaS is geen vervanging voor onafhankelijk medisch onderzoek en oordeel.
Klant stemt ermee in dat IBM alle feedback over de IBM SaaS die Klant aan IBM verstrekt zonder enige
beperking mag gebruiken.
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IBM SaaS Gebruiksvoorwaarden – IBM SaaS Specificatie
Bijlage A
1.

Beschrijving van IBM SaaS
IBM Watson for Drug Discovery is een cloud-based, cognitieve oplossing die unieke dynamische
visualisaties en gerangschikte voorspellingen levert, gesteund door bewijsvoering op het niveau van
passages, en op basis van een brede set heterogene openbare en besloten content, zoals artikelen uit
medische tijdschriften, tekstboeken en patenten.
De IBM SaaS wordt verstrekt in één van twee mogelijke configuraties, zoals is gedocumenteerd in het
bewijs van gebruiksrecht: (i) de IBM Watson for Drug Discovery service, of (ii) the IBM Watson for Drug
Discovery Dedicated service.

1.1

IBM Watson for Drug Discovery
IBM Watson for Drug Discovery is erop gericht onderzoekers in de biowetenschappen inzichten te geven
in de identificatie van doelen en het gebruik van medicijnen op nieuwe gebieden door het analyseren van
miljoenen artikelen en andere corpusgegevens.
De IBM SaaS is een onderzoeksassistent gebaseerd op cognitive computing met de volgende
mogelijkheden:
●

het inzetten van gegevens uit een scala van bronnen, zoals Medline-samenvattingen, patenten en
volledig teksten van tijdschriftartikelen;

●

het evalueren van gegevens en het in kaart brengen van relaties binnen een wetenschappelijk
domein zoals genrelaties of relaties over verschillende genen met ziekten of over proteïnen met
verbindingen, en het leveren van een visueel beeld over de manier waarop interessante elementen
samenhangen met andere;

●

genereren van hypotheses die innovatie kunnen verbeteren en het opsporen van medicijnen
kunnen versnellen door het verkennen van relaties en verbindingen tussen genen, medicijnen en
ziektes;

●

opsporen en rangschikken van duizenden potentiële kandidaten voor therapeutische doelen, op een
betere manier dan wat met traditionele methoden bereikt kan worden;

●

identificeren van overeenkomsten tussen bekende verbindingen op basis van structuur en context,
en het blootleggen van statistisch significante correlaties tussen verschillende entiteiten op basis
van gemeenschappelijk voorkomen binnen diverse gegevensbronnen; en

●

het rechtstreeks aan de gebruiker leveren van het bewijs achter elke relatie, verwijzend naar de
passage van de ondersteunende tekst.

Alle Geautoriseerde Gebruikers bij alle Klanten krijgen toegang tot dezelfde gemeenschappelijke
productieomgeving van de IBM SaaS. Elke Geautoriseerde Gebruiker van de IBM SaaS krijgt toegang tot
dezelfde gemeenschappelijke content, maar heeft geen toegang tot of inzicht in de informatie over het
gebruik van de IBM SaaS door andere Klanten.

1.2

IBM Watson for Drug Discovery Dedicated
De service IBM Watson for Drug Discovery Dedicated heeft dezelfde functies als de hierboven
beschreven service IBM Watson for Drug Discovery, echter met als uitzondering dat elke Klant van de
service IBM Watson for Drug Discovery Dedicated in staat is om zijn eigen content te verstrekken (de
"Klantgegevens") voor opname in een dedicated instance van de IBM SaaS. Alleen IBM, Klant en zijn
Geautoriseerde Gebruikers hebben toegang tot de dedicated instance van de IBM SaaS met de
Klantgegevens van Klant. Een afzonderlijk Transactiedocument tussen Klant en IBM kan vereist zijn voor
een Klant voor gebruik van zijn Klantgegevens die in de IBM SaaS zijn opgenomen.
Klantgegevens worden door Klant alleen in het Engels aangeleverd.

1.3

Operationele omgeving
De operationele IBM SaaS bestaat uit één productieomgeving ("Productieomgeving") en één nietproductieomgeving ("Testomgeving"). De Productieomgeving van de IBM SaaS is toegankelijk voor alle
Geautoriseerde Gebruikers. Deze levert responses uitsluitend op basis van de IBM SaaS-code en -
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content die naar de Productieomgeving gepromoveerd is. Indien vereist zal IBM alle publicatie van code
naar de Productieomgeving uitvoeren.
De Testomgeving wordt gebruikt voor alle benodigde tests van de IBM SaaS.

1.4

Taalbeperkingen
De IBM SaaS is niet geconfigureerd voor het verwerken van andere talen dan Engels. Grammaticale
fouten en soortgelijke onjuist gebruik van de Engelse taal in de content kan de effectiviteit van de IBM
SaaS verminderen.

2.

Persoonsgegevens en gereguleerde content
Deze IBM SaaS is niet ontworpen voor het ontvangen of vasthouden van content die onderworpen kan
zijn aan specifieke regelgeving van de overheid of specifieke beveiligings- of privacyvereisten voor
gereguleerde content, zoals persoonsgegevens, informatie waarmee een individu geïdentificeerd kan
worden, beschermde gegevens over gezondheid en gevoelige persoonsgegevens. In overeenstemming
hiermee bevestigt Klant dat hij onder geen enkele omstandigheid dergelijke content zal invoeren als die
onderworpen kan zijn aan specifieke regelgeving en/of aanvullende vereisten op het gebied van privacy
of beveiliging.
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