IBM - Όξνη Υξήζεο
IBM Coremetrics AdTarget
Οη φξνη ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο ηεο ΙΒΜ είλαη επηπξφζζεηνη ζηνπο φξνπο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Passport
Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο
IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("χκβαζε"). Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηνπο
παξφληεο Όξνπο Υξήζεο γηα ην IBM SaaS ("Όξνη Υξήζεο") πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην IBM SaaS θαη νπνηνδήπνηε
αληίζηνηρν Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS θαη ην Λνγηζκηθφ
Δλεξγνπνίεζεο κφλν αθνχ απνδερζεί ηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία,
πξφζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS ή ηνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο ή παηψληαο έλα θνπκπί "Απνδνρή", ν
Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο.
ΔΑΝ ΑΠΟΓΔΥΔΣΔ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΔΞ ΟΝΟΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ, ΓΗΛΩΝΔΣΔ ΚΑΙ ΔΓΓΤΑΣΔ ΟΣΙ
ΔΙΣΔ ΠΛΗΡΩ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΙ ΝΑ ΓΔΜΔΤΔΣΔ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΗ Δ Ο,ΣΙ ΑΦΟΡΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ
ΟΡΟΤ ΥΡΗΗ. ΔΑΝ ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΔΙΣΔ ΜΔ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΥΡΗΗ Ή ΓΔΝ ΔΙΣΔ ΠΛΗΡΩ
ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΙ ΝΑ ΓΔΜΔΤΔΣΔ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΗ Δ Ο,ΣΙ ΑΦΟΡΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΥΡΗΗ,
ΣΟΣΔ ΜΗΝ ΠΡΟΒΑΙΝΔΣΔ ΚΑΘ' ΟΙΟΝΓΗΠΟΣΔ ΣΡΟΠΟ ΣΗ ΥΡΗΗ Ή ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ
ΑΠΟ ΣΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ IBM SaaS, ΟΤΣΔ ΣΗ ΥΡΗΗ
ΟΠΟΙΟΤΓΗΠΟΣΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ.

Μέξνο 1 – Γεληθνί Όξνη
1.
θνπόο
Οη παξφληεο Όξνη Υξήζεο γηα ην IBM SaaS ("Όξνη Υξήζεο") αθνξνχλ ζην αθφινπζν IBM SaaS:
●

IBM Coremetrics AdTarget

Γηα ην ζθνπφ ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο κφλν, κε ηνλ φξν "IBM SaaS" λνείηαη ε ζπγθεθξηκέλε
πξνζθνξά IBM SaaS πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ παξφλ Άξζξν 1.
Ο Πειάηεο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ IBM SaaS κφλν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο έγθπξεο Πεξηφδνπ
πλδξνκήο.

2.

Οξηζκνί
Γηα ηνπο φξνπο κε θεθαιαία γξάκκαηα ζηελ αξρή ησλ ιέμεσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξέρεηαη νξηζκφο
ζηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο, παξέρεηαη νξηζκφο ζηε χκβαζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ
Όξσλ Υξήζεο, ν φξνο "Πξφγξακκα" (Program) πεξηιακβάλεη ηνλ φξν "πξφγξακκα" (program) φπσο
απηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αληίζηνηρε χκβαζε, θαη ν φξνο "Έγγξαθν πλαιιαγήο"
(Transaction Document) πεξηιακβάλεη ηνλ φξν "Πξνζθνξά Σηκήο IBM SaaS" (IBM SaaS Quotation).
Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο (Enabling Software) – νπνηνδήπνηε Πξφγξακκα θαη αληίζηνηρα πιηθά πνπ
παξέρνληαη ζηνλ Πειάηε απφ ηελ ΙΒΜ ή απφ ηξίην πξνκεζεπηή ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο IBM SaaS
πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξφζβαζε θαη ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε.
Πξαθηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Υαξαθηήξα (Privacy Practice) – ε Πξαθηηθή
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε νπνία δηαηίζεηαη ζην Internet ζηε δηεχζπλζε
http://www.ibm.com/privacy, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζή ηεο.

3.

Γεληθνί Όξνη Υξέωζεο

3.1

Μεηξηθά πζηήκαηα
Δθαηνκκχξην Κιήζεηο ζηνλ Δμππεξεηεηή (Million Server Calls - MSC) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη
ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Έλα MSC είλαη έλα (1) εθαηνκκχξην Κιήζεηο ζηνλ
Δμππεξεηεηή. Κιήζε ζηνλ Δμππεξεηεηή είλαη δεδνκέλα πνπ δηαβηβάδνληαη ζην IBM SaaS θαη ηα νπνία
επεμεξγάδεηαη ην IBM SaaS σο απνηέιεζκα ελφο πξνζδηνξηζκέλνπ ζπκβάληνο, ην νπνίν πξνθιήζεθε
απφ έλαλ παξαθνινπζνχκελν επηζθέπηε γηα κία Σαπηφηεηα Πειάηε (Client ID). Μηα Κιήζε ζηνλ
Δμππεξεηεηή ηεο νπνίαο γίλεηαη επεμεξγαζία απφ δηαθνξεηηθέο Σαπηφηεηεο Πειάηε ζα κεηξάηαη σο κία
κνλαδηθή Κιήζε ζηνλ Δμππεξεηεηή γηα θάζε κνλαδηθή Σαπηφηεηα Πειάηε. Μηα Σαπηφηεηα Πειάηε
δηαρσξίδεη ή/θαη ειέγρεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα ζην IBM SaaS, ζηα νπνία κπνξεί λα
πεξηιακβάλνληαη επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ Πειάηε.
Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξηζκνχ Δθαηνκκπξίσλ Κιήζεσλ ζηνλ
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Δμππεξεηεηή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.
Γέζκεπζε (Engagement) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζνχλ νη
ππεξεζίεο. Μηα Γέζκεπζε απνηειείηαη απφ επαγγεικαηηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάλησλ, ππεξεζηψλ
επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο ή ζπκβάλησλ ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε παξαδνηέα. Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ηελ θάιπςε θάζε Γέζκεπζεο.

3.2

Υξεώζεηο θαη Σηκνιόγεζε

3.2.1

Δπηινγέο Σηκνιόγεζεο
Η δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο πνπ κπνξεί λα παξαγγειζεί γηα απηή ηελ πξνζθνξά IBM SaaS είλαη
έσο 60 κήλεο.
Σν πιεξσηέν πνζφ γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο. Οη επηινγέο ηηκνιφγεζεο
γηα ηε ρξέσζε ζπλδξνκήο ηνπ IBM SaaS είλαη νη εμήο:
α.

Πξνθαηαβνιηθή πιεξσκή πιήξνπο πνζνχ

β.

Μεληαίσο (εθ ησλ πζηέξσλ)

γ.

Σξηκεληαίσο (πξνθαηαβνιηθά)

δ.

Δηεζίσο (πξνθαηαβνιηθά)

Η θαζνξηζκέλε επηινγή ηηκνιφγεζεο ζα ηζρχεη γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ θαζνξίδεηαη
ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο. Σν πιεξσηέν πνζφ αλά θχθιν ηηκνιφγεζεο
ζα βαζίδεηαη ζηελ εηήζηα ρξέσζε ζπλδξνκήο θαη ηνλ αξηζκφ θχθισλ ηηκνιφγεζεο ζε έλα έηνο.
3.2.2

Υξέωζε γηα Σκήκα ηνπ Μήλα
Η ρξεψζε γηα Σκήκα ηνπ Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε. Η
Υξέσζε γηα Σκήκα ηνπ Μήλα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ππνιεηπφκελεο εκέξεο ηνπ ελαπνκέλνληνο
ηκήκαηνο ηνπ κήλα αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ ΙΒΜ
φηη ε πξφζβαζή ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.

3.2.3

Υξεώζεηο Τπέξβαζεο
Δάλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε ππεξβαίλεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο, ηφηε ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί
γηα ηελ ππέξβαζε ζχκθσλα κε ηηο ρξεψζεηο ππέξβαζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.2.4

Δμ Απνζηάζεωο Τπεξεζίεο (κε απηνκαηνπνηεκέλεο)
Η ρξέσζε θαη ε πεξίνδνο ηηκνιφγεζεο γηα πξφζζεηεο εμ απνζηάζεσο ππεξεζίεο ζα θαζνξίδνληαη ζε έλα
Έγγξαθν πλαιιαγήο θαη ε ηηκνιφγεζε ζα γίλεη αλαιφγσο.

4.

Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ θαη Πξόζβαζε
Όηαλ έλαο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS εγγξαθεί γηα ηελ απφθηεζε ινγαξηαζκνχ ("Λνγαξηαζκφο"), ε IBM
κπνξεί λα παξάζρεη ζην Υξήζηε ηνπ IBM SaaS κηα ηαπηφηεηα Λνγαξηαζκνχ θαη έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο.
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίδεη φηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο
ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ θαη κεξηκλά γηα έγθαηξε ελεκέξσζή ηνπο. Ο Πειάηεο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα
δεηήζεη ηε δηφξζσζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα πνπ παξαζρέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο
δηαδηθαζίαο εγγξαθήο γηα έλα Λνγαξηαζκφ ή γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ή ηελ αθαίξεζε απηψλ απφ ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ, θαη νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζα δηνξζσζνχλ ή ζα αθαηξεζνχλ, κε ηελ
επηζήκαλζε φηη ε αθαίξεζε πιεξνθνξηψλ ελδέρεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ζην IBM SaaS.
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίδεη φηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS πξνζηαηεχεη ηελ ηαπηφηεηα
θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ην Λνγαξηαζκφ ηνπ θαη ειέγρεη ην πνηνο κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε
ζε έλα Λνγαξηαζκφ Υξήζηε ηνπ IBM SaaS ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά IBM SaaS γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε.

5.

Πξνζθνξέο Αληηθαηάζηαζεο
Οξηζκέλεο πξνζθνξέο IBM SaaS κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ έλαληη κεησκέλεο ρξέσζεο γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε πξνζθνξψλ IBM SaaS πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM
ζα ηεξκαηίζεη ηε ρξήζε ηεο αληηθαζηζηψκελεο πξνζθνξάο IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε φηαλ ν Πειάηεο έρεη
απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ πξνζθνξά αληηθαηάζηαζεο IBM SaaS.
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6.

Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο
Απηή ε πξνζθνξά IBM SaaS κπνξεί λα πεξηιακβάλεη Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ
IBM ή απφ ηξίην πξνκεζεπηή. Δάλ ν Πειάηεο πξνβεί ζηε κεηαθφξησζε (download) ή εγθαηάζηαζε
νπνηνπδήπνηε Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο, ν Πειάηεο ζπκθσλεί λα κε ρξεζηκνπνηεί ην ελ ιφγσ
Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ εθηφο απφ ηε δηεπθφιπλζε θαη ελεξγνπνίεζε
ηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε. Δάλ ην Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο
παξνπζηάδεηαη κε ρσξηζηή ζχκβαζε άδεηαο ρξήζεο (γηα παξάδεηγκα, κε ηε Γηεζλή χκβαζε Άδεηαο
Υξήζεο ηεο IBM γηα Πξνγξάκκαηα ρσξίο Δγγχεζε (IBM International License Agreement for NonWarranted Programs - "χκβαζε ILAN") ή κε άιιε ζχκβαζε άδεηαο ρξήζεο είηε ηεο IBM είηε θάπνηνπ
ηξίηνπ πξνκεζεπηή) θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ή κεηαθφξησζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο, ηφηε ε ελ
ιφγσ ρσξηζηή ζχκβαζε ζα δηέπεη ηε ρξήζε ηνπ. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη απνδέρεηαη ηνπο ελ ιφγσ φξνπο
πξνβαίλνληαο ζηελ απνδνρή ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο ή ζηε κεηαθφξησζε, εγθαηάζηαζε ή ρξήζε
ηνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο.
Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο είλαη πξνγξάκκαηα θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά πιηθά πνπ παξέρνληαη απφ ηελ
IBM ζηνλ Πειάηε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξφζβαζε θαη ρξήζε
ησλ Τπεξεζηψλ απφ ηνλ Πειάηε. Σν Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο αλήθεη ζηελ IBM, ηα πλεπκαηηθά ηνπ
δηθαηψκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα θαη παξαρσξείηαη κε άδεηα ρξήζεο, δελ πσιείηαη. H IBM ρνξεγεί ζηνλ
Πειάηε κηα κε απνθιεηζηηθή άδεηα γηα ηε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο γηα ην ζθνπφ πνπ
θαζνξίδεηαη ζηε χκβαζε, θαζψο θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην ζχζηεκα ηνπ Πειάηε γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ελ ιφγσ ρξήζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Πειάηεο: (i) ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο χκβαζεο, (ii) εμαζθαιίδεη φηη νπνηνζδήπνηε θάλεη ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Λνγηζκηθφ
Δλεξγνπνίεζεο (είηε ηνπηθά είηε εμ απνζηάζεσο) (1) ην πξάηηεη απνθιεηζηηθά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε
θαη (2) ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, (iii) δελ πξνβαίλεη (1) ζηε ρξήζε,
εγθαηάζηαζε, αληηγξαθή, ηξνπνπνίεζε ή δηαλνκή ηνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο, παξά κφλν ζην βαζκφ
πνπ επηηξέπεηαη ξεηψο ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη (2) ζηελ αληίζηξνθε ζπκβνινκεηάθξαζε (reverse
assemble), αληίζηξνθε κεηαγιψηηηζε (reverse compile) ή θαηά άιινλ ηξφπν κεηάθξαζε ή απνζπκπίιεζε
(reverse engineer) ηνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο, (iv) δελ ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε απφ ηα
ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα, αξρεία, ελφηεηεο, νπηηθναθνπζηηθφ πεξηερφκελν ή ζρεηηδφκελα θαηνρπξσκέλα κε
άδεηα ρξήζεο πιηθά ηνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο ρσξηζηά απφ ην Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο, θαη (v)
δελ πξνβαίλεη ζηελ ελνηθίαζε ή εθκίζζσζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο ή ζηε ρνξήγεζε πεξαηηέξσ
αδεηψλ ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο.

7.

Δμ Απνζηάζεωο Τπεξεζίεο (κε απηνκαηνπνηεκέλεο)

7.1

IBM Coremetrics AdTarget - Πξνθαηαξθηηθέο Τπεξεζίεο επηπέδνπ Premium (Premium
Onboarding Services)
Παξέρνληαη ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 10 σξψλ εμ απνζηάζεσο παξνρήο ζπκβνπιψλ, βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ, εθπαίδεπζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο γηα αξράξηνπο Πειάηεο ηνπ IBM Coremetrics AdTarget.
Οη ππεξεζίεο αγνξάδνληαη αλά Σαπηφηεηα Πειάηε (Client ID) θαη ιήγνπλ 90 εκέξεο κεηά ηελ αγνξά ηνπο,
αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί φιεο νη ψξεο.

8.

Αλαζηνιή ηνπ IBM SaaS θαη Καηαγγειία

8.1

Αλαζηνιή

8.1.1

Αλαζηνιή Λνγαξηαζκνύ Υξήζηε
ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ Όξσλ Υξήζεο, ηεο χκβαζεο ή ηεο Οξηνζέηεζεο Απνδεθηήο Υξήζεο,
παξάλνκεο ρξήζεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο IBM ή παξαβίαζεο εθαξκνζηένπ δηθαίνπ απφ Υξήζηε
ηνπ IBM SaaS, ε IBM δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ή λα αλαθαιέζεη ηελ πξφζβαζε ηνπ ελ ιφγσ
Υξήζηε ζην IBM SaaS ή/θαη λα δηαγξάςεη ην Πεξηερφκελν ηνπ ελ ιφγσ Υξήζηε, νπνηεδήπνηε. Η IBM ζα
εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο.

8.1.2

Αλαζηνιή Λνγαξηαζκνύ Πειάηε
Δάλ ν Λνγαξηαζκφο ηνπ Πειάηε είλαη εθπξφζεζκνο θαηά 30 εκέξεο ή παξαπάλσ (εθηφο απφ φ,ηη αθνξά
ζε ρξεψζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν εχινγεο θαη θαιή ηε πίζηε δηαθνξάο), επηπιένλ ησλ φπνησλ
άιισλ δηθαησκάησλ θαη κέζσλ ηθαλνπνίεζεο έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, ε IBM δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
αλαζηείιεη ην IBM SaaS πνπ παξέρεηαη ζηνλ Πειάηε, ρσξίο θακία επζχλε πξνο ηνλ Πειάηε, έσο φηνπ
εμνθιεζνχλ πιήξσο ηα ελ ιφγσ πνζά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη ε IBM δελ ζα πξνβεί ζε
αλαζηνιή ρσξίο λα έρεη παξάζρεη ζηνλ Πειάηε πξφηεξε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 10 εξγάζηκσλ
εκεξψλ φηη ν ινγαξηαζκφο ηνπ είλαη εθπξφζεζκνο.
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8.2

Καηαγγειία
Η IBM κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηελ πξφζβαζε ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS γηα ζπνπδαίν ιφγν εάλ ν Πειάηεο
δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ή ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο θαη ε ελ ιφγσ κε
ζπκκφξθσζε δελ επαλνξζψλεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξαιαβή έγγξαθεο εηδνπνίεζεο
απφ ηελ IBM. Με ηνλ ελ ιφγσ ηεξκαηηζκφ, ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ηα άιια δηθαηψκαηα ηνπ Πειάηε
επί ηνπ IBM SaaS αθπξψλνληαη θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Πειάηεο θαη νη Υξήζηεο
ηνπ IBM SaaS ηνπ πξέπεη λα δηαθφςνπλ θάζε πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη λα θαηαζηξέςνπλ
νπνηαδήπνηε αληίγξαθα ηνπ αληίζηνηρνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ή ππφ ηνλ
έιεγρφ ηνπο.

9.

Αλαλέωζε Πεξηόδνπ πλδξνκήο

9.1

Απηόκαηε Αλαλέωζε Πεξηόδνπ πλδξνκήο
Γηα πειάηεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη Γηεζλή χκβαζε Passport Advantage ηεο IBM ή Γηεζλή χκβαζε
Passport Advantage Express ηεο IBM, νη φξνη ησλ πξψησλ δχν παξαγξάθσλ ηνπ Άξζξνπ 3.5.4 ηεο
χκβαζεο: Δηήζηα Αλαλέσζε πλδξνκήο θαη Τπνζηήξημεο Λνγηζκηθνχ θαη Δπηιεγκέλεο Τπνζηήξημεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ Όξσλ πνπ Δκπίπηνπλ ζην Γίθαην ζπγθεθξηκέλνπ
Κξάηνπο, δηέπνπλ ηελ παξνχζα πξνζθνξά IBM SaaS, κε ηελ εμαίξεζε φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ
παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο:

9.2

α.

νη ιέμεηο "ζπλδξνκή θαη ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ" ή "Δπηιεγκέλε Τπνζηήξημε" αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο
ιέμεηο "Πεξίνδνο πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS", θαη

β.

πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεη ηελ απηφκαηε αλαλέσζε ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS, ν
Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε αθχξσζεο ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90)
εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνπζαο Πεξηφδνπ πλδξνκήο.

Απαηηείηαη Αλαλέωζε από ηνλ Πειάηε
Γηα πειάηεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη Γηεζλή χκβαζε ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο IBM SaaS, παξά
ηα φζα πξνβιέπνληαη πεξί ηνπ αληηζέηνπ ζηελ ελ ιφγσ χκβαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε
φξσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην δίθαην ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο), ε πξνζθνξά IBM SaaS δελ ζα αλαλεσζεί ζην
ηέινο ηεο αξρηθήο Πεξηφδνπ πλδξνκήο. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κεηά ηε ιήμε ηεο
αξρηθήο Πεξηφδνπ πλδξνκήο, ν Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη κηα λέα ζπλδξνκή γηα ην IBM SaaS βάζεη
ησλ φξσλ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Passport
Advantage Express ηεο IBM, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

10.

Έθηαθηε πληήξεζε θαη Πξνγξακκαηηζκέλε πληήξεζε
Η IBM κπνξεί λα εθηειεί ζε ηαθηηθή βάζε πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ζπληήξεζεο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ IBM. Μπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη άιια
ρξνληθά δηαζηήκαηα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο, πξνγξακκαηηζκέλα θαη κε.
Σν IBM SaaS δελ ζα είλαη δηαζέζηκν θαηά ηηο ψξεο απηέο.

11.

Δλεκεξώζεηο: Ιζρύνληεο Όξνη θαη Δμνπζηνδόηεζε γηα Απηόκαηεο Δλεκεξώζεηο
Οη παξφληεο Όξνη Υξήζεο δηέπνπλ φιεο ηηο βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, παξαιιαγέο, αλαζεσξήζεηο,
ελεκεξψζεηο, ζπκπιεξψκαηα, πξφζζεηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα θαη αληηθαηαζηάζεηο γηα ην IBM SaaS (απφ
θνηλνχ "Δλεκεξψζεηο") πνπ κπνξεί λα παξέρνληαη ή λα θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο απφ ηελ IBM γηα ην IBM
SaaS, κε ηελ επηθχιαμε νπνησλδήπνηε πξφζζεησλ παξερφκελσλ απφ ηελ ΙΒΜ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ελ
ιφγσ Δλεκεξψζεηο. Ο Πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηελ IBM λα πξνβαίλεη, θαη ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί λα
πξνβαίλεη, ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο IBM, ζηελ απηφκαηε κεηάδνζε,
πξνζπέιαζε, εγθαηάζηαζε θαη θαηά άιινλ ηξφπν παξνρή Δλεκεξψζεσλ ζην IBM SaaS ρσξίο
πεξαηηέξσ εηδνπνίεζε θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ Πειάηε. Η IBM δελ έρεη θακία
ππνρξέσζε, θαη θακία δηάηαμε ζηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο δελ κπνξεί λα εξκελεχεηαη σο
ππνρξέσζε ηεο IBM, λα πξνβαίλεη ζηε δεκηνπξγία, παξνρή ή εγθαηάζηαζε Δλεκεξψζεσλ.

12.

Δλεκέξωζε ηωλ Όξωλ Υξήζεο
Η IBM δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη νπνηεδήπνηε ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο,
κφλν αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλή κειινληηθή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, παξέρνληαο ζρεηηθή εηδνπνίεζε γηα ηνπο
ελ ιφγσ ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο ζηνλ Πειάηε. Η ζπλερφκελε ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε
ζπλεπάγεηαη ηελ εθ κέξνπο ηνπ απνδνρή φηη δεζκεχεηαη απφ ηνπο ελ ιφγσ ηξνπνπνηεκέλνπο Όξνπο
Υξήζεο.

Z125-8815-01 (11/2011)

ειίδα 4 απφ 9

13.

Σερληθή Τπνζηήξημε
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαη ην Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο. Η ελ ιφγσ ηερληθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε δηαηίζεληαη ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα:
http://www-01.ibm.com/software/data/support/coremetrics_support_comm.html.

14.

Πξνζηαζία Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ θαη Αζθάιεηα Γεδνκέλωλ

14.1

Τπνρξεώζεηο ηνπ Πειάηε
Αλαθνξηθά κε φια ηα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Πειάηε ή κέζσ ηνπ
Πειάηε ζηελ IBM, ν Πειάηεο ζα είλαη ππεχζπλνο, σο απνθιεηζηηθφο Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο
Γεδνκέλσλ (Data Controller), γηα ηε ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο εθαξκνζηένπο λφκνπο πεξί πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ ή άιινπο ζπλαθείο λφκνπο φπσο π.ρ., ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηελ Οδεγία 95/46/EC
(θαη ηνπο λφκνπο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ελ ιφγσ Οδεγία) θαη ξπζκίδνπλ ηελ επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο
αληίζηνηρνπο νξηζκνχο ζηελ ελ ιφγσ Οδεγία (θαη ηνπο λφκνπο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ελ ιφγσ Οδεγία).
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα απνθηά φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ην λφκν ζπλαηλέζεηο, εμνπζηνδνηήζεηο θαη
εγθξίζεηο θαη λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο απνθαιχςεηο (i) πξηλ ζπκπεξηιάβεη νπνηαδήπνηε
Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζε Πεξηερφκελν θαη (ii) πξηλ ρξεζηκνπνηήζεη ην Λνγηζκηθφ
Δλεξγνπνίεζεο θαη ην IBM SaaS.
Ο Πειαηήο επηβεβαηψλεη θαη απνδέρεηαη φηη (i) είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε Γεδνκέλα
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζε Πεξηερφκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο νπνηνζδήπνηε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS δηαζέηεη γηα θνηλή ρξήζε
ζε ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, θαη (ii) φηη έρεη βεβαησζεί φηη ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνληαη
ζηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο παξέρνπλ ην θαηάιιειν επίπεδν πξνζηαζίαο γηα νπνηαδήπνηε Γεδνκέλα
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.
Ο Πειάηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζθνπψλ επεμεξγαζίαο θαη ησλ
κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε IBM γηα ηελ επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα βάζεη ησλ
παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ φηη ε ελ ιφγσ επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ Πειάηε δελ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε εθαξκνζηέσλ λφκσλ πεξί πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ απφ ηελ IBM.

14.2

Τπνρξεώζεηο ηεο IBM
Η IBM ζα επεμεξγάδεηαη Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα κφλν θαηά ηξφπν πνπ είλαη εχινγα
αλαγθαίνο γηα ηελ παξνρή ηνπ IBM SaaS θαη κφλν γηα ην ζθνπφ απηφ.
Η IBM ζα επεμεξγάδεηαη Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα κφλν ζηα πιαίζηα ηεο παξάδνζεο ηνπ IBM
SaaS φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ IBM θαη ν Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε παξερφκελε απφ ηελ IBM
πεξηγξαθή είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο επεμεξγαζίαο ηνπ Πειάηε.
Η IBM ζα θαηαβάιιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο λα εθαξκφδεη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο
παξφληεο Όξνπο Υξήζεο, θαη κεηά ηελ θαηαγγειία ή ιήμε είηε ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο είηε ηεο
χκβαζεο, ε IBM ζα θαηαζηξέςεη ή ζα επηζηξέςεη ζηνλ Πειάηε φια ηα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα ηνπ.
Δάλ ν Πειάηεο ή έλαο Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε απαηηείηαη απφ ηελ εθαξκνζηέα
λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο γηα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα ή λα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα Γεδνκέλα απηά ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή
αξκφδηα αξρή, ε ΙΒΜ ζα ζπλεξγάδεηαη εχινγα κε ηνλ Πειάηε ζηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ ή
ηεο ελ ιφγσ πξφζβαζεο.

14.3

Γηεζλείο Γηαβηβάζεηο
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη, φηαλ ε IBM εχινγα θξίλεη φηη είλαη ρξήζηκν γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο παξνρή ηνπ
IBM SaaS, ε IBM κπνξεί λα δηαβηβάζεη Πεξηερφκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, δηακέζνπ θξαηηθψλ ζπλφξσλ ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ζηηο ρψξεο πνπ έρεη
γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Πειάηε. Σέηνηα δηαβίβαζε κπνξεί λα γίλεη ζε ρψξα εθηφο ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζε ρψξα πνπ δελ έρεη δεισζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο ρψξα πνπ
δηαζθαιίδεη έλα επαξθέο επίπεδν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Ο Πειάηεο ζπλαηλεί ζηελ παξνρή ηνπ IBM
SaaS απφ ηα ελ ιφγσ λνκηθά πξφζσπα ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο λα
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εμαζθαιίδεη φηη νπνηαδήπνηε δηαβίβαζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα δηακέζνπ θξαηηθψλ
ζπλφξσλ βάζεη ησλ Όξσλ Υξήζεο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο πεξί πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Η IBM ζα ζπλεξγάδεηαη εχινγα κε ηνλ Πειάηε, πξνο φθεινο ηνπ
ίδηνπ ηνπ Πειάηε ή ηνπ Τπεπζχλνπ Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε, ζηελ εθπιήξσζε
νπνησλδήπνηε λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαζθάιηζεο ησλ απαηηνχκελσλ
αδεηψλ.

14.4

Αζθάιεηα Γεδνκέλωλ
Η IBM ζα πξνβεί ζηε ιήςε εκπνξηθά εχινγσλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο ηεο, νη
νπνίεο αλαζεσξνχληαη θαηά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη:

15.

●

κεραληζκνχο ειέγρνπ ζρεδηαζκέλνπο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο
πξφζβαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο φπνπ γίλεηαη απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία Πεξηερνκέλνπ,

●

κεραληζκνχο ειέγρνπ ζρεδηαζκέλνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ
ζηνλ νπνίν γίλεηαη απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία Πεξηερνκέλνπ,

●

δξαζηεξηφηεηεο αλαζθφπεζεο αζθάιεηαο ζρεδηαζκέλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ
επηδηφξζσζε ηξσηψλ ζεκείσλ ζε ζπζηήκαηα, δίθηπα, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο,

●

κεραληζκνχο ειέγρνπ ξνψλ δεδνκέλσλ δηθηχνπ, δηαδηθηχνπ θαη email ζρεδηαζκέλνπο γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ κε ηαπηνπνηεκέλεο πξφζβαζεο θαη βνήζεηα ζηελ πξνζηαζία έλαληη γλσζηψλ θαη
πξνβιεπφκελσλ ηξσηψλ ζεκείσλ, θαη

●

κεραληζκνχο ειέγρνπ δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο αιιαγψλ θαη θαηαγξαθή
δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ ζε ζπζθεπέο.

πκκόξθωζε κε ηνλ Δθαξκνζηέν Νόκν πεξί Δμαγωγώλ
Κάζε έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλεί λα ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη
θαλνληζκνχο πεξί εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλνληζκψλ ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ πεξί νηθνλνκηθψλ απνθιεηζκψλ θαη θπξψζεσλ θαη ησλ απαγνξεχζεσλ εμαγσγήο απφ
νξηζκέλνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ή γηα νπνηεζδήπνηε απαγνξεπκέλεο ηειηθέο ρξήζεηο (ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ζε ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο, δηαζηεκφπινηα θαη ππξαχινπο, θαη ρεκηθά θαη
βηνινγηθά φπια). Ο Πειάηεο δηαβεβαηψλεη φηη ην Πεξηερφκελν δελ ζα ειέγρεηαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, βάζεη
ηνπ Καλνληζκνχ Γηεζλνχο Γηαθίλεζεο Όπισλ (International Traffic in Arms Regulation - ITAR) ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε IBM κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηεζλείο αλζξψπηλνπο
πφξνπο (κε κφληκνπο θαηνίθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπηθά θαη πξνζσπηθφ ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο
αλά ηνλ θφζκν) γηα ηελ εμ απνζηάζεσο ππνζηήξημε ηεο παξάδνζεο ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο
δηαβεβαηψλεη φηη δελ απαηηείηαη άδεηα εμαγσγήο γηα Πεξηερφκελν πνπ είλαη πξνζβάζηκν απφ ηελ IBM γηα
ηελ παξνρή ηνπ IBM SaaS, νχηε απαγνξεχεηαη ε εμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ Πεξηερνκέλνπ ζε δηεζλείο πφξνπο
ή πξνζσπηθφ ηεο IBM βάζεη ησλ ηζρχνλησλ λφκσλ πεξί ειέγρνπ εμαγσγψλ.

16.

Απνδεκίωζε
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα απνδεκηψλεη, λα ππεξαζπίδεηαη θαη λα θαιχπηεη ηελ IBM έλαληη νπνησλδήπνηε
αμηψζεσλ ηξίησλ πνπ απνξξένπλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε: 1) ηελ παξαβίαζε ηεο Οξηνζέηεζεο Απνδεθηήο
Υξήζεο απφ ηνλ Πειάηε ή απφ νπνηνλδήπνηε Υξήζηε ηνπ IBM SaaS, ή 2) Πεξηερφκελν πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζην IBM SaaS ή παξαζρέζεθε, κεηαθνξηψζεθε ή δηαβηβάζηεθε ζην IBM SaaS απφ ηνλ
Πειάηε ή απφ νπνηνλδήπνηε Υξήζηε ηνπ IBM SaaS.

17.

Παξαβίαζε Πλεπκαηηθώλ Γηθαηωκάηωλ
Απνηειεί πνιηηηθή ηεο IBM λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο άιισλ. Γηα λα αλαθέξεηε
ηελ παξαβίαζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα Digital Millenium
Copyright Act Notices ζηε δηεχζπλζε http://www.ibm.com/legal/us/en/dmca.html.

18.

Δγγύεζε θαη Δμαηξέζεηο

18.1

Γελ παξέρεηαη εγγύεζε
ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΦΤΛΑΞΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΔΓΓΤΗΔΩΝ Ο ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ
ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΤΝΑΣΟ, Η IBM ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΙ ΔΓΓΤΗΔΙ Ή ΤΠΟΥΔΔΙ, ΡΗΣΔ Ή
ΙΩΠΗΡΔ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΟ IBM SaaS, ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ, ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΙ
ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΓΗΠΟΣΔ ΙΩΠΗΡΩΝ ΔΓΓΤΗΔΩΝ Ή ΤΠΟΥΔΔΩΝ
ΔΜΠΟΡΔΤΙΜΟΣΗΣΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ
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ΚΟΠΟ KAI ΣΙΣΛΟΤ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΔΓΓΤΗΗ Ή ΤΠΟΥΔΗ ΜΗ
ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΡΙΣΩΝ.

19.

Όξνη πνπ αθνξνύλ ζε πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο IBM SaaS
Ο Πειάηεο ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε θάζε Πηζηνπνηεκέλν πλεξγάηε AdTarget IBM Connect (IBM Connect
Certified AdTarget Partner) ζηνλ νπνίν ε IBM επηζπκεί λα δηαλέκεη δεδνκέλα. Ο Πειάηεο γλσξίδεη φηη
θάζε ηέηνηα ζχκβαζε κε Πηζηνπνηεκέλν πλεξγάηε AdTarget IBM Connect ζα έρεη ηηο δηθέο ηηκέο θαη ηε
δηθή ηεο πνιηηηθή, ε νπνία ζα έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηνλ Πειάηε θαη ηνλ αληίζηνηρν Πηζηνπνηεκέλν
πλεξγάηε IBM Connect. Η IBM δελ ζα είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηέηνησλ ζπκβάζεσλ. ε πεξίπησζε
θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, ν Πειάηεο πξέπεη (i) λα εηδνπνηήζεη ηελ IBM εγγξάθσο γηα ηελ ελ ιφγσ
θαηαγγειία θαη (ii) λα απελεξγνπνηήζεη ηε δηαλνκή/κεηαθνξά δεδνκέλσλ AdTarget ζηνλ Πηζηνπνηεκέλν
πλεξγάηε AdTarget IBM Connect.
ε ζπλάξηεζε κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη θαη ζπκθσλεί φηη: (i)
κπνξνχλ λα δεκνζηεπηνχλ νλφκαηα Υξεζηψλ ηνπ IBM SaaS, ηίηινη, επσλπκίεο εηαηξεηψλ θαη
θσηνγξαθίεο απφ Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS σο ζηνηρεία ησλ πξνθίι ("Πξνθίι") ηνπο θαη φηη ηα ελ ιφγσ
Πξνθίι κπνξεί λα είλαη νξαηά ζε άιινπο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS, θαη (ii) ν Πειαηήο κπνξεί νπνηεδήπνηε
λα δεηήζεη ηε δηφξζσζε ή αθαίξεζε ελφο Πξνθίι Υξήζηε ηνπ IBM SaaS απφ ην IBM SaaS θαη ην ελ ιφγσ
Πξνθίι ζα δηνξζσζεί ή ζα αθαηξεζεί, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε αθαίξεζε Πξνθίι ελδέρεηαη λα εκπνδίδεη
ηελ πξφζβαζε ζην IBM SaaS.
Δάλ ν Πειάηεο ή έλαο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS κεηαδψζεη Πεξηερφκελν ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν ή άιιε
ππεξεζία ηξίηνπ πνπ δηαζπλδέεηαη κε ην IBM SaaS ή θαζίζηαηαη πξνζβάζηκε απφ ην IBM SaaS, ηφηε ν
Πειάηεο θαη ν Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS παξέρνπλ ζηελ IBM ηελ απαηηνχκελε ζπλαίλεζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ κεηάδνζεο Πεξηερνκέλνπ. Ωζηφζν, ε ελ ιφγσ επηθνηλσλία είλαη
απνθιεηζηηθά κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηξίηνπ. Η IBM δελ παξέρεη
εγγπήζεηο θαη δελ πξνβαίλεη ζε δειψζεηο αλαθνξηθά κε ηέηνηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ,
θαη δελ ζα θέξεη επζχλε γηα ηέηνηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ.

20.

Γεληθέο Γηαηάμεηο
Δάλ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο θξηζεί άθπξε ή κε εθαξκφζηκε, νη ππφινηπεο
δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο παξακέλνπλ ζε πιήξε ηζρχ θαη εθαξκνγή. Η κε επηκνλή
νπνηνπδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηελ απζηεξή εθηέιεζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ηπρφλ
κε άζθεζε δηθαηψκαηνο φηαλ ην δηθαηνχηαη, δελ εκπνδίδεη θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα ην
πξάμεη αξγφηεξα, ζε ζρέζε είηε κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είηε κε νπνηαδήπνηε επφκελε.
Οπνηνηδήπνηε φξνη ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο παξαηείλεηαη απφ ηε θχζε ηνπο
πέξαλ ηεο θαηαγγειίαο ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο ή ηεο ιήμεο ηεο ηζρχνπζαο Πεξηφδνπ πλδξνκήο,
παξακέλνπλ ζε ηζρχ έσο φηνπ εθπιεξσζνχλ θαη ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο δηαδφρνπο θαη
εθδνρείο θάζε ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.

21.

Πιήξεο πκθωλία
Η πιήξεο ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ε νπνία αληηθαζηζηά θάζε πξνεγνχκελε
πξνθνξηθή ή έγγξαθε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηεο IBM, απνηειείηαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο
Υξήζεο θαη ηε χκβαζε. Δάλ ππάξρεη αληίζεζε κεηαμχ ησλ φξσλ ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο θαη ησλ
φξσλ ηεο χκβαζεο, ηφηε νη φξνη ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο θαηηζρχνπλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο.
Πξφζζεηνη ή δηαθνξεηηθνί φξνη πνπ ππάξρνπλ ζε νπνηαδήπνηε έγγξαθε επηθνηλσλία εθ κέξνπο ηνπ
Πειάηε (π.ρ. ζε κηα εληνιή αγνξάο, βεβαίσζε ή e-mail) είλαη άθπξνη θαη ρσξίο λνκηθή ηζρχ. Οη παξφληεο
Όξνη Υξήζεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κφλν φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
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IBM SaaS - Όξνη Υξήζεο
Μέξνο 2 – Όξνη πνπ Δκπίπηνπλ ζην Γίθαην θάζε Κξάηνπο
Οη αθφινπζνη φξνη αληηθαζηζηνχλ ή ηξνπνπνηνχλ ηνπο αλαθεξφκελνπο φξνπο ζην Μέξνο 1. Όινη νη φξνη
ζην Μέξνο 1 πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο παξακέλνπλ σο έρνπλ θαη
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Σν παξφλ Μέξνο 2 απνηειείηαη απφ ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο παξφληεο Όξνπο
Υξήζεο θαη νξγαλψλεηαη σο εμήο:
●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνχ, θαη

●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρψξεο ηεο Δπξψπεο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο.

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑ ΥΩΡΔ ΣΗ ΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΙΡΗΝΙΚΟΤ
AUSTRALIA
18. Warranty and Exclusions
The following is added to the end of Section 18:
Although IBM specifies that there are no warranties, Customer may have certain rights under the
Competition and Consumer Act 2010 or other legislation and are only limited to the extent permitted
by the applicable legislation.
NEW ZEALAND
18. Warranty and Exclusions
The following is added to the end of Section 18:
Although IBM specifies that there are no warranties, Customer may have certain rights under the
Consumer Guarantees Act 1993 or other legislation which cannot be excluded or limited. The
Consumer Guarantees Act 1993 will not apply in respect of any goods which IBM provides, if
Customer requires the goods for the purposes of a business as defined in that Act.
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑ ΥΩΡΔ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ, ΜΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ (EMEA)
ΚΡΑΣΗ-ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Το ακόλοςθο κείμενο πποστίθεται στο Άπθπο 18: Εγγύηση και Εξαιπέσειρ:
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ("ΔΔ"), νη θαηαλαισηέο έρνπλ λνκηθά δηθαηψκαηα βάζεη ηεο ηζρχνπζαο
εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ πψιεζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Σα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα δελ
επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ 18: Δγγχεζε θαη Δμαηξέζεηο.
AUSTRIA
18. Warranty and Exclusions
If you paid a charge for the IBM SaaS then the Section 18 Warranty and Exclusions is replaced in its
entirety by the following:
18. Warranties and Exclusions
IBM provides the IBM SaaS in conformity with its descriptions as contained in the IBM SaaS
announcement and maintains it in this condition for the term of the IBM SaaS. IBM, its Affiliates and
suppliers disclaim all further warranties ("Ausschluß der Gewährleistung").
Warranties, if any, for Enabling Software supplied as part of this IBM SaaS may be found in their
license agreements.
GERMANY
18. Warranty and Exclusions
If you paid a charge for the IBM SaaS then the Section 18 Warranty and Exclusions is replaced in its
entirety by the following:
18. Warranties and Exclusions
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IBM provides the IBM SaaS in conformity with its descriptions as contained in the IBM SaaS
announcement and maintains it in this condition for the term of the IBM SaaS. IBM, its Affiliates and
suppliers disclaim all further warranties ("Ausschluß der Gewährleistung").
Warranties, if any, for Enabling Software supplied as part of this IBM SaaS may be found in their
license agreements.
IRELAND
18. Warranty and Exclusions
The following paragraph is added:
Except as expressly provided in these terms and conditions, or Section 12 of the Sale of Goods Act
1893 as amended by the Sale of Goods and Supply of Services Act, 1980 (the "1980 Act"), all
conditions or warranties (express or implied, statutory or otherwise) are hereby excluded including,
without limitation, any warranties implied by the Sale of Goods Act 1893 as amended by the 1980
Act (including, for the avoidance of doubt, Section 39 of the 1980 Act).
IRELAND AND UNITED KINGDOM
21. Entire Agreement
The following sentence is added at the beginning of this Section 21:
Nothing in the following paragraphs shall have the effect of excluding or limiting liability for fraud.
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