IBM Podmínky užívání
Box Third Party Cloud Offerings
Podmínky užívání se řídí podmínkami Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage nebo Mezinárodní smlouvy
IBM Passport Advantage Express, podle toho, co je relevantní ("Smlouva"), a spolu s Podmínkami užívání tvoří
úplnou smlouvu. Objednáním, přístupem nebo užíváním Box Service vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito
Podmínkami užívání.

1.

Nabídky třetích stran
Když si Zákazník objedná cloudovou nabídku Box Service poskytovanou poskytovatelem třetí strany,
společností Box, Inc., vztahují se na používání takové nabídky podmínky příslušné smlouvy
poskytovatele třetí strany. Na základě umístění Zákazníka jsou příslušné smlouvy k dispozici v následující
tabulce:
Umístění Zákazníka
V USA

Příslušná smlouva poskytovatele třetí strany
https://www.box.com/docs/BSA_v08012016US
V angličtině: https://www.box.com/docs/BSA_v08012016JP

V Japonsku
V japonštině: https://cloud.box.com/s/t06kslafnixnt7n6pl5f4qp3z4yh4ozu
Ostatní státy

https://www.box.com/docs/BSA_v08012016ROW

Box Platform
Když si Zákazník objedná cloudovou nabídku Box Platform poskytovanou společností Box, Inc., vztahují
se na něj mimo příslušné smlouvy s poskytovatelem – třetí osobou také podmínky Dodatku pro platformu
ke Smlouvě o službě Box ("Dodatek Box Platform"). Podmínky Dodatku Box Platform jsou k dispozici na
adrese:
https://cloud.box.com/s/w69r450efu7xirrdq6tbka587q49wya4
Box KeySafe
Když si Zákazník objedná cloudovou nabídku Box KeySafe poskytovanou společností Box, Inc., vztahují
se na něj mimo příslušné smlouvy s poskytovatelem – třetí osobou také podmínky Dodatku pro KeySafe
ke Smlouvě o službách Box ("Dodatek Box KeySafe"). Příslušný Dodatek Box KeySafe je k dispozici v
následující tabulce:
Typ KeySafe

Příslušný Dodatek Box

Box KeySafe KMS

https://cloud.box.com/s/lubiciuvobcetqo8yl83fwvctjfap6xg

Box KeySafe HSM

https://cloud.box.com/s/s41ke9aiu9tsk5e1v911tbcxq4bgvlxy

Box Zones
Když si Zákazník objedná základní služby Box s cloudovou nabídkou Box Zones poskytovanou
společností Box, Inc., vztahují se na něj mimo příslušné smlouvy s poskytovatelem – třetí osobou také
podmínky odpovídajícího Dodatku Box Zones ke Smlouvě o službách Box ("Dodatek Box Zones").
Podmínky Dodatku ke službě Box Zones jsou k dispozici na adrese:
https://cloud.box.com/s/dermmdknl10o2dbt8a5q8x3m4ct6c1jp
IBM není stranou takové smlouvy poskytovatele — třetí osoby, dodatku nebo doplňku a nenese
odpovědnost za dodání ani používání takové cloudové nabídky třetí osoby. Zákazník musí oznámit
všechny problémy související s poskytováním cloudové nabídky Box Service společnosti Box, Inc. Když
si Zákazník objedná cloudovou nabídku Box Service poskytovanou poskytovatelem třetí strany,
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společností Box, Inc., vztahují se na používání takové nabídky podmínky příslušné smlouvy
poskytovatele třetí strany.

1.1

Výkon Služby a závazky
IBM odešle detaily Zákazníkovy objednávky poskytovateli třetí strany pro účely aktivace a doručení
cloudové nabídky Box Service třetí strany. Výkon, podrobnosti a závazky jsou poskytnuty třetí stranou
přímo Zákazníkovi za podmínek smlouvy poskytovatele třetí strany.
Zákazník nese odpovědnost za své užívání cloudové nabídky Box Service třetí strany a za její užívání
svými uživateli a takové nabídky nesmějí být získány k neoprávněným, nezákonným nebo nevhodným
účelům.

1.2

Důvěrnost a ochrana osobních údajů
Informace, které Zákazník poskytne IBM, mohou být sdíleny s nezávislým poskytovatelem nebo Zákazník
může být přesměrován na web nezávislého poskytovatele pro účely realizace objednávky nebo
poskytování průběžné podpory. Smlouva poskytovatele třetí strany určí povinnosti v oblasti zabezpečení
a jiné povinnosti týkající se ochrany a zabezpečení dat a zpracování obsahu Zákazníka a také další
povinnosti Zákazníka týkající se takové cloudové nabídky Box Service třetí strany.

1.3

Poplatky, platby a daně
IBM Zákazníkovi naúčtuje a Zákazník souhlasí, že bude hradit všechny příslušné poplatky určené IBM,
poplatky za používání nad rámec oprávnění, všechna cla, daně (včetně srážkové daně), odvody a
poplatky vybírané jakýmkoli orgánem veřejné moci, které jsou založeny na zakoupení nebo používání
cloudové nabídky Box Service třetí strany Zákazníkem, a jakékoli poplatky za pozdní úhradu.
Poskytovatel třetí strany si stanoví příslušné poplatky za cloudovou nabídku Box Service a tyto poplatky
se mohou změnit. Částky jsou splatné po přijetí faktury a lze je uhradit elektronicky do 30 dní od data
faktury.

1.4

Trvání smluvního období, ukončení, pozastavení
Pokud poskytovatel třetí strany upozorní IBM, že stáhl nebo ukončil svou cloudovou nabídku Box Service,
třetí strana nebo IBM tuto skutečnost oznámí Zákazníkovi, ukončí oprávnění pro takovou cloudovou
nabídku Box Service a vyúčtují nesplacené závěrečné platby do data účinnosti ukončení. Pokud je platba
provedena předem, má Zákazník nárok na vrácení všech nevyužitých, předem uhrazených poplatků, a to
v poměrné výši od data účinnosti ukončení. IBM je oprávněna ukončit nebo pozastavit přístup Zákazníka
ke cloudové nabídce Box Service třetí strany, pokud Zákazník poruší své povinnosti vůči Box nebo pokud
cloudová nabídka Box Service třetí strany či její používání Zákazníkem porušuje právní předpisy.
Přístup Zákazníka ke cloudové nabídce Box Service bude ukončen na konci Období registrace.

1.5

Záruky a vyloučení záruk
IBM neposkytuje ve vztahu ke cloudové nabídce Box Service třetí strany žádné záruky ani podmínky,
výslovné nebo mlčky předpokládané. Případné záruky poskytovatele třetí strany jsou uvedeny ve
smlouvě takového poskytovatele.
IBM neposkytuje technickou podporu pro cloudovou nabídku Box Service. Poskytovatel třetí strany
definuje povinnosti podpory a procesy dostupné pro cloudovou nabídku Box Service. Poskytovatel třetí
strany nese odpovědnost za případné kredity úrovně služby nebo slev, které může poskytovat. IBM
zpracuje případné kredity nebo slevy smlouvy o úrovni služeb. Spory týkající se nároků na kredity
závazku úrovně služeb budou řešeny přímo poskytovatelem třetí strany.

1.6

Smluvní období a možnost obnovení
Smluvní období Nabídek třetích osob začíná dnem, kdy Zákazník získá přístup k Nabídkám třetí osoby.
Dokument o oprávnění (Proof of Entitlement) poskytnutý jako samostatný transakční dokument stanoví,
zda se Nabídky třetí osoby obnovují automaticky, nebo zda jsou po uplynutí smluvního období ukončeny.
V případě automatického obnovení platí, že pokud Zákazník neposkytne 90 dní před datem ukončení
smluvního období písemné oznámení o záměru nabídku neobnovit, budou Nabídky třetí osoby
automaticky obnoveny na období uvedené v Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement).
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