IBM naudojimo sąlygos – ypatingosios „SaaS“ pasiūlymo sąlygos
„IBM Kenexa Skills Assessments“
Naudojimo sąlygas (NS) sudaro šios IBM naudojimo sąlygos – su „SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos („Su
„SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos“) ir dokumentas „IBM naudojimo sąlygos – bendrosios sąlygos“ („Bendrosios
sąlygos“), pasiekiamos šiuo URL:http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.Atsiradus
prieštaravimams, Su „SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos laikomos viršesnėmis už bendrąsias sąlygas. Klientas
sutinka su šiomis NS, jeigu užsako, pasiekia ar naudoja „IBM SaaS“.

1.

„IBM SaaS“
Šiems „IBM SaaS“ pasiūlymams taikomos šios Ypatingosios „SaaS“ pasiūlymo sąlygos:

2.

●

„IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud“

●

„IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud Pre-Paid“

●

„IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Enterprise“

●

„IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry“

Mokesčio apskaičiavimas
„IBM SaaS“ parduodamas pagal vieną iš toliau nurodytų mokesčių apskaičiavimo schemų, pateiktų
Sandorio dokumente:

3.

a.

Įvykis yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti „IBM SaaS“. Įvykio teisės pagrįstos
konkretaus įvykio, susijusio su „IBM SaaS“ naudojimu, atvejų skaičiumi. Įvykio teisės suteikiamos
konkrečiai „IBM SaaS“ ir įvykio tipo negalima iškeisti, sukeisti ar sumuoti su kito „IBM SaaS“ ar
įvykio tipo Įvykio teisėmis. Reikia įsigyti teises, pakankamas padengti visiems įvykiams, įvykusiems
Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente nurodytu vertinimo laikotarpiu.

b.

Vieta yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti „IBM SaaS“. Vieta – tai viena fizinė
vieta, atitinkanti tokios fizinės vietos Licenciato darbo vietos adresą. Reikia įsigyti teises,
pakankamas „IBM SaaS“ apdorojamų Vietų skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento
Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente.

Mokesčiai ir sąskaitų išrašymas
Už „IBM SaaS“ mokėtina suma nurodyta Sandorio dokumente.

3.1

Perviršis
Jei Kliento faktinis „IBM SaaS“ naudojimas matavimo laikotarpiu viršys TSD nurodytas teises, Klientui bus
išrašyta sąskaita už perviršį, kaip nurodyta Sandorio dokumente.

3.2

Mokestis už naudojimą
Už kiekvieną testuojamo asmens atliktą įvertinimą Klientui reikės mokėti pagal Operacijų dokumente
nurodytą tarifą ir sąlygas.

4.

Terminas ir atnaujinimo galimybės

4.1

Terminas
„IBM SaaS“ naudojimo terminas prasideda nuo dienos, kai IBM praneša Klientui, kad Klientas turi prieigą
prie tų „IBM SaaS“ dalių, kurios aprašytos Sandorio dokumente. TSD arba Sandorio dokumente bus
patvirtinta tiksli termino pradžios ir pabaigos data, taip pat, ar terminas bus atnaujintas ir kaip tai galima
padaryti. Termino metu Klientui leidžiama padidinti Kliento „IBM SaaS“ naudojimo lygį, susisiekus su IBM
arba IBM verslo partneriu. IBM patvirtins padidintą naudojimo lygį Sandorio dokumente.

4.2

„IBM SaaS“ termino atnaujinimo galimybės
Kliento TSD bus nustatyta, ar laikotarpio pabaigoje „IBM SaaS“ naudojimas bus atnaujintas, nurodant
vieną iš toliau pateiktų terminų.

4.2.1

Automatinis atnaujinimas
Jeigu Kliento Sandorio dokumente nurodyta, kad Kliento atnaujinimas yra automatinis, Klientas gali
nutraukti besibaigiantį „IBM SaaS“ terminą pateikęs prašymą raštu mažiausiai prieš devyniasdešimt (90)
dienų iki termino galiojimo pabaigos, kuris nurodytas Sandorio dokumente. Jeigu IBM arba IBM verslo
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partneris negauna tokio pranešimo apie nutraukimą iki galiojimo pabaigos datos, bebaigiantis galioti
terminas bus automatiškai atnaujintas vieniems metams arba tokiam pačiam laikotarpiui, koks pradžioje
buvo nurodytas TSD.
4.2.2

Nepertraukiamas sąskaitų išrašymas
Kai Sandorio dokumente pabrėžiama, kad Klientui nepertraukiamai išrašomos sąskaitos, Klientas ir toliau
turės prieigą prie „IBM SaaS“ ir už „IBM SaaS“ naudojimą jam nepertraukiamai bus išrašomos sąskaitos.
Norėdamas nutraukti „IBM SaaS“ naudojimą ir sustabdyti nepertraukiamo sąskaitų išrašymo procesą,
Klientas turės prieš devyniasdešimt (90) dienų raštu pateikti IBM arba IBM verslo partneriui prašymą
atšaukti Kliento „IBM SaaS“. Atšaukus Kliento prieigą, Klientui bus išrašyta sąskaita už atšaukimo
įsigaliojimo mėnesio nesumokėtus prieigos mokesčius.

4.2.3

Reikalingas atnaujinimas
Kai Sandorio dokumente pabrėžiama, kad Kliento atnaujinimo tipas yra „terminuotas“, terminui suėjus
„IBM SaaS“ paslaugos teikimas pasibaigs ir bus pašalinta Kliento prieiga prie „IBM SaaS“. Norėdamas ir
toliau naudoti „IBM SaaS“ pasibaigus terminui, Klientas turės pateikti užsakymą Kliento IBM pardavimo
atstovui arba IBM verslo partneriui ir įsigyti prenumeratą naujam terminui.

5.

Techninis palaikymas
Jei taikoma prenumeratos laikotarpiu, teikiamas „IBM SaaS“ pasiūlymo ir Įgalinimo programinės įrangos
pagrindinis klientų palaikymas. Išsami informacija apie techninį ir klientų palaikymą pateikta:
http://www.ibm.com/software/support/kenexa/supportasm.html

6.

„IBM SaaS“ pasiūlymo papildomos sąlygos

6.1

„Saugaus uosto“ sertifikatas
IBM laikosi JAV komercijos departamento nustatytų JAV–ES „saugaus uosto“ principų dėl Europos
Sąjungoje surinktos informacijos rinkimo, naudojimo ir laikymo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie
„saugų uostą“ arba susipažinti su IBM sertifikavimo pareiškimu, eikite
adresuhttp://www.export.gov/safeharbor/.

6.2

Normatyvinių duomenų teisės
Nepaisant prieštaraujančių sąlygų, IBM gali laikyti ir naudoti Kliento turinį, pateiktą IBM šiame TSD,
agreguotu, anoniminiu formatu (t. y. taip, kad Kliento negalima būtų identifikuoti kaip konfidencialios
informacijos šaltinio ir kad asmens identifikavimo informacija, pagal kurią galima nustatyti atskirų
darbuotojų ir (arba) pareiškėjų tapatybę, būtų pašalinta) tik normatyvinių tyrimų, analizės ir ataskaitų
kūrimo tikslais. Šio skyriaus nuostatos toliau galios net nutrūkus operacijai ar pasibaigus jos galiojimo
laikui.

6.3

Kliento duomenų grąžinimas arba pašalinimas
Gavusi raštišką Kliento prašymą ir nutraukusi šias NS arba Sutartį ar pasibaigus jų galiojimui, IBM,
laikydamasi atsarginių kopijų kūrimo ir saugojimo politikos, sunaikins arba grąžins Klientui Asmeninius
duomenis, pasiekiamus „IBM SaaS“.

6.4

Duomenų rinkimas
Klientas sutinka, kad IBM gali naudoti slapukus ir sekimo technologijas rinkti asmeninei naudojimo
statistikos informacijai, ir informacijai, skirtai tobulinti vartotojų patirtį, ir (arba) informacijai, skirtai pritaikyti
komunikaciją vartotojams, kaip numatyta http://www-01.ibm.com/software/info/product-privacy/index.html.
Kai reikalaujama pagal taikomus įstatymus, Klientas turi pranešti vartotojams ir gauti jų sutikimą visiems
anksčiau išvardytiems veiksmams atlikti.
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IBM naudojimo sąlygos – „IBM SaaS“ specifikacija
A priedas
„IBM Kenexa Skills Assessments“ – tai daugiau nei 1 500 skirtingų testų biblioteka. Testai sukurti, kad padėtų
darbdaviams ir samdos įmonėms įvertinti kandidatų įgūdžius kaip bazinius, vidutinius arba aukštesnio lygio.
Klientai įsigyja teises į visos bibliotekos prieigą arba, jei įsigyjamas „IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud
Staffing Industry“ pasiūlymas, – į personalo samdos paketą.
„IBM Kenexa Skills Assessments“ biblioteka yra visiškai automatizuota ir ją galima pasiekti 24x7 internetu; balų
skyrimas ir ataskaitų pateikimas yra automatinis. Kliento priskirti vartotojai turės prieigą prie išsamių Įvertinimo
rezultatų.

1.

Specialiosios „IBM SaaS“ pasiūlymo priemonės
●

„IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud“ – automatinė įgūdžių įvertinimo priemonė, į kurią
įtrauktas administravimas ir sugeneruota (-os) ataskaita (-os). Sąskaita išrašoma už naudojimą.

●

„IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud Pre-Paid“ – automatinė įgūdžių įvertinimo priemonė, į
kurią įtrauktas administravimas ir sugeneruota (-os) ataskaita (-os). Įsigyjama prieš naudojant kaip
iš anksto nustatyto naudojimų skaičiaus blokas trejų metų prenumeratos laikotarpiu, nurodytu TSD
arba Operacijų dokumente.

●

„IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Enterprise“ – automatinė įgūdžių įvertinimo priemonė, į
kurią įtrauktas administravimas ir sugeneruota (-os) ataskaita (-os). Leistina naudoti Kliento įmonėje
Prenumeratos laikotarpiu, nurodytu TDS arba Operacijų dokumente. Klientas turi teisę į nustatytą
įvertinimų skaičių, nurodytą TSD arba Operacijų dokumente. Už papildomus testus Klientui reikės
sumokėti pagal tarifą, nustatytą TDS arba Operacijų dokumente.

●

„IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry“ – automatinė įgūdžių įvertinimo
priemonė, į kurią įtrauktas administravimas ir sugeneruota (-os) ataskaita (-os). Sąskaitos
išrašomos pagal vietą (sąskaitos išrašomos tik užregistruotoms vietoms); vietai suteikiamas
neribotas įvertinimų skaičius, jei įvertinimus naudoja atskiri asmenys personalo samdymo
pramonėje, siekiant pateikti kandidatus trečiosios šalies darbo vietoms užimti. Organizacija
priskiriama Personalo samdymo pramonei, jei ji siūlo laikinų arba laikinų ir pastovių darbuotojų
įdarbinimą trečiosios šalies organizacijoje; taip pat vyriausybės finansuojamos įstaigos,
padedančios asmenims pakartotinai patekti į darbo rinką. Šios vyriausybės finansuojamos įstaigos
apima Darbo rinkos mokymo tarnybas, Darbo biržas ir Labdaros organizacijas.
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