Termos de Uso da IBM – Termos da Oferta Específica do SaaS
IBM Watson for Drug Discovery
Os Termos de Uso ("ToU") são compostos por estes Termos de Uso da IBM – Termos da Oferta Específica do
SaaS ("Termos da Oferta Específica do SaaS") e um documento denominado Termos de Uso da IBM – Termos
Gerais ("Termos Gerais") disponível na URL a seguir: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-genterms/.
No caso de conflito, os Termos da Oferta Específica do SaaS prevalecem sobre os Termos Gerais. Ao solicitar,
acessar ou usar o IBM SaaS, o Cliente concorda com os ToU.
Os ToU são regidos pelo Contrato Internacional IBM Passport Advantage, pelo Contrato Internacional IBM
Passport Advantage Express ou pelo Contrato Internacional IBM para Ofertas Selecionadas do IBM SaaS,
conforme aplicável ("Contrato") e junto com os ToU constituem o Contrato.

1.

IBM SaaS
As seguintes ofertas do IBM SaaS são cobertas por estes Termos da Oferta Específica do SaaS:

2.

●

IBM Watson for Drug Discovery

●

IBM Watson for Drug Discovery Dedicated

Métricas de Encargos
O IBM SaaS é vendido sob uma das métricas de encargos a seguir, conforme especificado no
Documento de Transação:
a.

3.

Usuário Autorizado – é uma unidade de medida pela qual o IBM SaaS pode ser obtido. O Cliente
deve obter autorizações separadas e vinculadas a cada Usuário Autorizado distinto com acesso ao
IBM SaaS de qualquer forma, direta ou indiretamente (por exemplo, por meio de um programa de
multiplexação, dispositivo ou servidor de aplicativos) por qualquer meio. Devem ser obtidas
autorizações suficientes para cobrir o número de Usuários Autorizados que receberam acesso ao
IBM SaaS durante o período de medição especificado no Certificado de Titularidade (PoE) ou no
Documento de Transação do Cliente.

Encargos e Faturamento
A quantia a pagar pelo IBM SaaS está especificada em um Documento de Transação.

3.1

Encargos Mensais Parciais
Um encargo mensal parcial conforme especificado no Documento de Transação pode ser calculado de
maneira proporcional.

4.

Opções de Vigência e Renovação
A vigência do IBM SaaS começa na data em que a IBM notifica o Cliente sobre seu acesso ao IBM
SaaS, conforme documentado no PoE. O PoE especificará se o IBM SaaS será renovado
automaticamente, continuará em uma base de uso contínuo ou terminará no fim da vigência.
Para renovação automática, a menos que o Cliente forneça um aviso de rescisão, por escrito, pelo
menos 90 dias antes da data de expiração da vigência, o IBM SaaS será renovado automaticamente
pela vigência especificada no PoE.
Para uso contínuo, o IBM SaaS continuará disponível mês a mês até que o Cliente forneça um aviso
prévio de rescisão, por escrito, 90 dias antes do término. O IBM SaaS permanecerá disponível até o
término do mês civil após tal período de 90 dias.

5.

Suporte Técnico
O suporte do IBM Watson Health ("Suporte do Watson") está incluído com o IBM SaaS e não está
disponível como uma oferta distinta.
O Suporte do Watson fornecerá um portal de suporte baseado na web para o envio e gerenciamento de
incidentes que precisem do suporte do IBM Watson Health para auxílio ou resolução. Mais informações
de suporte serão fornecidas durante o provisionamento para o IBM SaaS. A IBM reserva-se o direito de
mudar qualquer URL ou endereço de e-mail relacionado ao suporte técnico e notificará imediatamente o
Cliente sobre qualquer mudança.
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Nenhuma Informação Pessoal, Informação Pessoal Sigilosa ou Informação Pessoal de Saúde pode ser
incluída em qualquer documentação ou informação ao relatar um incidente para o Suporte do Watson.

5.1

Backup de Conteúdo
O Cliente é responsável por fazer o backup e a manutenção de todas as cópias principais dos Dados do
Cliente fornecidos pelo Cliente para processamento pelo IBM SaaS.

6.

Direitos e Uso de Dados do Cliente
Se o Cliente fornece Dados do Cliente para a IBM para uso no IBM SaaS, o Cliente concorda, até o
limite permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis, com os termos desta seção do ToU.
O Cliente concorda e declara que obteve e é responsável pela manutenção de todos os direitos,
permissões, consentimentos e autorizações necessários, além da renúncia permitida dos mesmos
(incluindo aquelas exigidas pela legislação federal e estadual aplicável) para divulgar os Dados do
Cliente para IBM e para conceder a licença descrita abaixo.
O Cliente irá cooperar com a IBM, assinar quaisquer outros documentos e tomar quaisquer outras
medidas a fim de garantir os direitos de licença estabelecidos nesta seção.
Durante o período de vigência da subscrição do Cliente para o IBM SaaS, o Cliente concede à IBM uma
licença mundial, totalmente paga, isenta de royalties para usar, importar, modificar, copiar, transmitir,
exibir, reproduzir, sublicenciar, agregar, compilar, descompilar, manipular, complementar, adaptar,
traduzir, distribuir internamente e criar trabalhos derivados com base nos Dados do Cliente, conforme
necessário para a IBM fornecer o IBM SaaS ao Cliente e até o limite permitido pela legislação aplicável.
O Cliente reconhece que não irá causar danos, interferir com ou violar a integridade ou a segurança do
IBM SaaS e qualquer rede ou sistema IBM com o uso de vírus ou código nocivo. O Cliente concorda em
verificar todos os anexos antes de fornecê-los à IBM para serem inseridos no IBM SaaS.

7.

Termos Adicionais da Oferta do IBM SaaS

7.1

Coleta de Dados
O Cliente está ciente e concorda que a IBM pode, como parte da operação e suporte normais do IBM
SaaS, coletar informações pessoais do Cliente (funcionários e contratados do Cliente) relacionadas ao
uso do IBM SaaS, por meio de rastreamento e outras tecnologias. A IBM faz isso para reunir estatísticas
e informações de uso sobre a eficácia do IBM SaaS para fins de melhoria da experiência do usuário e/ou
customização das interações com o Cliente. O Cliente confirma que obterá ou obteve consentimento
para permitir que a IBM processe as informações pessoais coletadas para o propósito acima na IBM, em
outras empresas IBM e suas subcontratadas,onde quer que a IBM ou suas subcontratadas façam
negócios, em conformidade com a legislação aplicável. A IBM atenderá às solicitações dos funcionários
e contratados do Cliente para acessar, atualizar, corrigir ou excluir as informações pessoais coletadas.

7.2

Locais de Benefícios Derivados
Onde aplicável, os tributos se baseiam no(s) local(is) que o Cliente identificar como recebedor(es) dos
benefícios do IBM SaaS. A IBM aplicará tributos com base no endereço comercial listado no pedido do
IBM SaaS como o local de benefício primário, a menos que o Cliente forneça informações adicionais à
IBM. O Cliente é responsável por manter tais informações atualizadas e por informar quaisquer
mudanças à IBM.

7.3

Links para Websites de Terceiros ou Outros Serviços
Se o Cliente ou um Usuário Autorizado transmitir conteúdo para um website de terceiros ou receber
informações dele ou de outros serviços que estão vinculados ou são disponibilizados pelo IBM SaaS, o
Cliente e seus Usuários Autorizados dão à IBM o consentimento para permitir tal transmissão de
conteúdo, mas essa interação se dará exclusivamente entre o Cliente, o Usuário Autorizado e o website
ou serviço de terceiros. A IBM não dá garantias nem faz declarações sobre tais sites ou serviços de
terceiros, e não terá responsabilidade alguma por tais sites ou serviços de terceiros.

7.4

Não Desenvolvido para Atuar Como um Dispositivo Médico
CLIENTE CONCORDA QUE O IBM SAAS NÃO SE DESTINA A CONSTITUIR UM DISPOSITIVO
MÉDICO CONNFORME O TERMO DEFINIDO NA SEÇÃO 201(h) DO UNITED STATES FOOD, DRUG
AND COSMETIC ACT, E SUAS ALTERAÇÕES, E NA SEÇÃO 2 DO CANADIAN FOOD AND DRUGS
ACT (OU DEFINIÇÃO SEMELHANTE NOS TERMOS DAS LEIS E/OU REGULAMENTOS APLICÁVEIS
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DE OUTRAS JURISDIÇÕES), PARA USO NO DIAGNÓSTICO INVESTIGATIVO E/OU TRATAMENTO
DE COBAIAS OU NO DIAGNÓSTICO COMERCIAL E/OU TRATAMENTO DE PACIENTES.

7.5

Sem Garantia de Conformidade
O uso do IBM SaaS não garante a conformidade com qualquer lei, regulamento, norma ou prática,
incluindo, sem limitação, a conformidade com qualquer requisito imposto por qualquer entidade
regulamentar, incluindo a FDA nos Estados Unidos ou qualquer agência semelhante fora dos EUA
(coletivamente os "Requisitos Regulamentares"). Tais Requisitos Regulamentares incluem, sem
limitação, a Aprovação de Pré-comercialização da FDA nos EUA (C.F.R. 21, Parte 814), Regulamentos
de Sistemas de Qualidade (C.F.R. 21, Partes 210, 211 e 820), registros eletrônicos (C.F.R. 21, Parte 11)
e pesquisa em seres humanos (C.F.R. 21, Partes 50 e 56), conforme aplicável. O Cliente reconhece que
a IBM está atuando apenas como um provedor de tecnologia da informação e não pretende estar
envolvida na prática de medicina ou qualquer outra atividade clínica profissional ou licenciada. O Cliente
é o único responsável por determinar a aplicabilidade de e pela conformidade com todas as leis,
regulamentos e requisitos de licenciamento aplicáveis ao uso da oferta IBM SaaS e à prestação dos
serviços de assistência médica. Quaisquer instruções, uso sugerido ou orientação fornecidos pelo IBM
SaaS não constituem aconselhamento médico, jurídico, contábil ou outro conselho profissional e
recomenda-se que o Cliente obtenha o próprio aconselhamento médico, jurídico ou de outro especialista.
O Cliente é o único responsável por assegurar que as atividades do Cliente e do usuário estejam em
conformidade com todas as leis, regulamentos, normas e práticas aplicáveis.

7.6

Direitos de Auditoria
O Cliente deve manter registros para provar: (i) que cada Usuário Autorizado corresponde a um único
indivíduo para os propósitos de cálculo de encargos; (ii) a identidade correta e verdadeira de todos os
Usuários Autorizados; e (iii) que somente os Usuários Autorizados usam o IBM SaaS.
Mediante solicitação da IBM, mas com uma frequência não superior a uma vez por ano (a não ser em
resposta a uma contestação de boa-fé), o Cliente permitirá que a IBM tenha acesso a tais registros do
Cliente e a informações que possam ser necessárias durante o horário comercial. O Cliente fornecerá a
sua total cooperação em tal auditoria, que deve ser comunicada por escrito pela IBM através de uma
notificação com dois dias úteis de antecedência.

7.7

Uso do IBM SaaS
O IBM SaaS não é um substituto para a pesquisa e a avaliação médica independentes.
O Cliente concorda que a IBM pode usar, sem quaisquer restrições, qualquer feedback sobre o IBM
SaaS fornecido à IBM.
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Termos de Uso da IBM – Especificação do IBM SaaS
Apêndice A
1.

Descrição do IBM SaaS
O IBM Watson for Drug Discovery é uma solução cognitiva baseada em nuvem que fornece
visualizações dinâmicas exclusivas e previsões ordenadas suportadas por evidências no nível de
passagem de texto extraídas a partir de um vasto conjunto de conteúdo público e privado heterogêneo,
tais como artigos de revistas médicas, livros-texto e patentes.
O IBM SaaS é fornecido em uma de duas configurações, conforme documentado no PoE: (i) o serviço
IBM Watson for Drug Discovery; ou (ii) o serviço IBM Watson for Drug Discovery Dedicated.

1.1

IBM Watson for Drug Discovery
O IBM Watson for Drug Discovery foi concebido para possibilitar que pesquisadores de ciências da vida
obtenham insights na identificação de alvos e no reaproveitamento de medicamentos através da análise
de milhões de artigos e outros dados de corpus.
O IBM SaaS é um assistente de pesquisa de computação cognitiva que inclui a capacidade de:
●

explorar dados de várias fontes, como resumos, patentes e textos integrais de artigos de revistas
do Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medline).

●

avaliar os dados e mapear os relacionamentos dentro de um domínio científico, tais como
relacionamentos de genes ou relacionamentos entre genes e doença ou proteínas com compostos,
e oferecer uma exibição visual de como elementos de interesse estão relacionados com outros;

●

gerar hipóteses que podem aprimorar a inovação e acelerar a descoberta de medicamentos ao
explorar as relações e conexões entre genes, medicamentos e doenças;

●

explorar e classificar milhares de possíveis candidatos como alvos terapêuticos além do que pode
ser avaliado usando métodos tradicionais;

●

identificar semelhanças entre compostos conhecidos baseados em estrutura e contexto e descobrir
correlações estatisticamente significativas entre os diferentes tipos de entidades com base em sua
ocorrência mútua em várias fontes de dados; e

●

trazer diretamente para o usuário a evidência que suporta cada relacionamento, apontando para a
passagem do texto de apoio.

Todos os Usuários Autorizados em todos os Clientes acessarão o mesmo ambiente de produção
compartilhado do IBM SaaS. Cada Usuário Autorizado do IBM SaaS acessará o mesmo conteúdo
compartilhado, mas não terá acesso ou visibilidade a informações sobre o uso do IBM SaaS por outros
Clientes.

1.2

IBM Watson for Drug Discovery Dedicated
O serviço IBM Watson for Drug Discovery Dedicated tem os mesmos recursos do serviço IBM Watson for
Drug Discovery descrito acima, com a exceção de que cada Cliente do IBM Watson for Drug Discovery
Dedicated é capaz de fornecer o seu próprio conteúdo (os "Dados do Cliente") para ser inserido em uma
instância dedicada do IBM SaaS. Somente a IBM, o Cliente e seus Usuários Autorizados terão acesso à
instância dedicada do Cliente do IBM SaaS com os Dados do Cliente. Pode ser necessário um
Documento de Transação distinto entre o Cliente e a IBM para um Cliente usar seus Dados do Cliente
inseridos no IBM SaaS.
Os Dados do Cliente serão fornecidos pelo Cliente somente em inglês.

1.3

Ambiente Operacional
O ambiente operacional do IBM SaaS é composto por um ambiente de produção ("Ambiente de
Produção") e um ambiente de não produção ("Ambiente de Teste"). O Ambiente de Produção do IBM
SaaS está acessível para todos os Usuários Autorizados. Ele fornece respostas baseadas
exclusivamente no código do IBM SaaS e no conteúdo que foi promovido ao Ambiente de Produção.
Quando necessário, a IBM fará toda publicação de código para o Ambiente de Produção.
O Ambiente de Teste será usado para qualquer teste necessário do IBM SaaS.
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1.4

Limitações de Idioma
O IBM SaaS não foi configurado para processar idiomas diferentes do inglês. Erros de gramática e
outras convenções do idioma inglês igualmente incorretas no conteúdo podem reduzir a efetividade do
IBM SaaS.

2.

Informações Pessoais e Conteúdo Regulado
Este IBM SaaS não foi concebido para receber ou armazenar qualquer conteúdo que possa estar sujeito
a regulamentações governamentais específicas ou requisitos de segurança ou privacidade específicos
para o conteúdo regulado, tais como informações pessoais, informações de identificação pessoal,
informações de saúde protegidas ou informações pessoais sigilosas. Deste modo, o Cliente concorda
que não irá, sob quaisquer circunstâncias, inserir qualquer conteúdo que possa estar sujeito a quaisquer
regulamentações específicas e/ou requisitos adicionais de privacidade ou segurança.
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