AFTALE FOR MCAFEE-SKYTJENESTER
McAfee (som defineret herunder) og Virksomheden (som identificeret i Tildelingsbrevet) accepterer vilkårene i nærværende Aftale (som defineret
herunder).
Ved at tilgå eller bruge Skytjenesterne accepterer Virksomheden nærværende Aftale på sine egne og sine Brugeres vegne og erklærer og garanterer, at
Virksomheden har fuld bemyndigelse til at forpligte sig selv og sine brugere til denne Aftale. Hvis Virksomheden ikke accepterer nærværende Aftale, må
Virksomheden ikke tilgå eller anvende Skytjenesterne, og Virksomheden skal straks underrette McAfee med henblik på at annullere Skytjenesterne, som
er beskrevet i Tildelingsbrevet, uden at tilgå eller anvende Skytjenesterne.Hvis Virksomheden accepterer nærværende Aftale på vegne af en anden person
eller anden juridisk enhed, erklærer og garanterer Virksomheden, at Virksomheden har fuld bemyndigelse til at forpligte pågældende person eller juridiske
enhed til denne Aftale.
Termer skrevet med stort, som er anvendt i nærværende Aftale, har den betydning, som de er tildelt i afsnit 15 eller andetsteds i denne Aftale.
Fortolkningsparagraffen i afsnit 15 anfører reglerne for fortolkning af denne Aftale.
1.

BRUGSRET OG RESTRIKTIONER
1.1
Adgangs- og brugsret: Med forbehold af vilkårene i nærværende Aftale tildeler McAfee Virksomheden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig,
verdensomspændende ret til at tilgå og anvende Skytjenesterne beskrevet i Tildelingsbrevet i den gældende Abonnementsperiode
udelukkende til Virksomhedens interne forretningsformål. Anvendelse af Skytjenesterne afhænger af de købte abonnementstyper (f.eks.
Brugere) og er med forbehold af definition af Produktrettigheder på datoen for Virksomhedens Tildelingsbrev. Virksomheden skal have et aktivt
abonnement på Skytjenesterne eller en aktiv supportaftale for Skytjenesterne (hvis relevant) for fortsat at få adgang til Skytjenesterne.
Brugerbaserede abonnementer må ikke deles eller anvendes af mere end en enkelt Bruger, men kan overføres til nye Brugere, der erstatter
de tidligere Brugere, som er blevet opsagt eller på anden vis ikke længere anvender Skytjenesterne.
1.2
Datterselskaber: Virksomheden kan give sine Datterselskaber tilladelse til at anvende Skytjenesterne i overensstemmelse med nærværende
Aftale, forudsat at hvert enkelt Datterselskab skriftligt accepterer at være bundet at denne Aftale, og Virksomheden er ansvarlig for og påtager
sig det fulde ansvar for hvert enkelt Datterselskabs overholdelse og misligholdelse af denne Aftale.
1.3
Adgangssoftware: Hvis McAfee leverer Software til Virksomheden for at få adgang til Skytjenesterne, skal Virksomheden tilgå Skytjenesterne
med denne Software. Denne Software leveres til Virksomheden med forbehold af EULA'en, som gælder med hensyn til enhver Software.
Enhver konflikt eller uoverensstemmelse mellem EULA'en og nærværende Aftale afhjælpes til fordel for EULA'en, hvis den relaterer sig til
Software, og denne Aftale, hvis den relaterer sig til Skytjenester eller andre forhold.
1.4
Administrerende parter: Hvis Virksomheden indgår en kontrakt med en tredjepart om at administrere Virksomhedens
informationsteknologiske ressourcer (Administrerende part), kan Virksomheden autorisere den Administrerende part til at anvende
Skytjenesterne på Virksomhedens vegne, forudsat at:
(a)
den Administrerende part kun anvender Skytjenesterne til Virksomhedens interne forretningsaktiviteter;
(b)
den Administrerende part skriftligt accepterer at være bundet af nærværende Aftale;
(c)
Virksomheden skriftligt meddeler McAfee om, at en Administrerende part skal anvende Skytjenesterne på Virksomhedens vegne; og
(d)
Virksomheden er ansvarlig for al anvendelse af Skytjenesterne fra den Administrerende parts side.
1.5
Begrænsninger: Virksomheden vil ikke og vil ikke tillade tredjeparter at:
(a)
licensere, underlicensere, tilgå, anvende, sælge, videresælge, overdrage, tildele, distribuere eller på anden måde kommercielt udnytte
Skytjenesterne eller gøre dem tilgængelige for tredjepart;
(b)
ændre, dekompilere, foretage reverse engineering af eller kopiere Skytjenesterne eller nogen af deres komponenter;
(c)
tilgå eller anvende Skytjenesterne til at bygge eller yde support til produkter eller tjenester i konkurrence med Skytjenesterne;
(d)
anvende Skytjenesterne til at udføre svigagtige aktiviteter;
(e)
forsøge at få uautoriseret adgang til Skytjenesterne, deltage i denial of service-angreb eller på anden måde foranledige øjeblikkelig,
væsentlig eller løbende skade for McAfee, dennes levering af Skytjenesterne eller for andre;
(f)
udgive sig for at være eller give urigtige oplysninger om en tilknytning til en person eller enhed;
(g)
tilgå eller anvende Skytjenesterne til at overvåge tilgængeligheden, sikkerheden, ydeevnen, funktionaliteten eller til andre
benchmarking- eller konkurrenceformål uden McAfees udtrykkelige skriftlige tilladelse;
(h)
identificere sig selv falsk eller give falske oplysninger for at oprette en konto, der skal anvendes til at få adgang til og/eller anvende
McAfee-produkterne;
(i)
anvende Skytjenesterne til at iværksætte eller sprede Malware;
(j)
anvende Skytjenesterne som en HTTP-server, der tillader tredjeparts-relæ eller proxy af webtrafik; eller
(k)
anvende Skytjenesterne på en måde, der strider mod gældende love eller forskrifter, krænker en persons eller enheds rettigheder
eller overtræder nærværende Aftale.
Hver af (a) til(k) er en Forbudt anvendelse. Forbudt anvendelse er en væsentlig misligholdelse af nærværende Aftale efter McAfees eget
skøn.
1.6
Ret til at bruge Virksomhedsdata
(a)
Virksomheden tildeler McAfee en ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at få adgang til og anvende Virksomhedsdataene som nødvendigt
i Abonnementsperioden:
(i)
for at McAfee kan levere Skytjenesterne og Support til Virksomheden i løbet af Abonnementsperioden; og
(ii)
til at administrere nærværende Aftale, herunder sikre, at det korrekte antal abonnementer og/eller brugerkonti er blevet
udstedt.
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2.

3.

4.

5.

Virksomheden tildeler McAfee en ikke-eksklusiv, permanent ret og licens til at anvende, gengive og videregive produkt-, support- eller
tjenesterelaterede oplysninger, Virksomhedsdata (med undtagelse af persondata og virksomhedsfortrolige oplysninger) og materiale,
som er aggregeret, anonymiseret, afidentificeret eller på anden måde behandlet rimeligt, så det ikke kan forbindes med eller knyttes
til en identificerbar enkeltperson eller Virksomheden, til produktforbedring (herunder synkronisering af indhold, enhedssporing,
fejlfinding), intern forskning for at øge McAfees forståelse af Malware, trusler og sårbarheder (herunder registrere og rapportere trusler
samt sårbarheder på Virksomhedens og Brugeres computerslutpunkter og -netværk) for at forbedre overordnet sikkerhed for brugere
generelt og i henhold til McAfees Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der findes på
https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx. Det omfatter kompilering af statistiske og ydelsesmæssige oplysninger knyttet
til leveringen og driften af Skytjenesterne og at gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige. McAfee forbeholder sig alle rettigheder
til disse aggregerede og anonyme data.
VIRKSOMHEDENS FORPLIGTELSER
2.1
Virksomhedsadgang: Virksomheden er ansvarlig for al aktivitet, der foregår på Virksomhedens Skytjeneste- og supportkonti. Virksomheden
leverer alle oplysninger og al bistand til McAfee, der er påkrævet med henblik på at levere Skytjenesterne eller at tillade Virksomhedens
anvendelse af Skytjenesterne. Virksomheden skal straks underrette McAfee om uautoriseret kontobrug eller anden potentiel misligholdelse af
sikkerheden, eller uautoriseret brug, kopiering eller distribution af Skytjenester, Dokumentation eller Virksomhedsdata.
2.2
Virksomhedsdata
(a)
Virksomheden erklærer og garanterer, at den:
(i)
har de juridiske rettigheder og relevant samtykke til at levere Virksomhedsdata til McAfee;
(ii)
har leveret alle påkrævede meddelelser og har indhentet ethvert samtykke og/eller enhver autorisation (herunder de, der
kræves fra Brugere) knyttet til dens anvendelse af McAfee-produkterne og McAfees behandling af Virksomhedsdata
(herunder Persondata); og
(iii)
vil overholde alle gældende love om indsamling, behandling og overdragelse af Virksomhedsdata til McAfee.
(b)
Virksomheden har eneansvaret for nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten, lovligheden, pålideligheden og hensigtsmæssigheden af
alle Virksomhedsdata. Skytjenesterne er afhængige af Virksomhedsdata, som de leveres af Virksomheden, og McAfee er ikke
ansvarlig for indholdet af Virksomhedsdata. Bortset fra som påkrævet i henhold til gældende lov påtager McAfee sig ingen forpligtelse
til at korrigere eller ændre Virksomhedsdata. Bortset fra som påkrævet i nærværende Aftale bevarer Virksomheden alle rettigheder
og adkomst til Virksomhedsdata.
2.3
Systemadministrator: Virksomheden skal efter behov give McAfee kontaktoplysninger til Virksomhedens systemadministrator, der er
bemyndiget til at tilvejebringe de oplysninger, der kræves med henblik på at konfigurere og administrere Skytjenesterne (Systemadministrator).
Alt efter hvilke Skytjenester der er købt, kan McAfee give Virksomheden en fortrolig adgangskode til administrationsværktøjet, som kun
Systemadministratoren har adgang til.
2.4
Opdaterede oplysninger: Virksomheden skal tilvejebringe aktuelle og fuldstændige brugeroplysninger, som det er nødvendigt for, at McAfee
kan administrere Virksomhedens konto.
TEKNISK SUPPORT
McAfee yder Support til Virksomheden i overensstemmelse med det gældende Servicebilag. Supportvilkårene kan blive opdateret fra tid til anden, men McAfee
reducerer ikke væsentligt niveauet for ydeevne, funktionalitet eller tilgængelighed af Support under Abonnementsperioden.
PERSONLIGE DATA OG -BESKYTTELSE
4.1
Eftersom Virksomhedsdata kan stamme fra forskellige jurisdiktioner, og eftersom McAfee ville være uopmærksom på disse jurisdiktioner i
levering af McAfee-produkterne, er Virksomheden eneansvarlig for at sikre, at parterne indgår eventuelle nødvendige yderligere aftaler som
påkrævet ved gældende love om databeskyttelse. I det omfang Virksomhedsdata indeholder Persondata for indbyggere i Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil McAfees behandling af disse data overholde den gældende version af McAfee
Databehandlingsaftale (DPA) (herunder, hvis der anmodes om det, Standardkontraktbestemmelser for Overførsel af personoplysninger til
databehandlere etableret i tredjelande godkendt med kommissionens beslutning af 5. februar 2010), der findes på McAfees websted, hvis der
anmodes om det af Virksomheden, og det udfærdiges af parterne. Ved udfærdigelse er DPA'en inkorporeret heri ved henvisning. I tilfælde af
en konflikt mellem vilkårene i DPA'en og nærværende Aftale, Dokumentationen eller McAfees Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
har vilkårene i DPA'en forrang, for så vidt angår Persondata for indbyggere i EØS.
4.2
McAfee vil overholde McAfees Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og de gældende tekniske og organisatoriske foranstaltninger,
der er anført i Dokumentationen og DPA'en.
4.3
Med forbehold af afsnit 4.1 og 4.2 herover er Virksomheden ansvarlig for: (a) sikkerhedssårbarheder, og konsekvenserne ved disse
sårbarheder, der måtte opstå som følge af Virksomhedsdata, herunder Malware indeholdt i Virksomhedsdataene, og (b) Virksomhedens og
dennes Brugeres anvendelse af McAfee-produktet på en måde, der er uforenelig med nærværende Aftale.
4.4
I det omfang Virksomheden videregiver eller sender Virksomhedsdata til en tredjepart, er McAfee ikke længere ansvarlig for sikkerheden,
integriteten eller fortroligheden af dette indhold uden for McAfees kontrol.
PERIODE; OPHØR; ABONNEMENTSPERIODER
5.1
Periode: Perioden for nærværende Aftale fortsætter, indtil den ophører i overensstemmelse med denne Aftale.
5.2
Ophævelse. Begge parter kan bringe nærværende Aftale til ophør, hvis:
(a)
den anden part misligholder nærværende Aftale og ikke har afhjulpet en misligholdelse, der kan afhjælpes, inden for tredive (30)
dage efter modtagelse af en meddelelse fra den første part med angivelse af misligholdelsen og krav om afhjælpning, eller hvis det
er umuligt at afhjælpe misligholdelsen;
(b)
den anden part eller dennes ejendom er underlagt konkurs- eller bobehandling;
(c)
den anden part bliver insolvent eller ude af stand til at betale sin gæld, når den forfalder;
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(d)
den anden part foretager en overdragelse til fordel for kreditorer; eller
(e)
den anden part bliver genstand for anden proces ifølge konkurs-, insolvens- eller gældssaneringslov.
5.3
Udfasning: Virksomhedens ret til adgang til og anvendelse af Skytjenesterne, og funktioner i Skytjenesterne, er underlagt Politik for udfasning
https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf. På udfasningsdatoen for en Skytjeneste eller en hvilken
som helst funktion i en Skytjeneste (som beskrevet i udfasningspolitikken) ophører Virksomhedens ret til adgang til og anvendelse af den
relevante Skytjeneste eller funktion.
5.4
Afbrydelse eller Opsigelse af Skytjeneste fra McAfees side: McAfee kan afbryde eller opsige Skytjenesterne:
(a)
øjeblikkeligt, hvis McAfee anser det for nødvendigt for at forhindre eller afslutte faktisk eller mistænkt Forbudt anvendelse; eller
(b)
ved varsel til Virksomheden, hvis:
(i)
Virksomheden begår en væsentlig misligholdelse af nærværende Aftale;
(ii)
McAfee medtager meddelelse fra Autoriseret partner om, at Virksomheden væsentligt misligholder Aftalen (herunder
Virksomhedens Aftale med Autoriseret partner);
(iii)
McAfee med rimelighed fastlægger, at den datamængde, der sendes eller behandles via Skytjenesterne under
Virksomhedens konto, er markant større end den gennemsnitlige anvendelse eller kan medføre forringelse af Skytjenesterne
for Virksomheden eller andre kunder; eller
(iv)
der foreligger en trussel mod sikkerheden og integriteten i det hostede miljø eller Virksomhedsdata.
Afbrydelse eller opsigelse af Skytjenester fra McAfees side gælder med forbehold for eventuelle rettigheder eller forpligtelser, der tilfalder før
eller under afbrydelsen, herunder Virksomhedens forpligtelse til at betale gebyrer.
5.5
Forpligtelser ved ophør. Efter ophør af en abonnementsperiode for en bestemt Skytjeneste accepterer Virksomheden, at McAfee ikke er
forpligtet til at opbevare Virksomhedsdata for den pågældende Skytjeneste, som permanent kan blive slettet som en del af McAfees historikog oplysningsforvaltning og i henhold til gældende lovgivning. Hvis Virksomhedsdata er lagret af Skytjenesten, er Virksomheden eneansvarlig
for at hente disse Virksomhedsdata.
BETALINGER; AFGIFTER; REVISION
6.1
Betalinger: Medmindre Virksomheden køber Skytjenesterne via en Autoriseret partner, hvor betalingsforpligtelser udelukkende foreligger
mellem den Autoriserede partner og Virksomheden, skal Virksomheden betale McAfee gebyrerne for McAfee-produktet inden for tredive (30)
dage efter fakturadatoen. Forsinkede betalinger tillægges en og en halv procent (1,5 %) per måned eller den højeste sats tilladt ved lov, hvis
denne er lavere. Alle betalingsforpligtelser er uopsigelige og ikke-refusionsberettigede. Hvis Virksomheden mener, at en faktura er forkert, skal
Virksomheden kontakte McAfee skriftligt inden for tredive (30) dage efter fakturadatoen for at anmode om en justering eller kredit.
6.2
Afgifter på transaktioner: Hvis Virksomheden køber Skytjenesterne direkte fra McAfee til anvendelse eller videresalg, skal Virksomheden
betale alle gældende afgifter på transaktioner, herunder omsætningsafgifter og afgifter på brug, moms, told, tarif og andre udgifter for
transaktioner, der opkræves af myndighederne, uanset hvordan de betegnes (og øvrige renter eller strafgebyrer i forbindelse med dette), for
beløb, som Virksomheden skal betale i henhold til nærværende Aftale (Afgifter på transaktioner). McAfee anfører separat på sine fakturaer
de Afgifter på transaktioner, som det er pålagt McAfee at opkræve fra Virksomheden i henhold til gældende lov. Virksomheden skal
dokumentere enhver fritagelse for Afgifter på transaktioner over for McAfee mindst femten (15) hverdage før forfaldsdatoen for betaling af en
faktura. Hvis McAfee ikke opkræver de påkrævede Afgifter på transaktioner fra Virksomheden, men efterfølgende bliver forpligtet til at sende
disse Afgifter på transaktioner til en skattemyndighed, skal Virksomheden øjeblikkeligt tilbagebetale McAfee for Afgifterne på transaktioner,
herunder påløbne strafgebyrer eller renter, hvis den manglende rettidige opkrævning og forsendelse af beløbet ikke er McAfees skyld.
6.3
Tilbageholdelse af afgifter: Alle betalinger, som Virksomheden skylder, skal være gratis og tydeligt angivet uden fradrag for nuværende og
fremtidige afgifter, der opkræves af enhver skattemyndighed. Hvis Virksomheden ved gældende lov er forpligtet til at fradrage eller tilbageholde
indkomstskatter fra beløb, som Virksomheden skal betale til McAfee i henhold til nærværende Aftale (Tilbageholdelse af afgifter), skal
Virksomheden betale og forsyne McAfee med dokumentation for, at Virksomheden har betalt de tilbageholdte afgifter til den relevante
skattemyndighed og betale McAfee det resterende nettobeløb. Virksomheden skal give McAfee skriftligt varsel om sin beslutning om
tilbageholdelsen (herunder oplysninger om beløbene og den juridiske begrundelse for tilbageholdelsen af afgifterne) mindst femten (15)
hverdage inden forfaldsdatoen for alle betalinger i henhold til nærværende Aftale og skal i samarbejde med McAfee begrænse tilbageholdte
afgifter. Hvis McAfee giver Virksomheden en gyldig og officiel dokumentation fra den relevante skattemyndighed om en lavere pris for
tilbageholdte afgifter, skal Virksomheden anvende den lavere pris.
6.4
Hvis Virksomheden køber Skytjenesterne via en Autoriseret partner, er forpligtelserne angående Afgifter på transaktioner eller Tilbageholdelse
af afgifter den Autoriserede partners eller Virksomhedens eneansvar, og reglerne i afsnit 6.2 og 6.3 finder ikke anvendelse mellem McAfee og
Virksomheden.
6.5
Indkomstskat: Begge parter er ansvarlige for sine indkomstskatter og afgifter, som er baseret på bruttoindtægter eller bruttoindtjening.
6.6
Revision: McAfee kan anmode om, og Virksomheden skal inden for tredive (30) dage efter datoen for anmodningen levere, en
systemgenereret rapport, der bekræfter Virksomhedens adgang til og anvendelse af Skytjenesterne (Systemrapport). Virksomheden
bekræfter, at Systemrapporten er baseret på teknologiske funktioner i Skytjenesterne til at verificere adgang og anvendelse (herunder antal
Brugere). Hvis Skytjenesterne ikke indeholder teknologiske funktioner, som kan bekræfte anvendelse, skal Virksomheden til McAfee levere en
nøjagtig rapport til bekræftelse af adgang til og anvendelse af Skytjenesterne inden for tredive (30) dage efter McAfees anmodning. McAfee
anmoder kun om Systemrapporten (eller Virksomhedens udarbejdede rapport til bekræftelse af adgang til og anvendelse af Skytjenesterne)
én gang om året og vil ikke uden rimelig grund forstyrre Virksomhedens forretningsførelse. Hvis en Systemrapport eller Virksomhedens
udarbejdede rapport til bekræftelse af adgang til og anvendelse af Skytjenesterne identificerer, at Virksomheden ikke overholder nærværende
Aftale, vil Virksomheden blive pålagt at købe de yderligere abonnementer og betale de gebyrer, der er knyttet til abonnementerne og/eller
Support. McAfee kan også opkræve et gebyr for misligholdelse.
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FORTROLIGHED
7.1
Begge parter anerkender, at de kan have adgang til den anden parts Fortrolige oplysninger i forbindelse med nærværende Aftale, og at hver
parts Fortrolige oplysninger er af væsentlig værdi for den Videregivende part, som kunne blive reduceret, hvis de blev uretmæssigt videregivet
til tredjeparter eller anvendt i modstrid med denne Aftale.
7.2
Enhver modtager af Fortrolige oplysninger i henhold til nærværende Aftale skal:
(a)
holde den Videregivende parts Fortrolige oplysninger fortrolige og beskytte dem i mindst samme omfang, denne beskytter sine egne
Fortrolige oplysninger, og i samme omfang, som en fornuftig person ville beskytte sådanne Fortrolige oplysninger;
(b)
ikke bruge den Videregivende parts Fortrolige oplysninger på nogen måde for egen eller tredjeparts regning, bortset fra til at udføre
sine forpligtelser og udøve sine rettigheder, eller som det ellers er autoriseret i henhold til nærværende Aftale; og
(c)
ikke videregive den Videregivende parts Fortrolige oplysninger, bortset fra til at udføre sine forpligtelser eller udøve sine rettigheder
i henhold til nærværende Aftale, eller som det ellers er autoriseret i henhold til denne Aftale, forudsat at:
(i)
enhver videregivelse til modtagerens medarbejdere, leverandører eller agenter sker, hvis der er behov for viden omkring
dette; og
(ii)
modtagerens medarbejdere, leverandører eller agenter ved modtagelse af de Fortrolige oplysninger er underlagt en
fortrolighedsforpligtelse, der ikke er mindre stringent end den, som er anført i dette afsnit.
7.3
Hvis det er pålagt modtageren at videregive nogen af den Videregivende parts Fortrolige oplysninger ved lov, for eksempel som svar på en
stævning eller et krav fra en domstol, et voldgiftsretligt, administrativt eller lovgivende organ, skal/må modtageren uanset begrænsningerne i
afsnit 7.2:
(a)
hvor det med rimelighed er muligt og tilladt, øjeblikkeligt sende skriftligt varsel til den Videregivende part om den påkrævede
videregivelse for at give den Videregivende part mulighed for at fremsætte en begæring om en retskendelse eller på en anden måde
forhindre videregivelsen;
(b)
kun videregive det minimum af Fortrolige oplysninger, der er påkrævet for at opfylde den juridiske forpligtelse; og
(c)
gøre gældende over for og træffe de fornødne foranstaltninger med det organ, der kræver videregivelse, om at opretholde
fortroligheden af de Fortrolige oplysninger, der skal videregives.
7.4
Virksomheden skal øjeblikkeligt underrette McAfee, hvis Fortrolige oplysninger tilhørende McAfee anvendes eller videregives i modstrid med
nærværende Aftale. Eftersom pengemæssig erstatning muligvis ikke er tilstrækkelig afhjælpning, hvis nogen overtræder eller truer med at
overtræde vilkårene i dette afsnit, er McAfee øjeblikkeligt berettiget til at håndhæve sine rettigheder ved naturalopfyldelse eller
retsforhandlinger om forbud ud over andre rettigheder eller retsmidler, denne måtte have.
7.5
På den Videregivende parts anmodning og ved ophør af nærværende Aftale (medmindre andet er aftalt parterne imellem på det pågældende
tidspunkt) skal begge parter returnere, ødelægge eller permanent slette (efter den Videregivende parts valg) den anden parts Fortrolige
oplysninger.
7.6
Ved ophør af nærværende Aftale skal modtageren fortsat holde den Videregivende parts Fortrolige oplysninger fortrolige i fem (5) år i henhold
til dette afsnit.
7.7
Feedback Virksomheden accepterer, at McAfee har ubegrænset ret til at bruge forslag og feedback fra Virksomheden i forbindelse med
Skytjenesterne samt andre produkter og tjenester, der tilbydes af McAfee og dennes Datterselskaber, uden at meddele, betale eller bede om
samtykke fra Virksomheden, og at sådanne forslag og feedback er McAfees Fortrolige oplysninger, og ikke Virksomhedens.
IMMATERIELLE RETTIGHEDER
8.1
Ejendomsret: McAfee-produkter, Dokumentation og den software, der ligger bag Skytjenesterne, er strengt fortrolige for McAfee. McAfee
(eller dennes licensgivere) er eneejer af og forbeholder sig alle rettigheder og adkomst til McAfee-produkterne, Dokumentationen og den
software, der ligger bag Skytjenesterne, herunder alle tilknyttede immaterielle rettigheder samt Afledte værker. Virksomheden accepterer på
egne og sine Datterselskabers vegne, at Virksomheden og dennes Datterselskaber ikke vil udføre handlinger, som er i strid med McAfees
immaterielle rettigheder.
8.2
Forbeholdte rettigheder: Virksomheden må ikke udøve nogen rettighed og adkomst til McAfee-produkterne, Dokumentationen, den software,
der ligger bag Skytjenesterne, eller nogen tilknyttede Immaterielle rettigheder, med undtagelse af de begrænsede adgangs- og
brugsrettigheder tildelt Virksomheden i nærværende Aftale. Nærværende Aftale er ikke en aftale om salg, og denne Aftale overdrager ikke
nogen adkomst, immaterielle rettigheder eller ejendomsret til McAfee-produkterne, Dokumentationen eller den software, der ligger bag
Skytjenesterne, til Virksomheden. Virksomheden anerkender og accepterer, at McAfee-produkterne, Skytjenesterne og den software, der ligger
bag Skytjenesterne, samt alle idéer, metoder, algoritmer, formler, processer og koncepter, der anvendes i forbindelse med udvikling af eller
inkorporeres i foregående, samt alle andre forbedringer, revisioner, rettelser, modifikationer, udgivelser, registreringsdefinitionsfiler (eller
DAT'er, der også kaldes signaturfiler, der er den kode, som antimalwaresoftware bruger til at registrere og reparere virusser, trojanske heste
og potentielt uønskede programmer), signatursæt, indhold og andre opdateringer i, af eller til Skytjenesterne eller den software, der ligger bag
Skytjenesterne, alle Afledte værker, som er baseret på noget af det foregående, og alle kopier af det foregående, er forretningshemmeligheder
og ejendom tilhørende McAfee, der har stor kommerciel værdi for McAfee.
GARANTIER; UDELADELSER; ANSVARSFRASKRIVELSER
9.1
Garanti. McAfee garanterer, at Skytjenesterne i løbet af Abonnementsperioden fungerer stort set i henhold til den tilknyttede Dokumentation.
Virksomhedens eneste og eksklusive retsmiddel for McAfees misligholdelse af den foregående garanti er, efter McAfees eget skøn, reparation
eller udskiftning af Skytjenesten, eller at McAfee giver en kredit for den periode, hvori Skytjenesten ikke væsentligt overholdt vilkårene. Denne
garanti er betinget af, at Virksomheden uden ugrundet ophold underretter McAfee skriftligt om Skytjenesternes manglende overholdelse og
bruger Skytjenesten som bestemt i nærværende Aftale.
9.2
Ansvarsfraskrivelse af garantier. BORTSET FRA SOM UDTRYKKELIGT ANFØRT I DETTE AFSNIT OG I DET OMFANG, DET ER TILLADT
VED GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER MCAFEE SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF NOGEN ART, DET
VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER GARANTI, BETINGELSE
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ELLER ANDET UNDERFORSTÅET VILKÅR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE.
MCAFEE GIVER INGEN GARANTI FOR ELLER ERKLÆRING OM, AT SKYTJENESTEN: (A) VIL VÆRE UAFBRUDT, FULDSTÆNDIG
SIKKER, FEJLFRI, FEJLSIKKER ELLER FRI FOR VIRUS; (B) VIL OPFYLDE VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSKRAV ELLER ARBEJDE
SAMMEN MED VIRKSOMHEDENS AKTUELLE SYSTEMER; (C) VIL VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED EN BESTEMT LOV; ELLER (D)
VIL YDE KOMPLET BESKYTTELSE MOD ALLE SÅRBARHEDER FRA SIKKERHEDSTRUSLER. INGEN DATAOVERFØRSEL VIA
INTERNETTET KAN GARANTERES AT VÆRE SIKKER. MCAFEE FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR OPFANGNING ELLER
AFBRYDELSE AF KOMMUNIKATION VIA INTERNETTET, NETVÆRK ELLER SYSTEMER, DER LIGGER UDENFOR MCAFEES
KONTROL. VIRKSOMHEDEN ER ANSVARLIG FOR AT OPRETHOLDE SIKKERHEDEN AF SINE NETVÆRK, SERVERE, APPLIKATIONER
OG ADGANGSKODER. SKYTJENESTER KAN VÆRE UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER, FORSINKELSER OG ANDRE PROBLEMER
FORBUNDET MED ANVENDELSEN AF INTERNETTET OG ELEKTRONISK KOMMUNIKATION. MCAFEE ER IKKE ANSVARLIG FOR
FORSINKELSER, LEVERINGSFEJL, TAB AF VIRKSOMHEDSDATA ELLER SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DISSE
PROBLEMER. VIRKSOMHEDEN VIL IKKE PÅ NOGEN MÅDE TILKENDEGIVE ELLER ERKLÆRE ELLER UDFØRE NOGEN HANDLING
ELLER UDELADELSE, SOM ER I STRID MED DETTE AFSNIT.
9.3
Vilkår for Højrisikosystemer: MCAFEE-PRODUKTERNE KAN SVIGTE OG ER IKKE DESIGNET, UDVIKLET, TESTET ELLER BEREGNET
TIL AT VÆRE PÅLIDELIGE I FORBINDELSE MED HØJRISIKOSYSTEMER. MCAFEE HAR INTET ANSVAR FOR, OG VIRKSOMHEDEN
SKAL SKADESLØSHOLDE OG FORSVARE MCAFEE, DENNES DATTERSELSKABER OG REPRÆSENTANTER I FORBINDELSE MED
ALLE KRAV, SØGSMÅL, ANMODNINGER OG RETSSAGER, HVOR DER KRÆVES, PÅSTÅS ELLER SØGES ANSVAR, TAB,
FORPLIGTELSE, RISIKO, OMKOSTNING, SKADE, BELØNNING, STRAF, FORLIG, DOM, BØDE ELLER UDGIFTER (HERUNDER
ADVOKATSALÆRER) SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDENS ANVENDELSE AF MCAFEE-PRODUKTERNE
PÅ ELLER I ET HØJRISIKOSYSTEM, HERUNDER DEM, SOM KUNNE HAVE VÆRET FORHINDRET VED IMPLEMENTERING AF
FEJLSIKRINGS- ELLER FEJLTOLERANCEFUNKTIONER I HØJRISIKOSYSTEMET, ELLER SOM ER BASERET PÅ ET KRAV, EN
PÅSTAND ELLER ET UDSAGN OM, AT HØJRISIKOSYSTEMETS FUNKTION AFHÆNGER ELLER AFHANG AF SKYTJENESTERNES
FUNKTION, ELLER AT FEJLEN I ET MCAFEE-PRODUKT MEDFØRTE SVIGT AF HØJRISIKOSYSTEMET.
9.4
Tredjeparter: McAfee-produkterne kan indeholde uafhængige tredjepartsprodukter og være afhængige af, at de udfører visse funktioner,
herunder malwaredefinitioner eller URL-filtre og algoritmer. McAfee giver ingen garanti for driften af tredjepartsprodukter eller nøjagtigheden
af nogen tredjepartsoplysninger.
BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR. HVER PARTS KOMPLETTE SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DEN ANDEN PART FOR KRAV
IFØLGE ELLER KNYTTET TIL GENSTANDEN FOR NÆRVÆRENDE AFTALE VIL IKKE OVERSTIGE DE SAMLEDE BETALINGER, DER ER
BETALT ELLER SKAL BETALES AF VIRKSOMHEDEN TIL MCAFEE I HENHOLD TIL DENNE AFTALE I DE SEKS (6) MÅNEDER FORUD FOR
KRAVET. INGEN AF PARTERNE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN FØLGESKADER I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE AFTALE, SELVOM
SKADERNE KUNNE FORUDSES, ELLER EN PART ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER. DENNE BEGRÆNSNING
AF ERSTATNINGSANSVAR GÆLDER, UANSET OM SÅDANNE KRAV OPSTÅR IFØLGE AFTALERET, ERSTATNINGSRET (HERUNDER
UAGTSOMHED), BILLIGHEDSRET, LOVGIVNING ELLER PÅ ANDEN MÅDE. INTET I NÆRVÆRENDE AFTALE BEGRÆNSER ELLER
UDELUKKER NOGET ANSVAR, SOM IKKE KAN BEGRÆNSES ELLER UDELUKKES IFØLGE GÆLDENDE LOV.
SKADESLØSHOLDELSE
11.1 Virksomhedens forpligtelser vedr. skadesløsholdelse. Virksomheden skal ubetinget skadesløsholde og forsvare McAfee, dennes
Datterselskaber samt dennes funktionærer, direktører, medarbejdere, leverandører og agenter (hver især en Skadesløsholdt McAfee-part)
mod krav, ansvar og udgifter (herunder domstolsomkostninger og rimelige advokatsalærer), som en Skadesløsholdt McAfee-part pådrager sig
som følge af eller i forbindelse med:
(a)
ethvert krav fra tredjepart, der måtte opstå som følge af:
(i)
Virksomhedsdata, herunder uden begrænsning Virksomhedens manglende efterlevelse af gældende love eller indhentning
af alle nødvendige tilladelser knyttet til Virksomhedsdata;
(ii)
Virksomhedens anvendelse af Skytjenesterne på en måde, der ikke udtrykkeligt er tilladt ved nærværende Aftale;
(iii)
McAfees anvendelse eller overholdelse af teknologi, design, instruktioner eller krav givet af Virksomheden eller en tredjepart
på Virksomhedens vegne;
(iv)
krav, omkostninger, erstatning og ansvar af nogen art, der gøres gældende af en Virksomhedsrepræsentant; eller
(v)
enhver overtrædelse fra Virksomhedens side af gældende love og bestemmelser; og
(b)
alle rimelige udgifter og advokatsalærer, der er nødvendige for, at McAfee kan reagere på en stævning, retskendelse eller andre
henvendelser fra myndighederne vedrørende Virksomhedsdata eller Virksomhedens anvendelse af Skytjenesterne.
11.2 McAfees forpligtelser vedr. skadesløsholdelse.
(a)
McAfee skal skadesløsholde Virksomheden og, efter McAfees eget valg, forsvare Virksomheden mod krav fra tredjepart, der gøres
gældende mod Virksomheden i et søgsmål eller en sag, hvis kravet angår direkte patentkrænkelse, direkte krænkelse af ophavsret
eller misbrug af McAfees handelshemmeligheder, og kravet udelukkende gøres gældende mod Skytjenesterne og ikke i kombination
med noget andet, eller udelukkende en kombination af Skytjenesterne.
(b)
Udeladelser. Medmindre andet er angivet i nærværende Aftale, vil McAfee ikke skadesløsholde eller forsvare Virksomheden i
forbindelse med krav, der helt eller delvist gøres gældende mod eller opstår som følge af:
(i)
Virksomhedens misligholdelse af nærværende Aftale;
(ii)
teknologi, design, instruktioner eller krav givet af Virksomheden eller en tredjepart på Virksomhedens vegne;
(iii)
modifikationer af Skytjenesterne eller anvendelse af Skytjenesterne uden for omfanget af den relevante Dokumentation;
(iv)
anvendelse af versioner af Skytjenesterne, der ikke er tidssvarende eller ikke understøttes;
(v)
Virksomhedsdata;
(vi)
Tjenester, Virksomheden leverer ved anvendelse af eller baseret på Skytjenesterne; eller
(vii)
Skytjenesternes påståede implementering af noget af eller hele en standard.
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Retsmidler: McAfee kan, helt efter eget skøn og for sin egen regning, med hensyn til ethvert McAfee-produkt, der er genstand for et
krav:
(i)
give Virksomheden ret til at fortsætte anvendelsen af Skytjenesten;
(ii)
erstatte eller ændre Skytjenesten eller den software, der ligger bag Skytjenesten, så den ikke krænker; eller
(iii)
ved Virksomhedens fjernelse af Softwaren og Virksomhedens adgang til Skytjenesterne fra Virksomhedens systemer
refundere værdien af den købspris, Virksomheden har betalt for de krænkende Skytjenester.
11.3 Procedure for skadesløsholdelse.Den skadesløsholdte part (Skadesløsholdt) skal (a) straks underrette den skadesløsholdende part
(Skadesløsholder) skriftligt om kravet (forudsat at manglende tilvejebringelse af rettidig skriftlig meddelelse, der skader Skadesløsholderen,
vil fritage Skadesløsholderen fra sine forpligtelser ifølge dette afsnit i det omfang, Skadesløsholderen er blevet skadet, og den manglende
tilvejebringelse af rettidig skriftlig meddelelse vil fritage Skadesløsholderen fra enhver forpligtelse til at godtgøre den anden part for dennes
advokatsalærer, der er pådraget før meddelelse), (b) samarbejde rimeligt vedrørende forsvar eller forlig i forbindelse med krav og (c) give
Skadesløsholder enekontrol over forsvaret og forliget i forbindelse med kravet, dog under forudsætning af, at enhver afgørelse af et krav ikke
vil omfatte en forpligtelse til naturalopfyldelse eller anerkendelse af ansvar fra den Skadesløsholdtes side.
11.4 Personlig og eksklusiv skadesløsholdelse: Foregående former for skadesløsholdelse er personlige for parterne og må ikke overdrages til
andre. Dette afsnit 11 angiver parternes fuldstændige forpligtelser i forbindelse med skadesløsholdelse og Virksomhedens eneste retsmiddel
ved krav, der involverer krænkelse af immaterielle rettigheder.
EVALUERINGSPRODUKTER OG GRATIS TJENESTER
12.1 Generelt: Hvis Virksomheden anmoder om en evaluering af Skytjenester (Evalueringsprodukt) eller Gratis tjenester, vil bestemmelserne i
dette afsnit finde anvendelse og have forrang for ethvert andet vilkår i nærværende Aftale, der er i konflikt hermed. Virksomhedens anvendelse
af et Evalueringsprodukt er begrænset til tredive (30) dage (Evalueringsperiode), medmindre andet aftales skriftligt med McAfee. I
Evalueringsperioden kan Virksomheden få adgang til og anvende Evalueringsprodukterne udelukkende til Virksomhedens interne evaluering
for at bestemme, om retten til at anvende Evalueringsprodukterne skal købes.
12.2 Ingen supportforpligtelse: McAfee er ikke forpligtet til at yde nogen form for Support til Evalueringsprodukter eller Gratis tjenester.
Virksomheden anerkender, at Evalueringsprodukterne og de Gratis tjenester kan indeholde fejl, mangler eller andre problemer, der kan
forårsage systemfejl eller andre typer fejl, sikkerhedsbrud, afbrydelser og tab af data.
12.3 Ansvarsfraskrivelse af garantier
(a)
McAfees forpligtelser vedr. skadesløsholdelse ifølge afsnit 11 gælder ikke for Evalueringsprodukter og Gratis tjenester.
Evalueringsprodukter og Gratis tjenester leveres til Virksomheden udelukkende "som de er og forefindes". I det omfang det er tilladt
ved lov, giver McAfee ingen andre garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til
Evalueringsprodukterne og Gratis tjenester og fraskriver sig alle andre forpligtelser og ansvar, eller udtrykkelige og underforståede
garantier angående Evalueringsprodukterne og Gratis tjenester, herunder kvalitet, overensstemmelse med enhver repræsentation
eller beskrivelse, ydelse, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse; eller at Evalueringsprodukterne og Gratis
tjenester vil være fri for fejl eller defekter. Virksomheden påtager sig enhver risiko for anvendelse af Evalueringsprodukter og Gratis
tjenester. Hvis lovene i Virksomhedens jurisdiktion ikke tillader udelukkelse af udtrykkelige eller underforståede garantier, gælder
ansvarsfraskrivelsen i dette afsnit muligvis ikke, og de udtrykkelige eller underforståede garantier vil være begrænset i varighed til
enhver minimumperiode, der er påkrævet ved lov, og det samlede ansvar for McAfee og licensgivere vil være begrænset til i alt en
sum af halvtreds (50) amerikanske dollar (eller den på det pågældende tidspunkt aktuelle værdi i den relevante lokale valuta).
(b)
Virksomheden anerkender, at McAfee:
(i)
ikke har lovet eller garanteret Virksomheden, at Gratis tjenester vil blive offentliggjort eller gjort tilgængelige for nogen i
fremtiden;
(ii)
ikke har nogen udtrykkelig eller underforstået forpligtelse over for Virksomheden til at offentliggøre eller introducere Gratis
tjenester; og
(iii)
ikke er forpligtet til at introducere et produkt i lighed med eller kompatibelt med Gratis tjenester eller nogen opdateringer af
nogen Evalueringsprodukter og Gratis tjenester.
12.4 Gratis tjenester
(a)
McAfee er ikke forpligtet til endeligt at frigive nogen version af de Gratis tjenester. Virksomheden skal rapportere alle usædvanlige,
uplanlagte eller unormale hændelser, der observeres i en Gratis tjeneste, til McAfee. Adgang til eller anvendelse af en Gratis tjeneste
er begrænset til Virksomhedens interne evaluering af de Gratis tjenester.
(b)
For Gratis tjenester, der er egenskaber eller funktioner i et betalt abonnement, som McAfee ikke længere opkræver betaling for, eller
som McAfee tilbyder Virksomheden uden beregning, fortsætter Abonnementsperioden for de Gratis tjenester, så længe McAfee gør
egenskaberne eller funktionerne tilgængelige for Virksomheden.
(c)
McAfee kan efter eget skøn give Virksomheden adgang til Gratis tjenester før, under eller efter Virksomhedens betalte abonnement
på Skytjenester, og enhver anvendelse er underlagt nærværende Aftales vilkår, så længe de Gratis tjenester gøres tilgængelige for
Virksomheden.
(d)
Opdateringer eller hjælp til slutbrugere i forbindelse med Gratis tjenester leveres efter McAfees eget skøn og kan indstilles til enhver
tid.
(e)
McAfee kan helt efter eget skøn vælge at indstille visse Gratis tjenester eller bestemte funktioner i de Gratis tjenester på et hvilket
som helst tidspunkt (Afslutning af gratis tjenester). Gratis tjenester er specifikt udelukket fra McAfees politik for udfasning. McAfee
vil i stedet inden for rimelighedens grænser rent kommercielt bestræbe sig på at give Virksomheden tredive (30) dages varsel om
Afslutning af gratis tjenester.
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McAfee er på ingen måde forpligtet til at bevare Virksomhedsdata eller andre Virksomhedsoplysninger, som indsendes eller indsamles
via de Gratis tjenester. McAfee kan efter eget skøn og uden forvarsel til Virksomheden slette Virksomhedsdata og andre
Virksomhedsoplysninger.
OVERHOLDELSE AF LOVE
13.1 Begge parter skal overholde de gældende nationale, delstatslige og lokale love og bestemmelser med hensyn til deres rettigheder og
forpligtelser i henhold til nærværende Aftale, herunder gældende love og bestemmelser om privatlivets fred og eksportkontrol, den
amerikanske Foreign Corrupt Practices Act og andre gældende antikorruptionslove.
13.2 Virksomheden må hverken direkte eller indirekte eksportere, transmittere, give adgang til eller anvende nogen Skytjenester eller
tekniske data (eller nogen del af Skytjenester eller tekniske data) eller noget system eller nogen tjeneste, der indeholder nogen
Skytjenester, til eller i noget som helst land, hvor eksport, transmission eller adgang er forbudt ifølge love, vedtægter eller anden
lovgivning, uden eventuel påkrævet autorisation fra Bureau of Industry and Security i det amerikanske handelsministerium eller en
anden statslig enhed, som kan have jurisdiktion over eksport eller transmission. Virksomheden må ikke anvende, overføre eller tilgå
nogen Skytjenester med henblik på slutbrug knyttet til nukleare, kemiske eller biologiske våben eller missilteknologi, medmindre det
er autoriseret af den amerikanske stat i kraft af lovgivning eller en specifik tilladelse.
13.3 Virksomheden anerkender og accepterer, at visse McAfee-produkter, der indeholder kryptering, kan kræve autorisation fra de
amerikanske og andre relevante myndigheder, herunder EU, inden eksport. Virksomheden anerkender og accepterer endvidere, at
visse McAfee-produkter, der indeholder kryptering, kan være underlagt import- eller brugsrestriktioner i andre lande. Yderligere
oplysninger angående eksport og import af McAfee-produkter kan findes på McAfees webside "Export Compliance"
(www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx), som opdateres fra tid til anden.
13.4 Hvis det kommer McAfee for øre, at Virksomheden er eller bliver identificeret som værende underlagt sanktioner eller forbud i henhold
til gældende lovgivning, vil McAfee ikke være forpligtet til at udøve nogen af sine forpligtelser ifølge nærværende Aftale, hvis en sådan
udøvelse ville medføre en overtrædelse af de pågældende sanktioner eller forbud.
GENERELLE BESTEMMELSER
14.1 Forhold: Parterne er selvstændige erhvervsdrivende ifølge nærværende Aftale og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert forhold i form af
partnerskab, franchise, joint venture, agentur, arbejdsgiver/arbejdstager, tillidsforhold eller andet særligt forhold. Ingen af parterne har til
hensigt, at nærværende Aftale skal gavne eller skabe nogen rettighed eller retlig interesse for eller på vegne af nogen anden person eller
enhed end parterne og anførte Datterselskaber. Aftalen har ikke til hensigt at skabe en tredjepartsbegunstiget af nogen art. Virksomheden må
ikke tilkendegive over for nogen tredjepart, at den har ret til at forpligte McAfee på nogen måde, og Virksomheden må ikke fremsætte
erklæringer eller give garantier på vegne af McAfee.
14.2 Vilkårenes uafhængighed: Hvis en domstol afgør, at en bestemmelse i nærværende Aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til
gældende lovgivning, vil domstolen ændre bestemmelsen på mindst mulige måde, som det er nødvendigt for at gøre den gyldig og i stand til
at blive håndhævet. Hvis den derimod ikke kan gøres gyldig eller i stand til at blive håndhævet, vil domstolen fjerne og slette den pågældende
bestemmelse fra denne Aftale. Ændringen påvirker hverken gyldigheden af den ændrede bestemmelse eller gyldigheden af nogen anden
bestemmelse i nærværende Aftale, som fortsat vil være fuldt ud gældende og retskraftig.
14.3 Intet afkald: En parts manglende eller forsinkede håndhævelse af enhver bestemmelse i nærværende Aftale betragtes ikke som et afkald på
retten til at håndhæve den pågældende bestemmelse eller nogen anden bestemmelse i denne Aftale på noget som helst tidspunkt. Et afkald
på en bestemmelse i nærværende Aftale skal foreligge skriftligt, angive den bestemmelse, der gives afkald på, og være signeret af den part,
der accepterer afkaldet.
14.4 Force Majeure; andre undskyldelige fejl eller forsinkelser i opfyldelse
(a)
Ingen af parterne er ansvarlige for forsinket eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende Aftale i det
omfang, det skyldes en Force Majeure-begivenhed.
(b)
McAfees manglende eller forsinkede opfyldelse undskyldes i det omfang, de opstår som følge af:
(i)
Virksomhedens handlinger eller undladelser, eller dennes medarbejderes, agenters, brugeres, datterselskabers eller
leverandørers;
(ii)
uanset den generelle beskaffenhed af afsnit 14.5(b)(i) Virksomhedens manglende eller forsinkede opfyldelse af en
bestemt opgave, forpligtelse eller ansvar i henhold til nærværende Aftale eller et bilag, hvor opgaven, forpligtelsen eller
ansvaret er en betingelse for en McAfee-opgave, -forpligtelse eller -ansvar;
(iii)
tillid til instruktioner, autorisationer, godkendelser eller andre oplysninger fra Virksomhedens Repræsentant; eller
(iv)
handlinger eller undladelser fra tredjeparts side (medmindre det er anvist af McAfee).
14.5 Lovvalg: Alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Aftale eller dens genstand, reguleres af følgende
materiel ret, med udelukkelse af regler knyttet til international privatret:
(a)
lovene i staten New York, hvis Virksomheden har købt McAfee-produkterne i USA, Mexico, Mellemamerika, Canada, Sydamerika
eller Caribien;
(b)
lovene i Republikken Irland, hvis Virksomheden har købt McAfee-produkterne i Europa, Mellemøsten, Afrika eller den region, der
almindeligvis omtales som Oceanien (med undtagelse af Australien og New Zealand);
(c)
lovene i Japan, hvis Virksomheden har købt McAfee-produkterne i Japan;
(d)
lovene i Republikken Singapore, hvis Virksomheden har købt McAfee-produkterne i Asien/Stillehavsområdet (inklusive Australien
og New Zealand); eller
(e)
lovene i Republikken Irland, hvis Virksomheden har købt McAfee-produkterne i et andet land, medmindre anden lokal lov skal finde
anvendelse.
FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG) og Uniform Computer Information Transactions Act gælder ikke for
nærværende Aftale.
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14.6

15

Jurisdiktion: Følgende domstole har hver især enekompetence over alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med
nærværende Aftale eller dens genstand:
(a)
United States District Court for Southern District i New York og delstatsdomstole i staten New York, når loven i New York finder
anvendelse;
(b)
domstolene i Republikken Irland, når loven i Irland finder anvendelse;
(c)
domstolene i Japan, når loven i Japan finder anvendelse; eller
(d)
domstolene i Republikken Singapore, når loven i Singapore finder anvendelse.
14.7 Aftalens helhed, rangfølge og ændringer
(a)
Nærværende Aftale og eventuelle bilag udgør den fuldstændige aftale mellem McAfee og Virksomheden i forhold til dens genstand
og erstatter alle mundtlige eller skriftlige forslag samt al kommunikation mellem parterne i forhold til dens genstand. Vilkårene i
nærværende Aftale har forrang, uanset uoverensstemmelse med en indkøbsordre eller andet skriftligt dokument indsendt af
Virksomheden, uanset om det er udtrykkeligt afvist af McAfee eller ej.
(b)
I tilfælde af en konflikt eller uoverensstemmelse mellem vilkårene i et vilkårligt dokument, der udgør nærværende Aftale, finder
følgende rangfølge anvendelse på omfanget af konflikten eller uoverensstemmelsen, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i et
underordnet dokument:
(i)
Nærværende Aftale har forrang for ethvert Servicebilag og ethvert Tildelingsbrev; og
(ii)
Servicebilaget har forrang for Tildelingsbrevet.
(c)
McAfee forbeholder sig retten til på et hvert tidspunkt at ændre vilkår i nærværende Aftale. Enhver ændring træder i kraft, når der
lægges en opdateret version ud på https://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx
14.8 Meddelelser: Enhver meddelelse i henhold til eller i forbindelse med nærværende Aftale skal foreligge skriftligt, være signeret af eller på vegne
af den part, der sender den, og adresseret til McAfee, "Attention Legal Department", til den relevante adresse anført i afsnit 15.1(s), eller til
Virksomheden med de kontaktoplysninger, Virksomheden angav ved køb af eller registrering til Skytjenesterne. Meddelelser anses for leveret,
når de modtages, hvis de leveres i hånden med kvittering, den næste hverdag efter afsendelse med forudbetalt, nationalt anerkendt, dag-tildag luftkurér med sporingsmuligheder; eller fem (5) hverdage efter afsendelse med anbefalet eller certificeret luftpost, kvittering påkrævet,
forudbetalt porto, til adressen angivet herover.
14.9 Yderligere dokumenter og henvisninger: Henvisninger til vilkår med hyperlink i nærværende Aftale er henvisninger til de vilkår eller det
indhold, der er forbundet med hyperlinket (eller erstatningshyperlinket, som McAfee kan identificere fra tid til anden), med senere ændringer.
Virksomheden anerkender, at vilkårene eller indholdet i hyperlinket er inkorporeret i nærværende Aftale ved henvisning, og at det er
Virksomhedens ansvar at gennemgå vilkårene eller indholdet i de hyperlinks, der henvises til i denne Aftale.
14.10 Overdragelse: Virksomheden må ikke underlicensere eller overdrage sine rettigheder ifølge nærværende Aftale uden McAfees forudgående
skriftlige samtykke. Ethvert forsøg fra Virksomhedens side på at underlicensere eller overdrage nogen af sine rettigheder eller forpligtelser
ifølge nærværende Aftale, det være sig direkte eller indirekte ved fusion eller overtagelse, vil være ugyldigt.
14.11 Meddelelse til brugere i den amerikanske stat: Skytjenesterne betragtes som "commercial computer software" og "commercial computer
software documentation" i henhold til DFAR, sektion 227.7202 og FAR, sektion 12.212, hvor det måtte finde anvendelse. Enhver brug, ændring,
gengivelse, frigivelse, ydelse, visning eller offentliggørelse af Skytjenesterne, som foretages af USA's regering, reguleres udelukkende af
nærværende Aftale og vil være forbudt, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne Aftale.
14.12 Community-forum: Virksomheden og andre McAfee-kunder kan udveksle idéer og teknisk indsigt vedrørende McAfee-produkterne på
community-supportsiden på: https://community.mcafee.com/community/business/data/cloud-visibility. McAfee anbefaler ikke og stiller ingen
garantier i forbindelse med oplysninger, der lægges op på dette websted, og brug af oplysningerne sker udelukkende på Virksomhedens eget
ansvar.
14.13 Fortsat gyldighed: Følgende afsnit vil, sammen med andre vilkår, der er nødvendige for fortolkningen eller håndhævelsen af nærværende
Aftale, fortsat være gældende efter ophør denne Aftale: 5.5 (Forpligtelser ved ophør), 7 (Fortrolighed), 8 (Immaterielle rettigheder), 9 (Garantier;
Udeladelser: Ansvarsfraskrivelser), 10 (Begrænsning af erstatningsansvar), 11 (Skadesløsholdelse), 14.6 (Lovvalg), 14.7 (Jurisdiktion), 15
(Definitioner og fortolkning) og dette afsnit 14.14 (Fortsat gyldighed).
DEFINITIONER OG FORTOLKNING
15.1 I nærværende Aftale:
(a)
Datterselskab, betyder med hensyn til Virksomheden enhver enhed, der, direkte eller indirekte, kontrollerer, er kontrolleret af eller
er under direkte eller indirekte fælles kontrol med en sådan enhed eller en eller flere af denne enheds andre Datterselskaber (eller
en kombination deraf).
For så vidt angår denne definition, kontrollerer en enhed en anden enhed, hvis og så længe den første enhed:
(i)
ejer (egentlig ejer eller registreret) mere end halvtreds procent (50 %) af de stemmeberettigede værdipapirer i den anden
enhed;
(ii)
kan vælge et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i den anden enhed; eller
(iii)
forestår daglig ledelse af en sådan enhed ifølge kontrakt eller som administrerende komplementar.
Datterselskab betyder med hensyn til McAfee ethvert direkte eller indirekte datterselskab af McAfee, LLC.
(b)
Aftale betyder nærværende Aftale om Skytjenester, Servicebilagene og materialer, der er tilgængelige på McAfees websted, som
er specifikt inkorporeret ved henvisning.
(c)
Autoriseret partner betyder en hvilken som helst af McAfees distributører, forhandlere eller andre samarbejdspartnere.
(d)
Hverdag betyder enhver anden dag end en lørdag, søndag eller offentlig helligdag på det sted, hvor McAfee-produkterne leveres,
eller de professionelle tjenester udføres.
(e)
Skytjenester betyder de skytjenester, som McAfee leverer til Virksomheden i henhold til et eller flere Tildelingsbreve, og som er
underlagt det relevante Servicebilag.
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(f)
(g)

(h)

(i)

(j)
(k)
(l)

(m)
(n)
(o)

(p)

(q)

Virksomhedsdata betyder alle data leveret af Virksomheden til McAfee med og via Skytjenesterne og relevant Support.
Virksomhedsdata kan omfatte Persondata.
Følgeskader betyder indirekte, særlige, hændelige, pønalt begrundede eller ikke-kontraktmæssige skader af enhver art. herunder
krav fra tredjepart, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af medarbejderløn, computer- eller systemfejl eller defekt, omkostninger til
anskaffelse af Skytjenester som erstatning, arbejdsstandsning, afvist adgang eller nedetid, afbrydelse af system eller tjeneste, eller
mistede, beskadigede eller stjålne data, oplysninger eller systemer samt omkostningerne til genoprettelse af mistede, beskadigede
eller stjålne data, oplysninger eller systemer.
Fortrolige oplysninger betyder oplysninger (uanset formen af videregivelse eller det medie, der bruges til at lagre eller
repræsentere dem) fra en part (Videregivende part), herunder handelshemmeligheder og tekniske, økonomiske eller
forretningsmæssige oplysninger, data, idéer, koncepter eller knowhow, som:
(iv)
er betegnet som "fortrolige" eller med lignende ord af den Videregivende part på tidspunktet for videregivelse og, hvis
mundtlige eller visuelle, skriftligt bekræftes som fortrolige af den Videregivende part inden for femten (15) dage efter
videregivelse; eller
(v)
den modtagende part (modtager) med rimelighed burde have anset for at være fortrolige under omstændighederne i
forbindelse med videregivelse.
Fortrolige oplysninger omfatter imidlertid ikke oplysninger, som:
(vi)
skriftlige fortegnelser påviser var lovligt anskaffet eller tidligere kendt af modtageren uafhængigt af den Videregivende part;
(vii) modtages fra en tredjepart uden begrænsninger på deres brug eller videregivelse og ikke ved utilsigtet hændelse eller
fejltagelse;
(viii) er eller er blevet spredt til offentligheden uden fejl fra modtagerens side og uden overtrædelse af vilkårene i nærværende
Aftale eller anden forpligtelse til at opretholde fortrolighed; eller
(ix)
er oprettet uafhængigt af modtageren uden misligholdelse af nærværende Aftale, herunder enhver fortrolighedsforpligtelse
over for den Videregivende part.
Afledt værk betyder et værk, der er baseret på et eller flere allerede eksisterende værker (for eksempel en revision, oversættelse,
dramatisering, filmversion, sammendrag, synopsis, forbedring, modificering eller enhver anden form, hvori allerede eksisterende
værk kan konverteres, omdannes eller tilpasses), som, hvis det oprettes uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten til det allerede
eksisterende værk, vil udgøre en krænkelse af ophavsretten.
Dokumentation betyder enhver form for forklarende materialer, for eksempel brugermanualer, undervisningsmaterialer,
brugervejledninger, produktbeskrivelser angående implementering og anvendelse af de Skytjenester, som leveres af McAfee.
Dokumentation leveres i trykt, elektronisk eller onlineform.
Slutbrugerlicensaftale eller EULA betyder den standardmæssige McAfee Slutbrugerlicensaftale, der er tilgængelig på
https://www.mcafee.com/hk/about/legal/end-user-license-agreements.aspx, som regulerer Virksomhedens anvendelse af enhver
Software.
Gratis tjenester betyder egenskaber eller funktioner, der er inkluderet i et betalt abonnement, som McAfee ikke længere opkræver
betaling for, eller som McAfee efter eget skøn giver kunden adgang til uden betaling, eller andre egenskaber eller funktioner, som
McAfee gør tilgængelige for Virksomheden uden betaling, og som præsenteres som "foreløbig udgivelse", "begrænset udgivelse",
"beta" eller på anden vis identificeres af McAfee som eksperimenterende, utestede eller ikke fuldt funktionsdygtige, og som ikke er
en tidsbegrænset prøveversion, som Virksomheden kan bruge til evalueringsformål.
Offentlig tjenestemand betyder enhver funktionær, medarbejder eller person, der handler i en offentlig funktion for et statsligt
ministerium, styrelse eller mellemled, herunder statsejede eller -styrede virksomheder og offentlige internationale organisationer,
samt et politisk parti eller politisk partis funktionær eller kandidat til politisk embede.
Tildelingsbrev betyder enhver skriftlig (elektronisk eller på anden vis) bekræftelsesmeddelelse, som McAfee udsteder til
Virksomheden med bekræftelse af de købte McAfee-produkter og gældende produktrettigheder. Tildelingsbrevet identificerer SKUnummer, mængde, Abonnementsperiode eller Supportperiode samt andre oplysninger om adgang og anvendelse.
Force Majeure-begivenhed betyder enhver begivenhed uden for en parts rimelige kontrol, der ved dens beskaffenhed ikke kunne
være blevet forudset eller, hvis den kunne være blevet forudset, var uundgåelig, herunder strejker, lockout eller andre
arbejdskonflikter (uanset om det involverer egen arbejdsstyrke eller en tredjeparts), naturkatastrofer, krig, opstand, embargoer,
handlinger fra civile eller militære myndigheder, terrorangreb eller sabotage, forsyningsknaphed eller leveringsforsinkelser fra
McAfees leverandørers side, brand, oversvømmelse, jordskælv, ulykke, stråling, manglende evne til at sikre transport, fejl i
kommunikation eller energikilder, ondsindet skade, anlægs- eller maskinnedbrud eller misligholdelse fra leverandører eller
underleverandører.
Højrisikosystem betyder en enhed eller et system, der kræver ekstra sikkerhedsfunktionalitet, såsom fejlsikrede eller fejltolerante
ydelsesfunktioner, som kan opretholde en sikker tilstand, når det med rimelighed kan forudses, at svigt fra enheden eller systemet
direkte kan medføre dødsfald, personskade eller katastrofal skade på ejendom. En enhed eller et system med en fejlsikringsfunktion
kan i tilfælde af fejl gendanne til en sikker tilstand i stedet for at gå ned, indeholde et sekundært system, der sættes i drift for at
forhindre funktionsfejl, eller fungere som reserve i tilfælde af funktionsfejl. En enhed eller et system med en fejltolerancefunktion kan
i tilfælde af fejl fortsætte med at fungere som tiltænkt, dog eventuelt med nedsat funktionsgrad, i stedet for at gå helt ned. Uden
begrænsning kan Højrisikosystemer være påkrævet i kritisk infrastruktur, industrianlæg, produktionsanlæg, respiratorer, navigationseller kommunikationssystemer til fly, tog, skibe eller køretøjer, flyveledelsesfaciliteter, våbensystemer, nukleare anlæg, kraftværker,
medicinske systemer og faciliteter samt trafikanlæg.
Immaterielle rettigheder betyder alle immaterielle eller ophavsretligt beskyttede rettigheder overalt i verden, uanset om de
eksisterer i henhold til lov, sædvaneret eller billighedsret, der eksisterer nu eller skabes i fremtiden, herunder:
(i)
handelshemmeligheder i forbindelse med copyright-, varemærke- og patentrettigheder, moralske rettigheder, ret til
offentliggørelse, forfatterrettigheder;
(ii)
enhver ansøgning om eller ret til at ansøge om nogen af rettighederne, der henvises til i underafsnit 15.2(q)(i); og
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alle fornyelser, forlængelser, forsættelser, opdelinger, genoprettelser eller genudstedelser af rettighederne eller
ansøgningerne, der henvises til i litra (i) og (ii).
(r)
Malware betyder programmer, eksekverbar kode eller ondsindet indhold, som McAfee betragter som værende skadelige.
(s)
McAfee betyder:
(i)
McAfee, LLC, med kontorer på 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californien 95054, USA, hvis Skytjenesterne er
købt i USA (bortset fra som bestemt i underafsnit (vi) herunder), Canada, Mexico, Centralamerika, Sydamerika eller Caribien;
(ii)
McAfee Ireland Limited, med hjemstedsadresse Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irland, hvis Skytjenesterne er købt
i Europa, Mellemøsten eller Afrika;
(iii)
McAfee (Singapore) Pte Ltd., med handelsadresse 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591
Singapore, hvis Skytjenesten er købt i Asien (bortset fra Kina (hvis Skytjenesterne er købt i RMB eller Japan) eller regionen
almindeligvis henvist til som Oceanien;
(iv)
McAfee Co. Ltd., med kontorer på Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043,
Japan, hvis Skytjenesterne er købt i Japan;
(v)
McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd.., med handelsadresse Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road,
Chaoyang District, Beijing, Kina, hvis Skytjenesterne er købt i Kina (i RMB); eller
(vi)
McAfee Public Sector LLC, med kontorer på 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californien 95054, USA, hvis
Skytjenesterne er købt af den amerikanske regering, stats- eller lokalregering, sundhedsorganisationer eller
uddannelsesinstitutioner i USA.
(t)
McAfee-produkter betyder enhver form for Skytjenester eller Support.
(u)
Persondata betyder alle oplysninger, der er knyttet til en identificeret eller identificerbar enkeltperson, eller på anden måde er
defineret som "Persondata" ifølge andre gældende databeskyttelseslove.
(v)
Produktrettighed betyder de licens- eller abonnementstyper, der er anført i Tildelingsbrevet, og defineret på
http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf.
(w)
Repræsentanter betyder en parts Datterselskaber, tilladte forhandlere, underleverandører, medarbejdere eller autoriserede
agenter.
(x)
Servicebilag betyder de gældende vilkår og betingelser, der er specifikke for Skytjenester, som er angivet i Servicebilag 1 til
McAfees Skytjenester, der er placeret på https://www.mcafee.com/us/resources/legal/cloud-services.pdf, og Servicebilag 2 til
McAfees Skyhigh Skytjenester, der er placeret på https://www.mcafee.com/us/resources/legal/cloud-services-skyhigh.pdf, som
er inkorporeret heri ved henvisning med senere ændringer.
(y)
Software betyder ethvert softwareprogram, der ejes eller licenseres af McAfee, alt efter hvad konteksten kræver, i objektkodeformat,
leveret af McAfee til Virksomheden, som kan være påkrævet for at få adgang til Skytjenesterne.
(z)
Standard betyder en teknologispecifikation udviklet af en statssponsoreret gruppe, en industrisponsoreret gruppe eller enhver
lignende gruppe eller enhed, der udvikler teknologispecifikationer til brug for andre. Eksempler på Standarder omfatter GSM, LTE,
5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG og HTML. Eksempler på grupper, der udvikler Standarder, omfatter IEEE, ITU, 3GPP og ETSI.
(æ)
Abonnementsperiode betyder den periode, i hvilken Virksomheden har købt retten til at modtage Skytjenesterne, eller den
tidsperiode, i hvilken Virksomheden har købt retten til at modtage Support, som relevant.
(ø)
Support betyder de tekniske supporttjenester, som McAfee leverer til support og vedligeholdelse af Skytjenesterne, som angivet i
det gældende Servicebilag.
(å)
Supportperiode betyder den periode, i hvilken Virksomheden er berettiget til Support, som angivet i et Tildelingsbrev.
(aa)
Bruger betyder en enkeltperson, som Virksomheden har givet tilladelse til at anvende Skytjenesterne ifølge Virksomhedens
adgangsrettigheder i henhold til nærværende Aftale, herunder Virksomhedens medarbejdere, Virksomhedens Datterselskaber,
underleverandører, autoriserede agenter og Administrerede parter.
Medmindre andet fremgår af nærværende Aftale:
(a)
omfatter en henvisning til en part dennes eksekutorer, administratorer, efterfølgere og tilladte erhververe;
(b)
er overskrifter udelukkende med henblik på nemmere henvisning og berører ikke fortolkningen eller betydningen af nærværende
Aftale;
(c)
omfatter ental flertal og omvendt, og ord, der indebærer køn, omfatter andre køn;
(d)
har andre grammatiske former eller ordklasser af definerede ord eller vendinger tilsvarende betydninger;
(e)
er en henvisning til en paragraf, stykke, bilag eller andet tillæg en henvisning til en paragraf eller et stykke i eller et bilag eller tillæg
til nærværende Aftale;
(f)
bruges ordene "indeholde", "herunder", "for eksempel" og lignende udtryk ikke som, og skal heller ikke fortolkes som, ord, der
indebærer begrænsning; og
(g)
skal betydningen af nærværende Aftale fortolkes baseret på dens helhed og ikke blot på isolerede dele.
(iii)

15.2
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