UMOWA NA USŁUGI W CHMURZE MCAFEE
Firma McAfee (zdefiniowana poniżej) oraz Spółka (wskazana w Potwierdzeniu) przyjmują warunki określone w niniejszej Umowie (określone poniżej).
Uzyskując dostęp albo korzystając z Usług w chmurze, Spółka wyraża zgodę na treść niniejszej Umowy w imieniu własnym i swoich Użytkowników, a
także oświadcza, że posiada pełną zdolność do związania się i swoich Użytkowników postanowieniami niniejszej Umowy. Jeśli Spółka Klient nie akceptuje
niniejszej Umowy, nie będzie miała dostępu ani możliwości korzystania z Usług w chmurze i musi niezwłocznie powiadomić McAfee, by anulować Usługi
w chmurze wskazane w Potwierdzeniu bez uzyskiwania dostępu ani korzystania z Usług w chmurze.Wyrażając zgodę na te warunki w imieniu innej osoby
lub podmiotu prawnego, Spółka oświadcza, że jest w pełni uprawniona do związania danej osoby lub podmiotu prawnego tymi warunkami.
Określenia pisane wielką literą, zastosowane w niniejszej Umowie, mają znaczenie nadane im w art. 15 albo innych częściach Umowy. Klauzula
dotycząca interpretacji stanowiąca część art. 15 określa zasady interpretacji niniejszej Umowy.
1.

PRAWO DO KORZYSTANIA I JEGO OGRANICZENIA
1.1
Prawo do uzyskania dostępu i korzystania: Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, firma McAfee udziela Spółce niewyłącznego,
niezbywalnego, obowiązującego na całym świecie prawa do uzyskania dostępu z Usług w chmurze opisanych w Potwierdzeniu i korzystania
z nich w danym Okresie subskrypcji wyłącznie dla wewnętrznych celów Spółki. Korzystanie z Usług w chmurze zależy od rodzaju wykupionej
subskrypcji (np. Użytkownicy) i podlega definicjom Uprawnienia do produktu z dnia Potwierdzenia otrzymanego przez Spółkę. Spółka musi
posiadać, odpowiednio, aktywną subskrypcję Usług w chmurze lub aktywną umowę Wsparcia technicznego dotyczącą Usług w chmurze, by
nadal móc uzyskiwać dostęp do Usług w chmurze. Subskrypcje użytkowników nie mogą być udostępniane więcej niż jednemu Użytkownikowi
ani nie może z nich korzystać więcej niż jeden Użytkownik, ale można je przenieść na nowych Użytkowników zastępujących poprzednich
Użytkowników, którzy zostali zwolnieni lub z innej przyczyny już nie korzystają z Usług w chmurze.
1.2
Spółki stowarzyszone: Spółka może zezwolić Spółkom stowarzyszonym na korzystanie z Usług w chmurze zgodnie z niniejszą Umową, pod
warunkiem, że każda Spółka stowarzyszona wyrazi na piśmie zgodę na związanie postanowieniami niniejszej Umowy, a Spółka będzie ponosić
odpowiedzialność za przestrzeganie i naruszenie Umowy przez każdą Spółkę stowarzyszoną.
1.3
Oprogramowanie dostępowe: Jeśli McAfee zapewni Spółce Oprogramowanie umożliwiające dostęp do Usług w chmurze, Spółka
zobowiązana jest uzyskiwać dostęp do Usług w chmurze za pomocą tego Oprogramowania. Oprogramowanie udostępniane jest Spółce na
mocy Umowy licencyjnej, która dotyczy każdego Oprogramowania. Wszelkie sprzeczności albo rozbieżności pomiędzy Umową licencyjną a
niniejszą Umową rozstrzygane będą na korzyść Umowy licencyjnej, o ile odnoszą się do Oprogramowania, a na korzyść niniejszej Umowy,
jeśli dotyczą Usług w chmurze albo innych kwestii.
1.4
Podmioty zarządzające: Jeśli Spółka zawrze umowę z podmiotem trzecim w dotyczącą zarządzania zasobami informatycznymi Spółki (Podmiot
zarządzający), Spółka może upoważnić Podmiot zarządzający do korzystania z Usług w chmurze w imieniu Spółki, pod warunkiem że:
(a)
Podmiot zarządzający korzystać będzie z Usług w chmurze wyłącznie do wewnętrznej działalności Spółki;
(b)
Podmiot zarządzający wyrazi pisemną zgodę na związanie się postanowieniami niniejszej Umowy;
(c)
Spółka powiadomi firmę McAfee na piśmie o tym, że Podmiot zarządzający korzystać będzie z Usług w chmurze w imieniu Spółki
oraz
(d)
Spółka ponosić będzie odpowiedzialność za korzystanie z Usług w chmurze przez Podmiot zarządzający.
1.5
Ograniczenia: Spółka nie dopuści się poniższego ani nie zezwoli podmiotom trzecim na:
(a)
udzielanie licencji ani podlicencji, uzyskiwanie dostępu, użytkowanie, sprzedaż, dalszą sprzedaż, zbycie, przeniesienie, dystrybucję,
komercyjne wykorzystanie w inny sposób ani udostępnianie Usług w chmurze stronom trzecim;
(b)
zmianę, dekompilację, dokonywanie inżynierii wstecznej ani kopiowanie Usług w chmurze ani ich elementów;
(c)
uzyskiwanie dostępu do Usług w chmurze i używanie ich do opracowania albo wspierania produktów albo usług konkurencyjnych
wobec Usług w chmurze;
(d)
korzystania z Usług w chmurze do działań oszukańczych;
(e)
podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu, przeprowadzania ataków typu denial of service (odmowa usługi) albo w
inny sposób działania na bezpośrednią, znaczącą albo ciągłą szkodę firmy McAfee, świadczenie przez nią Usług w chmurze albo
działanie na szkodę innych podmiotów;
(f)
podawanie się za inną osobę albo wprowadzanie w błąd odnośnie do powiązania z daną osobą albo podmiotem;
(g)
uzyskiwanie dostępu do Usług w chmurze ani korzystanie z nich w celu monitorowania dostępności, bezpieczeństwa, wydajności,
funkcjonalności czy jakichkolwiek innych celów porównawczych lub konkurencyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody McAfee;
(h)
przedstawienie fałszywych danych identyfikacyjnych albo innych danych w celu założenia konta, które będzie używane do
uzyskiwania dostępu lub korzystania z Produktów firmy McAfee;
(i)
korzystanie z Usług w chmurze do inicjowania albo rozpowszechniania Złośliwego oprogramowania;
(j)
korzystanie z Usług w chmurze jako serwera HTTP umożliwiającego przekazywanie do podmiotów trzecich albo działanie jaki serwer
proxy ruchu sieciowego albo
(k)
korzystanie z Usług w chmurze w sposób naruszający obowiązujące prawo albo przepisy, albo prawa osób albo podmiotów, albo
postanowienia niniejszej Umowy.
Każdy z punktów od (a) do(k) stanowi przypadek Zabronionego użycia. Zabronione użycie stanowi rażące naruszenie Umowy wedle
wyłącznego uznania McAfee.
1.6
Prawo wykorzystywania Danych Spółki
(a)
Spółka udziela firmie McAfee niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na uzyskanie dostępu do Danych Spółki i używanie ich w zależności
od potrzeb w Okresie subskrypcji:
(i)
w celu wykorzystania przez firmę McAfee do świadczenia Usług w chmurze i Wsparcia Spółki w Okresie subskrypcji oraz
(ii)
w celu wykonania niniejszej Umowy, w tym zapewnienia wydania odpowiedniej liczby subskrypcji lub kont użytkownika.
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2.

3.

4.

5.

Spółka udziela firmie McAfee niewyłącznego, wieczystego prawa oraz licencji na wykorzystanie, powielanie i ujawnianie informacji
związanych z produktem, wsparciem albo usługami, Danych Spółki (z wyłączeniem Danych osobowych i Poufnych informacji Spółki)
oraz materiałów gromadzonych, anonimizowanych i uniemożliwiających identyfikację albo w inny sposób uniemożliwiających
powiązanie z określoną osobą albo Spółką w celu ulepszenia produktu (w tym synchronizacji treści, śledzenia urządzeń,
rozwiązywania problemów), wewnętrznych badań mających na celu lepsze zrozumienie przez firmę McAfee zagadnień dotyczących
Złośliwego oprogramowania, zagrożeń i słabych stron (w tym wykrywania i zgłaszania zagrożeń dla komputerów końcowych i sieci
Spółki oraz Użytkowników) w celu poprawy ogólnego bezpieczeństwa użytkowników, zgodnie z Polityką prywatności McAfee
dostępną pod adresem https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx. Obejmuje to sporządzanie informacji statystycznych i
dotyczących wydajności, powiązanych ze świadczeniem i obsługą Usług w chmurze oraz publiczne udostępnianie takich informacji.
Firma McAfee zachowuje wszystkie prawa do takich zgromadzonych i anonimowych danych.
OBOWIĄZKI SPÓŁKI
2.1
Dostęp Spółki: Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelką aktywność występującą na kontach Usług w chmurze i Wsparcia posiadanych
przez Spółkę. Spółka udzieli firmie McAfee wszelkich informacji i pomocy niezbędnej do świadczenia Usług w chmurze bądź umożliwienia
Spółce korzystania z nich. Spółka zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić firmę McAfee o wszelkim nieupoważnionym użyciu konta bądź
innym podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa, lub nieupoważnionym użyciu, kopiowaniu lub dystrybucji Usług w chmurze, Dokumentacji
bądź Danych Spółki.
2.2
Dane Spółki
(a)
Spółka oświadcza, że:
(i)
posiada tytuł prawny i zgody niezbędne do przekazania Danych Spółki firmie McAfee;
(ii)
przedstawiła niezbędne powiadomienia i uzyskała wszelkie zgody lub upoważnienia (w tym wymagane od Użytkowników)
dotyczące korzystania przez nią z Produktów McAfee i przetwarzania przez McAfee Danych Spółki (w tym Danych
osobowych); oraz
(iii)
przestrzegać będzie wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przekazywania
Danych Spółki do McAfee.
(b)
Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność za autentyczność, jakość, uczciwość, zgodność z prawem, rzetelność i stosowność
wszystkich Danych Spółki. Usługi w chmurze opierają się na Danych Spółki podanych przez nią a McAfee nie ponosi
odpowiedzialności za zawartość Danych Spółki. Z wyjątkiem przypadków wymaganych odpowiednimi przepisami, McAfee nie bierze
na siebie obowiązku poprawiania ani zmiany Danych Spółki. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Spółka zachowuje wszelkie
prawa, tytuły i udziały w Danych Spółki.
2.3
Administrator systemu: W razie potrzeby Spółka poda firmie McAfee dane kontaktowe do administratora systemu Spółki, który jest
upoważniony do udzielenia informacji niezbędnych do konfiguracji Usług w chmurze i zarządzania nimi („Administrator systemu”). W
zależności od rodzaju zakupionych Usług w chmurze McAfee może podać Spółce poufny kod dostępu do narzędzia administracyjnego, do
którego dostęp może mieć wyłącznie Administrator systemu.
2.4
Zaktualizowane informacje: Spółka zobowiązana jest podawać aktualne i kompletne informacje dotyczące Użytkowników, wymagane przez
McAfee do zarządzania kontem Spółki.
USŁUGA POMOCY TECHNICZNEJ
Firma McAfee zapewni Spółce Wsparcie zgodnie z odpowiednim Harmonogramem usług. Warunki Wsparcia McAfee mogą podlegać okresowo aktualizacji,
aczkolwiek McAfee nie obniży w sposób istotny poziomu wydajności, funkcjonalności czy dostępności Wsparcia w danym Okresie subskrypcji.
PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH
4.1
Jako że Dane Spółki mogą pochodzić z różnych jurysdykcji, które mogą nie być znane firmie McAfee w toku dostawy Produktów McAfee,
Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że strony zawrą niezbędne umowy dodatkowe wymagane odpowiednimi
przepisami dotyczącymi ochrony danych. W zakresie takim, w jakim Dane Spółki obejmują Dane osobowe mieszkańców Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG), przetwarzanie takich danych przez firmę McAfee zgodne będzie z odpowiednią wersją Umowy o
przetwarzanie danych osobowych McAfee (UPDO) (w tym, w razie potrzeby, Standardowymi klauzulami umownymi dotyczącymi
przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwach trzecich zatwierdzonymi decyzją KE z
dnia 5 lutego 2010 r.), którą można znaleźć na stronie sieci Web McAfee, na żądanie Spółki, która będzie wykonana przez strony. Po
wykonaniu, UPDO zostanie włączona do niniejszego dokumentu. W razie sprzeczności postanowień UPDO z warunkami niniejszej Umowy,
Dokumentacją albo Polityką prywatności McAfee, postanowienia UPDO będą nadrzędne w zakresie takim, w jakim dotyczyć będą Danych
osobowych mieszkańców EOG.
4.2
Firma McAfee przestrzegać będzie polityki prywatności McAfee i stosować się do odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
określonych w Dokumentacji i UPDO.
4.3
Bez uszczerbku dla art. 4.1 i 4.2, Spółka ponosi odpowiedzialność za: (a) luki bezpieczeństwa i ich konsekwencje, związane z Danymi Spółki,
w tym za Złośliwe oprogramowanie zawarte w Danych Spółki oraz (b) za korzystanie przez Spółkę i jej Użytkowników z Produktów McAfee w
sposób niezgodny z niniejszą Umową.
4.4
W zakresie takim, w jakim Spółka ujawnia albo przekazuje Dane Spółki stronie trzeciej, firma McAfee nie ponosi dalej odpowiedzialności za
bezpieczeństwo, uczciwość albo poufność takich treści pozostających poza kontrolą McAfee.
OKRES OBOWIĄZYWANIA; WYPOWIEDZENIE; OKRESY SUBSKRYPCJI.
5.1
Okres obowiązywania: Niniejsza Umowa będzie obowiązywać do chwili jej wypowiedzenia zgodnie z niniejszą Umową.
5.2
Wypowiedzenie z ważnego powodu. Każda strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę z ważnego powodu, ze skutkiem
natychmiastowym, jeśli:
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druga strona naruszy postanowienia Umowy i nie naprawi naruszenia możliwego do naprawy w ciągu trzydziestu (30) dni od
stwierdzenia przez pierwszą stronę naruszenia i żądania jego naprawy, albo jeśli naruszenia nie można naprawić;
(b)
druga strona albo jej mienie jest przedmiotem postępowania upadłościowego albo układowego;
(c)
druga strona stanie się niewypłacalna albo straci zdolność do terminowego regulowania zobowiązań;
(d)
druga strona dokona cesji na rzecz wierzycieli albo
(e)
druga strona będzie przedmiotem postępowania zgodnie z przepisami prawa upadłościowego albo przepisów o umarzaniu
zadłużenia.
5.3
Wycofanie z użytku: Prawo Spółki do uzyskania dostępu i korzystania z Usług w chmurze, a także dowolnych elementów Usług w chmurze,
podlegają Zasadom wycofania z użytku https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf. Z dniem
Wycofania z użytku Usługi w chmurze bądź jakiegokolwiek elementu Usługi w chmurze (zgodnie z opisem w Zasadach wycofywania z
użytku) wygasa prawo Spółki do dostępu i korzystania z danej Usługi w chmurze lub elementu.
5.4
Zawieszenie albo zakończenie świadczenia Usług w chmurze przez McAfee: Firma McAfee może zawiesić albo zakończyć świadczenie
Usług w chmurze:
(a)
bezzwłocznie, jeśli firma McAfee stwierdzi, że zawieszenie albo zakończenie jest niezbędne w celu uniknięcia albo uniemożliwienia
Zabronionego użycia albo
(b)
po uprzednim powiadomieniu Spółki, jeśli:
(i)
Spółka dopuszcza się rażącego naruszenia niniejszej Umowy;
(ii)
firma McAfee otrzyma powiadomienie od Uprawnionego partnera o tym, że Spółka dopuściła się rażącego naruszenia
Umowy (w tym Umowy Spółki z Uprawnionym partnerem);
(iii)
firma McAfee w sposób uzasadniony uzna, że ilość danych przekazywanych albo przetwarzanych za pomocą Usług w
chmurze w koncie Spółki jest znacznie większa niż średnie wykorzystanie albo może spowodować pogorszenie Usług w
chmurze świadczonych na rzecz Spółki albo innych klientów albo
(iv)
istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa i integralności obsługiwanego środowiska albo Danych Spółki.
Zawieszenie albo zakończenie Usług w chmurze przez firmę McAfee nie ma wpływu na jakiejkolwiek prawa czy obowiązki powstałe przed
dniem zawieszenia, w tym na obowiązek zapłaty należnych opłat przez Spółkę.
5.5
Zobowiązania związane z wygaśnięciem. Spółka akceptuje fakt, iż po wygaśnięciu Okresu subskrypcji danej Usługi w chmurze, firma
McAfee nie będzie zobowiązana do zachowania Danych Spółki dla tejże Usługi, które mogą zostać nieodwracalnie usunięte w ramach
zarządzania przez McAfee ewidencjami i informacjami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli Dane Spółki przechowywane
są przy użyciu Usługi w chmurze, Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność za odzyskanie tych Danych Spółki.
PŁATNOŚCI; PODATKI; KONTROLA FINANSOWA
6.1
Płatności: O ile Spółka nie nabywa Usług w chmurze za pośrednictwem Uprawnionego partnera, w którym to przypadku zobowiązania z tytułu
płatności występują wyłącznie pomiędzy Uprawnionym partnerem a Spółką, Spółka zapłaci firmie McAfee opłaty za Produkt McAfee w ciągu
trzydziestu (30) od dnia wystawienia faktury. Od opóźnień w płatnościach naliczane są odsetki w miesięcznej wysokości półtora procenta
(1,5%) lub w najwyższej dopuszczanej przez prawo stawce, w zależności do tego, która jest niższa. Wszystkie zobowiązania płatnicze są
nieodwołalne i bezzwrotne. Jeśli Spółka uważa, że faktura została wystawiona nieprawidłowo, musi skontaktować się z McAfee na piśmie w
ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury, by zwrócić się o korektę lub kredyt.
6.2
Podatki od transakcji finansowych: Jeśli Spółka nabywa Usług w chmurze bezpośrednio od firmy McAfee w celu użytkowania albo
odsprzedaży, Spółka zapłaci wszelkie mające zastosowanie podatki od transakcji finansowych, w tym podatki od sprzedaży i użytkowania,
podatki od wartości dodanej, daniny, cła, taryfy i inne opłaty transakcyjne nałożone przez rząd na kwoty należne od Spółki na podstawie
niniejszej Umowy (Podatki od transakcji finansowych). Firma McAfee wyszczególni na fakturach osobno podatki od transakcji finansowych,
które musi pobrać od Spółki zgodnie z obowiązującym prawem. Spółka musi dostarczyć McAfee dowód ewentualnego zwolnienia z Podatków
od transakcji finansowych przynajmniej piętnastu (15) dni przed terminem płatności faktury. Jeśli McAfee nie pobierze wymaganych Podatków
od transakcji finansowych od Spółki, ale następnie będzie zmuszona do zapłaty tychże Podatków dowolnemu organowi skarbowemu, Spółka
niezwłocznie zwróci McAfee koszt takich Podatków, wraz z ewentualnie naliczonymi karami lub odsetkami, jeśli nieterminowe pobranie i
zapłata nie wynikały z winy McAfee.
6.3
Podatki u źródła: Wszystkie płatności należne od Spółki będą dokonywane bez potrącania jakichkolwiek aktualnych i przyszłych podatków
nałożonych przez jakikolwiek organ podatkowy. Jeśli Spółka zobowiązana jest, na mocy obowiązującego prawa, do potrącania podatków
dochodowych od kwot należnych McAfee zgodnie z niniejszą Umową (Podatki u źródła), Spółka opłaci Podatki u źródła należne danemu
organowi podatkowemu i wypłaci McAfee pozostałą kwotę netto, a także złoży firmie McAfee dowód opłacenia Podatku. Spółka zobowiązuje
się powiadomić McAfee na piśmie o swoim zamiarze zatrzymania podatku (podając dane na temat kwot i podstawy prawnej Podatków u
źródła) przynajmniej piętnaście (15) dni roboczych przed terminem ewentualnych płatności należnych na podstawie niniejszej Umowy oraz
współpracować z McAfee celem obniżenia ewentualnych Podatków u źródła. Jeśli McAfee dostarczy Spółce ważną i oficjalną dokumentację
wystawioną przez właściwy urząd skarbowy, zaświadczającą niższą stawkę Podatków u źródła, Spółka zobowiązuje się zastosować tę niższą
stawkę.
6.4
Jeśli Spółka nabywa Usługi w chmurze za pośrednictwem Uprawnionego partnera, zobowiązania dotyczące Podatków od transakcji
finansowych albo Podatków u źródła będą wyłączną odpowiedzialnością Uprawnionego partnera albo Spółki, a zasady określone w art. 6.2 i
6.3 nie będą miały zastosowania tak jak ma to miejsce pomiędzy firmą McAfee a Spółką.
6.5
Podatki dochodowe: Każda strona odpowiada za swoje podatki dochodowe bądź podatki oparte na przychodach lub wpływach brutto.
6.6
Kontrola finansowa: firma McAfee może zażądać, a Spółka zobowiązana jest złożyć, w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia żądania,
wygenerowany z systemu raport z weryfikacji dostępu Spółki do Usług w chmurze i korzystania z nich (Raport systemowy). Spółka przyjmuje
do wiadomości, że Raport systemowy opiera się na elementach technicznych związanych z Usługami w chmurze w celu weryfikacji dostępu i
korzystania (w tym zliczaniu Użytkowników). Jeśli Usługi w chmurze nie obejmują elementów technicznych pozwalających na weryfikację
użytkowania, Spółka przedstawi firmie McAfee szczegółowy raport z weryfikacji dostępu do Usług w chmurze i ich wykorzystania w ciągu
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trzydziestu (30) dni od otrzymania żądania od firmy McAfee. Firma McAfee zwraca się o dostarczenie Raportu systemowego (bądź
sporządzonego przez Spółkę raportu z weryfikacji dostępu do Usług w chmurze i ich wykorzystania) raz do roku i nie będzie zakłócać
nadmiernie prowadzenia przez Spółkę działalności. Jeśli Raport systemowy albo sporządzony przez Spółkę raport z weryfikacji dostępu do
Usług w chmurze i ich wykorzystania stwierdzą, że Spółka nie spełnia postanowień niniejszej Umowy, Spółka zobowiązana będzie wykupić
dodatkowe subskrypcje i zapłacić wszelkie opłaty powiązane z subskrypcjami lub Wsparciem. Firma McAfee może także naliczyć opłatę z
tytułu niezgodności z Umową.
POUFNOŚĆ
7.1
Obie strony przyjmują do wiadomości, że każda z nich może mieć dostęp do Informacji poufnych drugiej strony w związku z niniejszą Umową
i że Informacje poufne każdej strony mają znaczącą wartość dla Podmiotu ujawniającego, która może ulec obniżeniu, jeśli Informacje zostaną
w nieodpowiedni sposób ujawnione podmiotom trzecim albo wykorzystane z naruszeniem niniejszej Umowy.
7.2
Każdy Odbiorca Informacji poufnych na mocy niniejszej Umowy zobowiązany jest:
(a)
zachować Informacje poufne Podmiotu ujawniającego w tajemnicy i chronić je w takim samym stopniu, w jakim chroni własne
Informacje poufne i w takim samym stopniu, w takim działająca racjonalnie osoba chroniłaby takie Informacje poufne;
(b)
nie wykorzystywać Informacji poufnych Podmiotu ujawniającego w żaden sposób na własny rachunek ani na rachunek podmiotu
trzeciego, z wyjątkiem w celu wykonania zobowiązań, uprawnień albo w innym celu dopuszczonym przez niniejszą Umowę oraz
(c)
nie ujawniać Informacji poufnych Podmiotu ujawniającego z wyjątkiem w celu wykonania zobowiązań albo uprawnień przewidzianych
niniejszą Umową, pod warunkiem że:
(i)
ujawnienia na rzecz pracowników, wykonawców albo pośredników Odbiorcy odbywają się na zasadzie ścisłej potrzeby;
(ii)
pracownicy, wykonawcy albo pośrednicy Odbiorcy, otrzymując Informacje poufne, związani są obowiązkiem zachowania
poufności równie rygorystycznym, co określony w niniejszym artykule.
7.3
Niezależnie od ograniczeń określonych w art. 7.2, jeśli Odbiorca zobowiązany jest do ujawnienia Informacji poufnych Podmiotu ujawniającego
na mocy prawa, np. w odpowiedzi na wezwanie albo wymóg sądu, organu arbitrażowego, administracyjnego albo prawodawczego, Odbiorca
zobowiązany jest:
(a)
o ile to możliwe i dozwolone, niezwłocznie powiadomić Podmiot ujawniający na piśmie o wymogu ujawnienia, aby umożliwić
Podmiotowi ujawniającemu złożenie wniosku o ustanowienie środka zabezpieczającego albo zapobieżenie ujawnieniu w inny
sposób;
(b)
ujawnić wyłącznie minimalną ilość Informacji poufnych wymaganą do spełnienia obowiązku prawnego oraz
(c)
domagać się utrzymania poufności Informacji poufnych, które mają zostać ujawnione oraz podjąć odpowiednie kroki wobec organu
wymagającego ujawnienia w celu utrzymania ich poufności.
7.4
Spółka niezwłocznie powiadomi firmę McAfee o wykorzystaniu albo ujawnieniu Informacji poufnych McAfee z naruszeniem niniejszej Umowy.
Jako że odszkodowanie finansowe może nie stanowić wystarczającego zabezpieczenia, w przypadku naruszenia albo zagrożenia
naruszeniem postanowień niniejszego artykułu, firma McAfee niezwłocznie uzyskuje uprawnienie do egzekwowania swoich praw w drodze
konkretnego działania albo postępowania nakazowego, oprócz innych dostępnych uprawnień albo środków.
7.5
Po wpłynięciu żądania Podmiotu ujawniającego i rozwiązaniu niniejszej Umowy (o ile strony nie ustalą inaczej w danym momencie), każda ze
stron zobowiązana jest zwrócić, zniszczyć albo nieodwracalnie usunąć (według wyboru Podmiotu ujawniającego) Informacje poufne drugiej
strony.
7.6
Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, Odbiorca zobowiązany jest dalej zachowywać Informacje poufne Podmiotu ujawniającego w tajemnicy przez
pięć (5) lat, zgodnie z niniejszym artykułem.
7.7
Uwagi: Spółka akceptuje fakt, że McAfee ma nieograniczone prawo do wykorzystania sugestii i uwag udzielonych przez Spółkę w sprawie
Usług w chmurze oraz innych produktów i usług McAfee i jej spółek stowarzyszonych bez zawiadamiania Spółki, nieodpłatnie i bez zgody
Spółki, oraz że takie sugestie i uwagi będą stanowiły Informacje poufne McAfee, a nie Spółki.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
8.1
Własność: Produkty McAfee, Dokumentacja i oprogramowanie stanowiące bazę Usług w chmurze traktowane są przez firmę McAfee jako
ściśle poufne. Firma McAfee (albo jej licencjodawcy) jest wyłącznym właścicielem i zastrzega sobie prawo, tytuł i udział w Produktach McAfee,
Dokumentacji i oprogramowaniu stanowiących bazę Usług w chmurze, w tym do wszelkich powiązanych Praw własności intelektualnej i
utworów pochodnych. W imieniu własnym i Spółek stowarzyszonych, Spółka akceptuje fakt, że ani Spółka, ani jej Spółki stowarzyszone, nie
będą podejmować działań niezgodnych z Prawami własności intelektualnej posiadanymi przez firmę McAfee.
8.2
Prawa zastrzeżone: Spółce nie wolno korzystać z żadnego prawa, tytułu ani udziału w Produktach McAfee, Dokumentacji ani oprogramowaniu
stanowiących bazę Usług w chmurze ani innych powiązanych Praw własności intelektualnej, z wyjątkiem praw ograniczonego dostępu i
użytkowania udzielonych Spółce na mocy niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie stanowi umowy sprzedaży i nie przenosi żadnego tytułu,
Praw własności intelektualnej ani praw własności do Produktów McAfee, Dokumentacji ani oprogramowania stanowiących bazę Usług w
chmurze na rzecz Spółki. Spółka przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Produkty McAfee, Dokumentacja i oprogramowanie stanowiące
bazę Usług w chmurze, a także wszelkie pomysły, metody, algorytmy, wzory, procesy i koncepcje zastosowane w opracowaniu albo
stanowiące część powyższych, a także wszelkie usprawnienia, wersje, korekty, zmiany, ulepszenia, wydania, pliki definicji detekcji (albo pliki
DAT, zwane także plikami sygnatur, stanowiące kod wykorzystywany przez programy do usuwania złośliwego oprogramowania do wykrywania
i naprawiania wirusów, koni trojańskich i potencjalnie niechcianych programów), zestawy sygnatur, treść, a także inne aktualizacje Usług w
chmurze albo oprogramowania stanowiącego bazę dla Usług w chmurze, wszelkie Utwory pochodne oparte na powyższych, a także wszelkie
kopie powyższych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i są zastrzeżoną i wyłączną własnością firmy McAfee o ogromnej wartości handlowej
dla McAfee.
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RĘKOJMIE; WYŁĄCZENIA; ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1
Rękojmia. Firma McAfee gwarantuje, że w Okresie subskrypcji, Usługi w chmurze realizowane będą zasadniczo zgodnie z powiązaną
Dokumentacją. Jedynym i wyłącznym środkiem dostępnym Spółce w przypadku naruszenia rękojmi przez McAfee jest, według uznania firmy
McAfee, naprawa albo zastąpienie Usług w chmurze, albo zniżka za okres, w którym Usługa w chmurze nie była w znaczącym stopniu zgodna.
Rękojmia uzależniona jest od niezwłocznego powiadomienia McAfee przez Spółkę o niezgodności Usług w chmurze i korzystaniu z Usług w
chmurze zgodnie z niniejszą Umową.
9.2
Zrzeczenie się Rękojmi. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM ARTYKULE, W STOPNIU DOZWOLONYM
OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, FIRMA MCAFEE W WYRAŹNY SPOSÓB ZRZEKA SIĘ WSZELKICH RĘKOJMI I WARUNKÓW,
WYRAŹNYCH ALBO DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKICH RĘKOJMI, WARUNKÓW ALBO INNYCH
POSTANOWIEŃ DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU
ALBO BRAKU NARUSZENIA. FIRMA MCAFEE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE USŁUGA W CHMURZE: (A) BĘDZIE
ŚWIADCZONA W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BĘDZIE W PEŁNI BEZPIECZNA, WOLNA OD BŁĘDÓW, NIEZAWODNA I WOLNA OD
WIRUSÓW; (B) BĘDZIE SPEŁNIAĆ WYMOGI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ALBO DZIAŁAĆ Z OBECNYMI SYSTEMAMI SPÓŁKI; (C) BĘDZIE
ZGODNA ZE SZCZEGÓLNYMI PRZEPISAMI PRAWA ALBO (D) BĘDZIE ZAPEWNIAĆ PEŁNĄ OCHRONĘ PRZED EWENTUALNYMI
ZAGROŻENIAMI DLA BEZPIECZEŃSTWA. NIE MA GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA JAKIEGOKOLWIEK PRZESYŁU DANYCH W
INTERNECIE. MCAFEE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE PRZECHWYCENIE LUB ZAKŁÓCENIE
KOMUNIKACJI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU BĄDŹ SIECI CZY SYSTEMÓW POZOSTAJĄCYCH POZA KONTROLĄ MCAFEE. ZA
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA SWOICH SIECI, SERWERÓW, APLIKACJI I KODÓW DOSTĘPU ODPOWIADA SPÓŁKA. USŁUGI W
CHMURZE MOGĄ PODLEGAĆ OGRANICZENIOM, OPÓŹNIENIOM I INNYM PROBLEMOM NIEODŁĄCZNIE ZWIĄZANYM Z
KORZYSTANIEM Z INTERNETU I KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. FIRMA MCAFEE NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE
OPÓŹNIENIA, NIEDOSTARCZENIA, UTRATĘ DANYCH SPÓŁKI CZY SZKODY WYNIKAJĄCE Z TAKICH PROBLEMÓW. SPÓŁKA NIE
UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI NIE SKŁADA INNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PODJĘCIA
JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ CZY DO ZANIECHANIA ICH W SPOSÓB NIEZGODNY Z NINIEJSZYM ART.
9.3
Warunki dotyczące Systemów wysokiego ryzyka: PRODUKTY MCAFEE MOGĄ ULEC AWARII I NIE ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE,
STWORZONE, PRZETESTOWANE ANI NIE SĄ PRZEZNACZONE JAKO NIEZAWODNE W KONTEKŚCIE SYSTEMÓW WYSOKIEGO
RYZYKA. FIRMA MCAFEE NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI A SPÓŁKA ZABEZPIECZY, OBRONI I OCHRONI FIRMĘ MCAFEE, JEJ
SPÓŁKI STOWARZYSZONE I PRZEDSTAWICIELI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, POZWY, ŻĄDANIA I
POSTĘPOWANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST TWIERDZENIE, ŻĄDANIE, WNOSZENIE LUB ZGŁASZANIE JAKIEJKOLWIEK
ODPOWIEDZIALNOŚCI, STRATY, ZOBOWIĄZANIA, RYZYKA, KOSZTU, SZKODY, WYROKU, KARY, UGODY, ORZECZENIA, GRZYWNY
LUB KOSZTÓW (WŁĄCZNIE Z HONORARIAMI PRAWNIKÓW) WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM
PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA NA SYSTEMIE WYSOKIEGO RYZYKA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ TAKICH, KTÓRYCH
MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE FUNKCJI ODPORNOŚCI NA AWARIE LUB BŁĘDY W SYSTEMIE WYSOKIEGO
RYZYKA, KTÓRE OPIERAJĄ SIĘ NA TWIERDZENIU, ŻE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU WYSOKIEGO RYZYKA ZALEŻY BĄDŹ
ZALEŻAŁO OD FUNKCJONOWANIA USŁUG W CHMURZE LUB ŻE AWARIA DOWOLNEGO PRODUKTU MCAFEE SPOWODOWAŁA
AWARIĘ SYSTEMU WYSOKIEGO RYZYKA.
9.4
Osoby trzecie: Produkty McAfee mogą zawierać produkty niezależnych osób trzecich, od których zależeć może działanie niektórych funkcji,
a do których należą definicje złośliwego oprogramowania bądź filtry i algorytmy URL. Firma McAfee nie udziela żadnej rękojmi na działanie
żadnych z produktów osób trzecich ani za dokładność informacji podanych przez osobę trzecią.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ ZE STRON WOBEC DRUGIEJ STRONY Z TYTUŁU
ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY ALBO POWIĄZANYCH Z JEJ PRZEDMIOTEM, NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CAŁKOWITYCH
PŁATNOŚCI DOKONANYCH NA RZECZ ALBO NALEŻNYCH OD SPÓŁKI DLA MCAFEE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY W CIĄGU SZEŚCIU (6)
MIESIĘCY PRZED ZŁOŻENIEM ROSZCZENIA. ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE
POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NAWET JEŚLI SZKODY TE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ, ALBO STRONA ZOSTAŁA
POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE, JEŚLI
ROSZCZENIA POWSTAJĄ W ZWIĄZKU Z UMOWĄ, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), PRAWA SŁUSZNOŚCI, USTAWY
ALBO W INNY SPOSÓB. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ANI NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NIE PODLEGA OGRANICZENIU ANI WYŁĄCZENIU.
ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
11.1 Zobowiązanie Spółki do zwolnienia z odpowiedzialności. Spółka bezwarunkowo zwolni z odpowiedzialności i zabezpieczy firmę McAfee,
jej Spółki stowarzyszone, ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, wykonawców i pośredników (zwanych z osobna Podmiotem
McAfee zwolnionym z odpowiedzialności) przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami i kosztami (w tym kosztami sądowymi i
uzasadnionymi honorariami prawników) ponoszonymi przez Podmiot McAfee zwolniony z odpowiedzialności w wyniku albo w związku z:
(a)
roszczeniami osób trzecich w związku z:
(i)
Danymi Spółki, w tym, miedzy innymi, nieprzestrzeganiem przez Spółkę obowiązujących przepisów prawa albo
nieuzyskaniem niezbędnych zezwoleń dotyczących Danych Spółki,
(ii)
korzystaniem przez Spółkę z Usług w chmurze w sposób nieokreślony wyraźnie w niniejszej Umowie;
(iii)
zgodnością firmy McAfee z technologią, projektami, instrukcjami i wymogami przedstawionymi przez Spółkę lub osobę
trzecią w imieniu Spółki;
(iv)
wszelkimi roszczeniami, kosztami, odszkodowaniami albo zobowiązaniami dochodzonymi przez Przedstawiciela Spółki albo
(v)
naruszeniem przez Spółkę obowiązujących praw albo przepisów oraz
(b)
wszelkimi uzasadnionymi kosztami i honorariami prawników, jakie firma McAfee musiała ponieść w celu odpowiedzi na wezwanie,
postanowienie sądu lub inne urzędowe zapytanie dotyczące Danych Spółki bądź korzystania przez Spółkę z Usług w chmurze.
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Zobowiązanie firmy McAfee do zwolnienia z odpowiedzialności.
(a)
Firma McAfee zwolni z odpowiedzialności i według własnego uznania przystąpi do obrony Spółki przed roszczeniami dochodzonymi
przeciwko Spółce w ramach pozwu lub postępowania sądowego, jeśli roszczenie dotyczy bezpośredniego naruszenia patentu lub
praw autorskich bądź przywłaszczenia tajemnicy przedsiębiorstwa firmy McAfee, roszczenie wytoczono przeciwko Usługom w
chmurze odrębnie, a nie w połączeniu z innymi, bądź połączeniu Usług w chmurze.
(b)
Wyłączenia. Niezależnie od przeciwnych postanowień niniejszej Umowy, firma McAfee nie zwolni z odpowiedzialności ani nie
zabezpieczy Spółki przed wysuwanymi roszczeniami, w całości albo części, dotyczącymi albo wynikającymi z:
(i)
naruszenia niniejszej Umowy przez Spółkę;
(ii)
technologii, projektów, instrukcji i wymogów przedstawionych przez Spółkę lub osobę trzecią w imieniu Spółki;
(iii)
zmian Usług w chmurze albo wykorzystaniu Usług w chmurze w sposób wykraczający poza zakres odpowiedniej
Dokumentacji;
(iv)
używania nieaktualnych albo nieobsługiwanych wersji Usług w chmurze;
(v)
Danych Spółki;
(vi)
Usług świadczonych przez Spółkę przy użyciu albo w oparciu o Usługi w chmurze albo
(vii)
rzekomego wdrożenia części albo całości Standardu za pomocą Usług w chmurze.
(c)
Środki prawne: Firma McAfee może, według własnego uznania i na własny koszt, w odniesieniu do Produktu McAfee, którego
dotyczy roszczenie:
(i)
udzielić Spółce prawa dalszego korzystania z Usługi w chmurze;
(ii)
zastąpić albo zmienić Usługę w chmurze albo oprogramowanie stanowiące bazę Usługi w chmurze tak, aby usunąć
naruszenie albo
(iii)
po usunięciu przez Spółkę Oprogramowania i uzyskania przez Spółkę dostępu do Usług w chmurze z systemów Spółki,
zwrócić wartość ceny zakupu zapłaconej przez Spółkę za Usługi w chmurze powodujące naruszenie.
11.3 Procedura odszkodowawcza.Strona zwolniona z odpowiedzialności (Podmiot zwolniony z odpowiedzialności) (a) przedłoży niezwłocznie
pisemne powiadomienie stronie zwalniającej z odpowiedzialności (Podmiot zwalniający z odpowiedzialności) o roszczeniu (pod warunkiem,
że niezłożenie powiadomienia w terminie, co naraża Podmiot zwalniający z odpowiedzialności na uszczerbek, zwolni Podmiot zwalniający z
zobowiązań określonych w niniejszym artykule w stopniu takim, w jakim uszczerbek odniósł Podmiot zwalniający z odpowiedzialności, oraz
niezłożenie powiadomienia w terminie zwolni Podmiot zwalniający z odpowiedzialności z obowiązku zwrócenia drugiej stronie kosztów
honorarium prawnika poniesionych przed powiadomieniem) oraz (b) będzie w sposób racjonalny współpracować w związku z obroną albo
zaspokojeniem roszczenia oraz (c) przekaże Podmiotowi zwalniającemu z odpowiedzialności wyłączną kontrolę nad obroną i zaspokojeniem
roszczenia, pod warunkiem jednak, że ewentualne zaspokojenie roszczenia nie będzie obejmować zobowiązania do określonego świadczenia
albo przyjęcia odpowiedzialności przez Stronę zwolnioną z odpowiedzialności.
11.4 Osobiste i wyłączne zwolnienie z odpowiedzialności: Poniższe zwolnienie z odpowiedzialności dotyczą wyłącznie stron i nie mogą być
przeniesiona na żadną inną osobę. Niniejszy artykuł 11 określa całkowite zobowiązania stron do zwolnienia z odpowiedzialności, oraz
wyłączne środki odszkodowawcze z tytułu naruszenia Praw własności intelektualnej.
PRODUKTY EWALUACYJNE I BEZPŁATNE USŁUGI
12.1 Ogólnie: Jeśli Spółka zażąda oceny Usług w chmurze (Produkt ewaluacyjny) albo Usług bezpłatnych, zastosowanie mają postanowienia
niniejszego artykułu i są one nadrzędne wobec innych sprzecznych postanowień niniejszej Umowy. Okres użytkowania Produktu
ewaluacyjnego ograniczony jest do trzydziestu (30) dni (Okres ewaluacji) o ile nie ustalono inaczej na piśmie z McAfee. W Okresie ewaluacji,
Spółka może uzyskiwać dostęp do Produktów ewaluacyjnych i korzystać z nich wyłącznie w celu wewnętrznej oceny i podjęcia decyzji o
zakupie prawa do korzystania z Produktów ewaluacyjnych.
12.2 Brak obowiązku zapewnienia Wsparcia: Firma McAfee nie ma obowiązku zapewniania Wsparcia dla Produktów ewaluacyjnych czy
Bezpłatnych usług. Spółka przyjmuje do wiadomości, że Produkty ewaluacyjne i Bezpłatne usługi mogą zawierać błędy, wady lub inne
problemy, które mogą spowodować awarię systemu lub inne błędy, naruszenie zabezpieczeń, zakłócenia i utratę danych.
12.3 Zrzeczenie się Rękojmi
(a)
Zobowiązania McAfee do zwolnienia z odpowiedzialności zgodnie z art. 11 nie dotyczą Produktów ewaluacyjnych ani Bezpłatnych
usług. Produkty ewaluacyjne i Usługi bezpłatne zapewniane są Spółce w stanie takim, w jakim się znajdują. W stopniu dozwolonym
przez prawo, McAfee nie udziela żadnych innych rękojmi, wyraźnych czy dorozumianych, w odniesieniu do Produktów ewaluacyjnych
i Bezpłatnych usług oraz zrzeka się wszystkich pozostałych zobowiązań i odpowiedzialności albo wyraźnych i dorozumianych rękojmi
dotyczących Produktów ewaluacyjnych i Bezpłatnych usług, w tym w zakresie jakości, zgodności z dowolnym oświadczeniem albo
opisem, wydajności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, oraz że Produkty ewaluacyjne i Bezpłatne usługi
będą wolne od błędów czy wad. Spółka podejmuje całe ryzyko wynikające z korzystania z Produktów ewaluacyjnych i Bezpłatnych
usług. Jeśli prawo obowiązujące w obszarze prawnym Spółki nie zezwala na wyłączenie rękojmi wyraźnych albo dorozumianych,
zrzeczenie się zawarte w niniejszym artykule nie obowiązuje, a rękojmie wyraźne albo dorozumiane będą ograniczone w czasie do
okresu minimalnego wymaganego obowiązującymi przepisami, a całkowita odpowiedzialność McAfee i licencjodawców będzie
ograniczona do kwoty pięćdziesięciu (50) dolarów amerykańskich (albo aktualnej wartości wyrażonej w odpowiedniej walucie
lokalnej).
(b)
Spółka przyjmuje do wiadomości, że firma McAfee:
(i)
nie złożyła obietnicy ani nie zagwarantowała Spółce, że Bezpłatne usługi zostaną ogłoszone albo udostępnione komukolwiek
w przyszłości;
(ii)
nie ma wyraźnego ani dorozumianego zobowiązania wobec Spółki do ogłoszenia albo wprowadzenia Bezpłatnych usług oraz
(iii)
nie jest zobowiązana do wprowadzenia produktu podobnego do Bezpłatnych usług albo z nimi zgodnego, a także żadnych
aktualizacji Produktów ewaluacyjnych albo Bezpłatnych usług.
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12.4

13

14

Bezpłatne usługi
(a)
Firma McAfee nie jest zobowiązana do wydania jakiejkolwiek końcowej wersji Bezpłatnych usług. Spółka zgłosi McAfee nietypowe,
nieplanowe bądź niezwykłe zdarzenia zaobserwowane w Bezpłatnych usługach. Dostęp czy korzystanie z Bezpłatnych usług
ograniczony jest wyłącznie na potrzeby wewnętrznej oceny Bezpłatnych usług przez Spółkę.
(b)
W przypadku Bezpłatnych usług stanowiących elementy albo funkcje objęte wykupioną subskrypcją, za które firma McAfee nie pobiera
już opłat lub które firma McAfee zapewnia Spółce nieodpłatnie, Okres subskrypcji Bezpłatnych usług trwa tak długo, jak firma McAfee
udostępnia elementy albo funkcje Spółce.
(c)
Firma McAfee może według uznania zdecydować o zapewnianiu Bezpłatnych usług Spółce przed rozpoczęciem, w trakcie lub po
zakończeniu okresu płatnej subskrypcji Spółki w związku z Usługami w chmurze, a każde korzystanie z takich usług jest objęte
warunkami niniejszej Umowy obowiązującej w danym czasie, tak długo, jak Bezpłatne usługi będą udostępniane Spółce.
(d)
Wszelkie aktualizacje lub pomoc dla użytkownika końcowego, zapewniane w ramach Bezpłatnych usług są oferowane przez firmę
McAfee według jej wyłącznego uznania i mogą być przerwane w dowolnym czasie.
(e)
Według własnego uznania i w dowolnym momencie, firma McAfee może zadecydować o zakończeniu niektórych Bezpłatnych usług
albo określonych elementów Bezpłatnych usług (Zakończenie bezpłatnych usług). Bezpłatne usługi są wyłączone zwłaszcza z
Zasad wycofywania z użytku firmy McAfee. Firma McAfee podejmie natomiast wszelkie uzasadnione komercyjnie starania, aby
zapewnić Spółce informację o Zakończeniu bezpłatnych usług z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem.
(f)
Firma McAfee nie ma obowiązku przechowywania Danych Spółki lub innych informacji na temat Spółki przesyłanych lub
gromadzonych za pośrednictwem Bezpłatnych usług. Firma McAfee może usunąć dowolne Dane Spółki lub inne informacje na temat
Spółki według własnego uznania i bez uprzedzania Spółki.
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
13.1 Obie Strony zobowiązują się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego, stanowego i lokalnego w odniesieniu do
swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym między innymi obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących
prywatności i kontroli eksportu, amerykańskiej Ustawy o zapobieganiu praktykom korupcyjnym za granicą oraz innych obowiązujących ustaw
antykorupcyjnych.
13.2 Spółka nie może bezpośrednio ani pośrednio eksportować, przesyłać ani zezwalać na dostęp do jakichkolwiek Usług w chmurze lub danych
technicznych (lub jakichkolwiek ich części) lub systemu albo usług obejmujących Usługi w chmurze do jakiegokolwiek kraju, do którego eksport,
przesył lub dostęp taki ograniczony jest przez obowiązujące prawo, bez zgody — jeśli jest wymagana — Biura ds. Przemysłu i Bezpieczeństwa
amerykańskiego Departamentu Handlu lub innego właściwego podmiotu rządowego, któremu podlega dany eksport lub przesył. Spółka nie
będzie używać, przekazywać ani uzyskiwać dostępu do Usług w chmurze w celach związanych z bronią jądrową, chemiczną albo biologiczną
czy też technologią rakietową bez zgody amerykańskiego rządu wyrażonej w drodze rozporządzenia lub konkretnego pozwolenia.
13.3 Spółka przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że niektóre Produkty McAfee zawierające szyfrowanie mogą przed eksportem wymagać
autoryzacji przez władze amerykańskie i inne odpowiednie władze, w tym Unii Europejskiej. Spółka także przyjmuje do wiadomości i akceptuje
fakt, że niektóre Produkty McAfee zawierające szyfrowanie mogą podlegać ograniczeniom importu i użytkowania w innych krajach. Dodatkowe
informacje dotyczące eksportu i importu Produktów McAfee można znaleźć na stronie sieci Web firmy McAfee „Zgodność z przepisami
eksportowymi” (www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx), aktualizowanej okresowo.
13.4 Jeśli firma McAfee otrzyma powiadomienie, że Spółka jest lub została zidentyfikowana jako podmiot objęty sankcjami lub ograniczeniami na
mocy obowiązującego prawa, firma McAfee nie będzie zobowiązana do realizacji żadnego ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy, jeśli ich realizacja powodowałaby naruszenie sankcji lub ograniczeń.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
14.1 Powiązania: Zgodnie z niniejszą Umową, Strony stanowią niezależnych wykonawców i wyraźnie zrzekają się wszelkich spółek partnerskich,
franczyz, wspólnych przedsięwzięć, pośrednictwa, stosunku pracy, powiernictwa albo innego stosunku szczególnego. Żadna ze stron nie
zawiera niniejszej Umowy w celu odniesienia korzyści, ani ustanowienia żadnego uprawnienia czy wniesienia powództwa wobec ani w imieniu
dowolnej osoby czy podmiotu innego niż strony albo wyszczególnione Spółki stowarzyszone. Niniejsza Umowa nie ma na celu ustanowienia
żadnego beneficjenta będącego stroną trzecią. Spółce nie wolno składać żadnej osobie trzeciej żadnych oświadczeń, że Spółka ma prawo
związać spółkę McAfee w jakikolwiek sposób, a Spółka nie będzie składać żadnych oświadczeń w imieniu firmy McAfee.
14.2 Klauzula salwatoryjna: W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności lub niewykonalności jakiegokolwiek postanowienia niniejszej
Umowy według obowiązującego prawa sąd ten dokona modyfikacji danego postanowienia w minimalnym zakresie niezbędnym dla ważności
i wykonalności, a jeśli nie da się sprawić, by postanowienie było ważne i wykonalne, sąd odłączy i usunie dane postanowienie z niniejszej
Umowy. Zmiana nie wpłynie na ważność zmienionego postanowienia ani na inne postanowienie niniejszej Umowy, która pozostanie w mocy.
14.3 Zrzeczenie się praw: Nieskorzystanie przez dowolną stronę lub zwłoka w skorzystaniu z jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie
będzie stanowiło zrzeczenia się prawa do skorzystania z tegoż bądź jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy w dowolnym
czasie. Zrzeczenie się praw do skorzystania z jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy dla ważności wymaga formy pisemnej i
wskazania postanowienia, z praw do którego się rezygnuje i podpisu strony zrzekającej się takiego prawa.
14.4 Siła wyższa; inne usprawiedliwione niewykonanie obowiązków albo opóźnienie w realizacji
(a)
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia albo niewykonanie obowiązków umownych w stopniu, w jakim wynikało
to z Działania siły wyższej.
(b)
Niewykonanie obowiązków albo opóźnienia firmy McAfee w wykonaniu zobowiązań są usprawiedliwione w stopniu wynikającym z:
(i)
działania albo zaniechania Spółki, jej pracowników, pośredników, użytkowników, spółki stowarzyszone albo wykonawców;
(ii)
niezależnie od ogólnego charakteru art. 14.5(b)(i), niewykonania albo opóźnienia wykonania określonego zadania,
obowiązku albo zobowiązania określonych w niniejszej Umowie albo Załączniku przez Spółkę, które to zadanie,
obowiązek albo zobowiązanie jest warunkiem albo wymogiem zadania, obowiązku albo zobowiązania firmy McAfee;
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polegania na instrukcjach, upoważnieniach, zgodach i innych informacjach przekazywanych przez Przedstawiciela Spółki
albo
(iv)
działań i zaniechań stron trzecich (z wyjątkiem zarządzanych przez McAfee).
Obowiązujące prawo: Wszelkie spory powstające w związku z Umową lub jej przedmiotem albo z nich wynikające podlegać będą
następującym przepisom, z wyłączeniem zasad dotyczących kolizji ustaw:
(a)
przepisów prawa stanu Nowy Jork, jeśli Spółka nabywa Produkty McAfee w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Ameryce
Środkowej, Kanadzie, Ameryce Południowej czy na Karaibach;
(b)
przepisów prawa Republiki Irlandii, jeśli Spółka nabywa Produkty McAfee w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, albo w
regionie zwanym zwyczajowo Oceanią (z wyłączeniem Australii i Nowej Zelandii);
(c)
przepisów prawa Japonii, jeśli Spółka nabywa Produkty McAfee w Japonii;
(d)
przepisów prawa Republiki Singapuru, jeśli Spółka nabywa Produkty McAfee w regionie Azja-Pacyfik (łącznie z Australią i Nową
Zelandią); albo
(e)
przepisów prawa Republiki Irlandii, jeśli Spółka nabywa Produkty McAfee w innym kraju, o ile nie istnieje wymóg mówiący o tym,
że należy stosować się do prawa lokalnego.
Do niniejszej Umowy nie mają zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
ani Uniform Computer Information Transactions Act.
Jurysdykcja: Wszelkie spory powstałe w wyniku niniejszej Umowy, jej przedmiotu albo z nimi powiązane podlegać będą wyłącznej
właściwości następujących sądów:
(a)
Sądu Okręgowego USA Południowego Dystryktu stanu Nowy Jork i Sądów Stanowych znajdujących się w stanie Nowy Jork, o ile
obowiązuje prawo stanu Nowy Jork;
(b)
Sądów w Republice Irlandii, gdy zastosowanie ma prawo irlandzkie;
(c)
Sądów w Japonii, gdy zastosowanie ma prawo japońskie albo
(d)
Sądów w Republice Singapuru, gdy zastosowanie ma prawo Singapuru;
Całość Umowy, porządek pierwszeństwa i zmiany
(a)
Umowa wraz z Załącznikami stanowi całość porozumienia pomiędzy firmą McAfee a Spółką w odniesieniu do jej przedmiotu i
zastępuje wszelkie propozycje ustne i pisemne, a także całość komunikacji pomiędzy stronami dotyczącej przedmiotu Umowy.
Niezależnie od ewentualnych sprzeczności z zamówieniem zakupu albo innym pisemnym dokumentem złożonym przez Spółkę,
bez względu na to, czy zostały wyraźnie odrzucone przez McAfee, obowiązywać będą postanowienia niniejszej Umowy.
(b)
W przypadku wystąpienia kolizji albo niezgodności pomiędzy postanowieniami dowolnego dokumentu stanowiącego integralną
część niniejszej Umowy, poniższa kolejność obowiązywania mieć będzie zastosowanie w stopniu odpowiadającym kolizji albo
niezgodności, o ile nie zostało wyraźnie uzgodnione inaczej w ewentualnym dokumencie podrzędnym:
(i)
Umowa jest nadrzędna wobec Harmonogramu usług i Potwierdzenia oraz
(ii)
Harmonogram usług jest nadrzędny wobec Potwierdzenia.
(c)
Firma McAfee zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich postanowień Umowy, w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wejdą
w życie wraz z opublikowaniem zaktualizowanej wersji pod adresem https://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-ofservice-agreement.aspx
Powiadomienia: wszelkie powiadomienia na mocy albo w związku z niniejszą Umową wymagają formy pisemnej, z podpisem własnym lub w
imieniu strony składającej powiadomienie, zaadresowane do McAfee, „do wiadomości Działu Prawnego”, na odpowiedni adres podany w art.
15.1(s), albo do Spółki, zgodnie z danymi Spółki do kontaktu podanymi podczas zakupu albo rejestracji w Usłudze w chmurze. Powiadomienia
zostaną uznane za doręczone w momencie odbioru w przypadku doręczenia osobistego za potwierdzeniem, w kolejnym dniu roboczym w
przypadku wysłania opłaconym, uznanym w danym kraju kurierem nocnym z możliwością śledzenia przesyłki; albo w ciągu pięciu (5) dni
roboczych po przesłaniu listem poleconym pocztą lotniczą, za potwierdzeniem odbioru, opłaconym z góry, na adres podany powyżej.
Dokumenty dodatkowe i odnośniki: Odnośniki do pojęć stanowiących hiperłącza w niniejszej Umowie prowadzą do pojęć albo treści
powiązanej z hiperłączem (albo hiperłączem zastępczym wskazywanym okresowo przez firmę McAfee) i podlegają okresowym zmianom.
Spółka przyjmuje do wiadomości, że pojęcia albo treść hiperłącza stanowią integralną część Umowy a Spółka zobowiązana jest
przeanalizować warunki albo treść hiperłączy wskazanych w Umowie.
Cesja: Spółce nie wolno udzielać podlicencji, dokonywać cesji czy przekazania praw na mocy niniejszej Umowy bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody firmy McAfee. Wszelkie próby podejmowane przez Spółkę w celu udzielenia podlicencji, dokonania cesji albo przeniesienia
dowolnych praw, obowiązków i zobowiązań zgodnie z niniejszą Umową, bezpośrednio albo pośrednio w drodze połączenia albo nabycia, będą
nieważne.
Informacja dla Użytkowników końcowych w rządzie USA: Usługi w chmurze uznaje się odpowiednio za komercyjne oprogramowanie
komputerowe i komercyjną dokumentację oprogramowania komputerowego, zgodnie z klauzulami DFAR 227.7202 i FAR 12.212. Jakiekolwiek
używanie, modyfikowanie, powielanie, publikowanie, prezentowanie lub ujawnianie Usług w chmurze przez administrację rządową Stanów
Zjednoczonych podlega wyłącznie niniejszej Umowie i jest zabronione w zakresie nieokreślonym wyraźnie w niniejszej Umowie.
Forum społeczności: Spółka i inni klienci firmy McAfee mogą wymieniać się pomysłami i uwagami technicznymi dotyczącymi Produktów
McAfee na stronie wsparcia dla społeczności znajdującej się pod adresem: https://community.mcafee.com/community/business/data/cloudvisibility. Firma McAfee nie zatwierdza ani nie gwarantuje prawdziwości żadnych informacji zamieszczanych na tej stronie, a Spółka korzysta
z takich informacji na własne ryzyko.
Zachowanie ważności: Poniższe artykuły, wraz z odpowiednimi pojęciami niezbędnymi do interpretacji albo wykonania niniejszej Umowy,
zachowają ważność po wygaśnięciu Umowy: art. 5.5 (Zobowiązania związane z wygaśnięciem), 7 (Poufność), 8 (Prawa własności
intelektualnej), 9 (Rękojmie; Wyłączenia: Zrzeczenie się odpowiedzialności), 10 (Ograniczenie odpowiedzialności), 11 (Zwolnienie z
odpowiedzialności), 14.6 (Obowiązujące prawo), 14.7 (Jurysdykcja), 15 (Definicje i interpretacja) oraz artykułu 14.14 (Zachowanie ważności).
(iii)

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13
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15

DEFINICJE I INTERPRETACJA
15.1 W niniejszej Umowie:
(a)
Spółka stowarzyszona, w odniesieniu do Spółki, oznacza dowolny podmiot, który w sposób bezpośredni albo pośredni, sprawuje
kontrolę, jest kontrolowany albo jest pod bezpośrednią albo pośrednią wspólną kontrolą wraz z takim podmiotem albo przynajmniej
jedną inną Spółką stowarzyszoną tego podmiotu (albo ich połączeniem).
Dla celów niniejszej definicji, podmiot kontroluje inny podmiot, wyłącznie wtedy, gdy pierwszy z nich:
(i)
posiada, będąc faktycznym albo zarejestrowanym właścicielem, ponad pięćdziesiąt procent (50%) udziałów z prawem głosu
w drugim podmiocie,
(ii)
może wybierać większość członków zarządu w drugim podmiocie albo
(iii)
zapewnia bieżące zarządzanie takim podmiotem na mocy takiej umowy albo w charakterze komplementariusza
zarządzającego.
Spółka stowarzyszona, w odniesieniu do firmy McAfee, oznacza spółkę bezpośrednio lub pośrednio zależną od McAfee, LLC.
(b)
Umowa oznacza niniejszą Umowę na Usługi w chmurze, Harmonogram usług oraz wszelkie materiały dostępne na stronie sieci
Web McAfee, które stanowią część Umowy.
(c)
Uprawniony partner oznacza dowolnego Dystrybutora, Odsprzedawcę lub innego partnera biznesowego firmy McAfee.
(d)
Dzień roboczy oznacza każdy dzień poza sobotą, niedzielą, świętem państwowym albo dniem wolnym od pracy w miejscu
oferowania Produktów McAfee albo świadczenia Profesjonalnych usług.
(e)
Usługi w chmurze oznaczają usługi w chmurze świadczone przez firmę McAfee na rzecz Spółki zgodnie z przynajmniej jednym
Potwierdzeniem i które podlegają odpowiedniemu Harmonogramowi usług.
(f)
Dane Spółki oznaczają wszelkie dane zapewniane przez Spółkę firmie McAfee za pośrednictwem Usług w chmurze oraz Wsparcia.
Dane Spółki mogą obejmować Dane osobowe.
(g)
Szkody wynikowe oznaczają wszelkie pośrednie, szczególne, uboczne, odszkodowania z nawiązką, szkody wynikowe, albo
pozaumowne. w tym roszczenia stron trzecich, utratę zysków, wartości firmy, wynagrodzeń pracowników, awarie albo usterki
komputerów albo systemu, koszty uzyskania zastępczych Usług w chmurze, zatrzymanie prac, odmowy dostępu albo przestoju,
zakłócenia systemu albo usługi, albo utracone, uszkodzone albo skradzione dane, informacje albo systemy, a także informacje albo
systemy.
(h)
Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje (bez względu na sposób ujawnienia albo nośnik stosowany do przechowywania
albo prezentacji) strony (Strona ujawniająca), w tym tajemnice przedsiębiorstwa i dane techniczne, finansowe i handlowe, dane,
pomysły, koncepcje albo know-how, które:
(iv)
określane są jako „poufne” albo podobnie przez Stronę ujawniającą w momencie ujawnienia albo, w przypadku informacji
ustnych albo wizualnych, które potwierdzone są jako poufne przez Stronę ujawniającą na piśmie w ciągu piętnastu (15) dni
od ujawnienia albo
(v)
strona otrzymująca (Odbiorca) powinna w racjonalny sposób uznać za poufne zważywszy okoliczności ujawnienia.
Informacje poufne nie obejmują jednak informacji, które:
(vi)
według pisemnej ewidencji zostały zgodnie z prawem pozyskane albo były wcześniej znane Odbiorcy niezależnie od
ujawnienia przez Stronę ujawniającą;
(vii) otrzymywane są od strony trzeciej bez ograniczeń dotyczących wykorzystania albo ujawnienia i nie zostały otrzymane przez
przypadek albo pomyłkę;
(viii) są albo były przekazywane publicznie bez winy Odbiorcy i bez naruszenia postanowień Umowy albo innych zobowiązań do
zachowania poufności albo
(ix)
są tworzone niezależnie przez Odbiorcę bez naruszenia niniejszej Umowy, w tym wszelkich zobowiązań do zachowania
poufności wobec Strony ujawniającej.
(i)
Utwory pochodne oznaczają utwory oparte na przynajmniej jednym istniejącym utworze (np. wydania, przekłady, dramatyzacje,
wersje kinowe, wersje skrócone, poprawki, zmiany albo inne formy, w których istniejący utwór może być przerobiony, przekształcony
albo zaadaptowany), które, o ile zostały utworzone bez upoważnienia właściciela praw autorskich do istniejącego utworu,
stanowiłyby naruszenie prawa autorskiego.
(j)
Dokumentacja oznacza wszelkie materiały objaśniające, np. podręczniki, materiały szkoleniowe, przewodniki użytkownika, opisy
produktów, dotyczące wdrożenia i korzystania z Usług w chmurze zapewnione przez firmę McAfee. Dokumentacja dostarczana jest
w formie drukowanej, elektronicznej i internetowej.
(k)
Umowa licencyjna użytkownika końcowego albo Umowa licencyjna oznacza standardową Umowę licencyjną użytkownika
końcowego firmy McAfee dostępną pod adresem https://www.mcafee.com/hk/about/legal/end-user-license-agreements.aspx, która
reguluje korzystanie z dowolnego Oprogramowania przez Spółkę.
(l)
Bezpłatne usługi oznaczają wszelkie elementy lub funkcje objęte wykupioną subskrypcją, za które firma McAfee nie pobiera już
opłat lub które firma McAfee zapewnia Spółce bezpłatnie według własnego wyłącznego uznania, oraz inne elementy lub funkcje,
które firma McAfee udostępnia Spółce bez pobierania opłat, a które są oznaczone jako „Przedpremierowe”, „Ograniczona edycja”,
„Beta” lub w inny sposób oznaczone przez firmę McAfee jako eksperymentalne, nieprzetestowane lub nie w pełni funkcjonalne, oraz
które nie są ograniczoną czasowo wersją próbną na potrzeby wewnętrznej oceny przez Spółkę.
(m)
Urzędnik państwowy oznacza dowolnego dyrektora, pracownika albo osobę pełniącą funkcję urzędową w dowolnym organie
rządowym, agencji albo działającym na rzecz rządu wykonawcy, w tym w spółkach państwowych albo z udziałem Państwa, w
publicznych organizacjach międzynarodowych, a także w partii politycznej, albo członka partii politycznej czy kandydata na urząd
polityczny.
(n)
Potwierdzenie oznacza pisemne potwierdzenie (w formie elektronicznej albo innej) wydawane Spółce przez firmę McAfee,
stanowiące dowód zakupu Produktów McAfee i odpowiednie Uprawnienia do produktu. W Potwierdzeniu określany jest numer SKU,
ilość, Okres subskrypcji albo Okres wsparcia, a także inne szczegółowe dane dotyczące dostępu i użytkowania.
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(o)

(p)

(q)

(r)
(s)

(t)
(u)
(v)
(w)
(x)

(y)
(z)
(aa)
(bb)
(cc)
(dd)

Działanie siły wyższej oznacza każde zdarzenie pozostające poza racjonalną kontrolą strony, którego ze swojej natury nie można
było przewidzieć ani uniknąć, w tym strajki, lokauty i inne spory pracownicze (obejmujące pracowników własnych albo strony
trzeciej), zdarzenia losowe, wojny, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych albo wojskowych, akty terroru albo sabotaż,
niedobory dostaw albo opóźnienia ze strony dostawców firmy McAfee, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wypadek, promieniowanie,
niemożność zapewnienia bezpiecznego transportu, awarię komunikacji albo zasilania, celowe uszkodzenie, awarię instalacji albo
urządzeń, opóźnienie ze strony dostawców i podwykonawców.
System wysokiego ryzyka oznacza urządzenie bądź system, wymagający dodatkowych zabezpieczeń, takich jak funkcje
zapewniające działanie odporne na awarię lub błędy w celu utrzymania bezpiecznego stanu, jeśli można zasadnie przewidywać, że
awaria urządzenia lub systemu mogłaby doprowadzić bezpośrednio do zgonu, obrażeń ciała bądź katastrofalnych szkód
majątkowych. Urządzenie lub system z funkcją odporności na awarię w przypadku awarii może powrócić do stanu bezpiecznego
zamiast się zepsuć, funkcja ta może obejmować system zapasowy, który uruchamia się w celu zapobieżenia awarii lub działa jako
rezerwowy w przypadku awarii. Urządzenie lub system z funkcją odporności na błędy może w przypadku awarii nadal pracować
zgodnie z przeznaczeniem, ewentualnie na obniżonym poziomie, a nie przestanie działać całkowicie. Systemy wysokiego ryzyka
mogą być wymagane między innymi w kluczowej infrastrukturze, zakładach przemysłowych, zakładach produkcyjnych,
urządzeniach do bezpośredniego podtrzymywania funkcji życiowych, układach nawigacyjnych lub łącznościowych w samolotach,
pociągach, łodziach lub pojazdach, sterowania ruchem powietrznym, systemach obronnych, instalacjach jądrowych, elektrowniach,
systemach i instalacjach medycznych oraz infrastrukturze transportowej.
Prawa własności intelektualnej oznaczają wszelką własność intelektualną albo inne prawa własności obowiązujące na całym
świecie, na mocy ustawy, prawa zwyczajowego albo słuszności, istniejące w chwili obecnej albo w przyszłości, w tym:
(i)
prawo autorskie, prawa do znaków towarowych i patentów, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa moralne, prawa do
wizerunku, prawa autorów;
(ii)
wszelkie wnioski albo prawo do złożenia wniosku o udzielenie prawa określonego w pkt 15.2(q)(i); oraz
(iii)
wszelkie wznowienia, przedłużenia, kontynuacje, podziały, przywrócenie, albo ponowne wydanie praw albo wniosków
określonych w ust. (i) i (ii).
Złośliwe oprogramowanie oznacza aplikacje, kod wykonywalny lub złośliwe treści, uważane przez McAfee za szkodliwe.
McAfee oznacza:
(i)
McAfee, LLC, spółkę z siedzibą pod adresem 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Kalifornia 95054, Stany
Zjednoczone, jeśli Usługi w chmurze nabywane są w Stanach Zjednoczonych (z wyjątkiem postanowień ust. (vi) poniżej),
Kanadzie, Meksyku, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej lub na Karaibach;
(ii)
McAfee Ireland Limited, spółkę z siedzibą pod adresem Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irlandia, jeśli Usługi w
chmurze nabywane są w Europie, na Bliskim Wschodzie albo w Afryce;
(iii)
McAfee (Singapore) Pte Ltd., spółkę z placówką pod adresem 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore,
307591 Singapur, jeśli Usługi w chmurze nabywa są w Azji (z wyłączeniem Chin, jeśli Usługi w chmurze nabywane są w in
RMB albo w Japonii), albo w regionie zwanym zwyczajowo Oceanią;
(iv)
McAfee Co., Ltd. z siedzibą pod adresem Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokio
150-0043, Japonia, jeśli Usługi w chmurze nabywane są w Japonii,
(v)
McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd.., z placówką pod adresem Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road,
Chaoyang District, Beijing, Chiny, jeśli Usługi w chmurze nabywane są w Chinach (w RMB); albo
(vi)
McAfee Public Sector LLC, z siedzibą pod adresem 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Kalifornia 95054, Stany
Zjednoczone, jeśli Usługi w chmurze nabywane są przez rząd, władze stanowe lub lokalne, organizację służby zdrowia lub
placówkę oświatową w Stanach Zjednoczonych.
Produkty McAfee oznaczają dowolne Usługi w chmurze albo Wsparcie.
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby albo inaczej
określane jako „Dane osobowe” na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Uprawnienie do produktu oznacza licencję albo rodzaje subskrypcji określone w Potwierdzeniu i zdefiniowane pod adresem
http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf.
Przedstawiciele oznaczają Spółki stowarzyszone, dozwolonych odsprzedawców, podwykonawców, pracowników albo
uprawnionych pośredników strony.
Harmonogramy usług oznaczają odpowiednie dla danych Usług w chmurze warunki określone w Harmonogramie usług 1
dotyczącym Usługi w chmurze McAfee znajdującym się pod adresem https://www.mcafee.com/us/resources/legal/cloudservices.pdf, oraz w Harmonogramie usług 2 dotyczącym Usług w chmurze McAfee Skyhigh znajdującym się pod adresem
https://www.mcafee.com/us/resources/legal/cloud-services-skyhigh.pdf, które stanowią integralną część niniejszego
dokumentu i podlegają okresowym zmianom.
Oprogramowanie oznacza wszelkie oprogramowania stanowiące własność firmy McAfee lub na które McAfee posiada licencję, w
zależności od kontekstu, w formacie kodu wynikowego, zapewniane przez McAfee Spółce, które może być niezbędne do uzyskania
dostępu do Usług w chmurze.
Standard oznacza specyfikację technologiczną opracowaną przez grupę sponsorowaną przez rząd, przemysł albo dowolną
podobną grupę lub podmiot tworzący specyfikację technologiczną do wykorzystania przez inne osoby. Przykłady Standardów to
GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG i HTML. Przykłady grup tworzących Standardy to IEEE, ITU, 3GPP i ETSI.
Okres subskrypcji oznacza okres, w którym Spółka nabyła prawo do utrzymywania Usług w chmurze, albo okres, w którym Spółka
nabywa prawo do uzyskiwania Wsparcia, o ile dotyczy.
Wsparcie oznacza usługi pomocy technicznej świadczone przez firmę McAfee w celu wspierania i utrzymania Usług w chmurze,
zgodnie z odpowiednim Harmonogramem usług.
Okres wsparcia oznacza okres, w którym Spółce przysługuje prawo do Wsparcia, zgodnie z Potwierdzeniem.
Użytkownik oznacza osobę, którą Spółka upoważniła do używania Usług w chmurze zgodnie z prawem dostępu Spółki na mocy
niniejszej Umowy, w tym pracowników Spółki, Spółki stowarzyszone, podwykonawców, uprawnionych pośredników i Stron objętych
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15.2

zarządem.
O ile postanowienia nie stanowią inaczej, w niniejszej Umowie:
(a)
odniesienie do strony obejmuje jej wykonawców, syndyków, następców i dopuszczonych cesjonariuszy;
(b)
nagłówki mają jedynie charakter informacyjny, nie wpływają na interpretację ani znaczenie niniejszej Umowy;
(c)
liczba pojedyncza obejmuje także mnogą, i odwrotnie, a określenia nacechowane płciowo dotyczą także płci przeciwnej;
(d)
inne formy gramatyczne albo części mowy danych określeń albo sformułowań mają przypisane im znaczenie;
(e)
odniesienie do klauzuli, ustępu, dowodu rzeczowego, załącznika albo innych dokumentów dodatkowych stanowi odniesienie do
takiej klauzuli, ustępu, dowodu rzeczowego, załącznika albo innych dokumentów dodatkowych powiązanych z niniejszą Umową;
(f)
określenia „obejmuje”, „w tym”, „takie jak” i podobne nie stanowią ograniczenia i nie powinny być jako takie rozumiane oraz
(g)
niniejsza Umowa będzie interpretowana w oparciu o całość, a nie osobne części.
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