ZMLUVA SPOLOČNOSTI MCAFEE O CLOUDOVÝCH SLUŽBÁCH
Spoločnosť McAfee (ako je definovaná nižšie) a spoločnosť (ako je uvedená v udeľovacom liste) súhlasia s podmienkami tejto zmluvy (ako sú definované
nižšie).
Prístupom alebo používaním cloudových služieb spoločnosť súhlasí s touto zmluvou vo svojom mene a v mene svojich používateľov. Spoločnosť tiež
vyhlasuje a zaručuje sa, že má plné oprávnenie zaviazať seba a svojich používateľov touto zmluvou. Ak spoločnosť nesúhlasí s touto zmluvou, nemôže
pristupovať ku cloudovým službám ani ich používať a musí spoločnosti McAfee okamžite oznámiť, aby zrušila cloudové služby uvedené v udeľovacom
liste, bez toho, aby ku cloudovým službám pristupovala alebo ich používala. Ak spoločnosť prijíma túto zmluvu v mene inej osoby alebo iného právneho
subjektu, vyhlasuje a zaručuje sa, že má plné oprávnenie zaviazať túto osobu alebo právny subjekt touto zmluvou.
Výrazy napísané v tejto zmluve veľkými písmenami majú význam podľa článku 15 alebo iných článkov tejto zmluvy. Odsek o výklade v článku 15
stanovuje pravidlá výkladu tejto zmluvy.
1.

PRÁVO NA POUŽÍVANIE A OBMEDZENIA
1.1
Právo na prístup a používanie: V súlade s podmienkami tejto zmluvy udeľuje spoločnosť McAfee spoločnosti nevýhradné, neprenosné
a celosvetové právo na prístup a používanie cloudových služieb opísaných v udeľovacom liste počas príslušného obdobia predplatného, a to
výlučne na interné podnikové účely spoločnosti. Používanie cloudových služieb závisí od typov zakúpeného predplatného (napr. používatelia)
a podlieha definíciám nároku na produkt k príslušnému dňu udeľovacieho listu spoločnosti. Spoločnosť musí mať aktívne predplatné
cloudových služieb alebo zmluvu o aktívnej podpore pre cloudové služby, aby naďalej mohla mať prístup ku cloudovým službám. Predplatné
na základe používateľov nemôže zdieľať ani používať viac než jeden samostatný používateľ. Môže sa však prideliť novým používateľom
nahradzujúcim bývalých používateľov, ktorých pracovný pomer sa ukončil alebo ktorí už nepoužívajú cloudové služby.
1.2
Pobočky: Spoločnosť môže svojim pobočkám povoliť používanie cloudových služieb v súlade s touto zmluvou za predpokladu, že jednotlivé
pobočky písomne súhlasia s tým, že budú viazané touto zmluvou, a spoločnosť plne zodpovedá za dodržiavanie a porušenie tejto zmluvy
jednotlivými pobočkami.
1.3
Softvér na prístup: Ak spoločnosť McAfee poskytne spoločnosti softvér na prístup ku cloudovým službám, spoločnosť musí pristupovať ku
cloudovým službám pomocou tohto softvéru. Takýto softvér sa poskytuje spoločnosti na základe licenčnej zmluvy koncového používateľa
(„EULA“), ktorá platí s ohľadom na akýkoľvek softvér. Akýkoľvek rozpor alebo nesúlad medzi zmluvou EULA a touto zmluvou sa rozhodne
v prospech zmluvy EULA, ak sa týka softvéru, a v prospech tejto zmluvy, ak sa týka cloudových služieb alebo iných záležitostí.
1.4
Riadiace strany: Ak spoločnosť uzavrie zmluvu s treťou stranou o riadení prostriedkov informačných technológií spoločnosti (riadiaca
strana), môže oprávniť riadiacu stranu na používanie cloudových služieb v mene spoločnosti za predpokladu, že:
(a)
riadiaca strana používa cloudové služby len na interné obchodné operácie spoločnosti;
(b)
riadiaca strana písomne súhlasí s tým, že bude viazaná touto zmluvou;
(c)
spoločnosť písomne upozorní spoločnosť McAfee, že riadiaca strana bude používať cloudové služby v mene spoločnosti; a
(d)
spoločnosť zostane zodpovedná za akékoľvek používanie cloudových služieb riadiacou stranou.
1.5
Obmedzenia: Spoločnosť nesmie a neumožní tretím stranám:
(a)
licencovať, sublicencovať, pristupovať, používať, predať, opätovne predať, previesť, postúpiť, distribuovať ani inak komerčne využívať
alebo sprístupňovať cloudové služby akejkoľvek tretej strane;
(b)
upravovať, dekompilovať, spätne vytvárať ani kopírovať cloudové služby, prípadne akékoľvek ich súčasti;
(c)
pristupovať ku cloudovým službám alebo ich používať na zostavovanie alebo podporu akýchkoľvek produktov či služieb, ktoré
konkurujú cloudovým službám;
(d)
používať cloudové služby na vykonávanie podvodných aktivít;
(e)
pokúsiť sa získať neoprávnený prístup ku cloudovým službám, zapájať sa do útokov zahltením servera služby (DoS) ani inak spôsobiť
okamžitú, materiálnu alebo trvalú škodu spoločnosti McAfee, jej poskytovaniu cloudových služieb, prípadne iným osobám;
(f)
zosobniť ani zavádzajúco interpretovať spojenie s osobou alebo subjektom;
(g)
pristupovať ku cloudovým službám alebo ich používať na monitorovanie dostupnosti, zabezpečenia, výkonu, funkčnosti alebo na
akékoľvek iné porovnávacie alebo konkurenčné účely bez výslovného písomného povolenia spoločnosti McAfee;
(h)
falošne sa identifikovať alebo poskytnúť falošné informácie na vytvorenie akéhokoľvek účtu, ktorý sa bude používať na získanie
prístupu a/alebo používanie produktov McAfee;
(i)
používať cloudové služby na spustenie alebo propagovanie malvéru;
(j)
používať cloudové služby ako server HTTP, ktorý umožňuje prenos alebo sprostredkovanie prenosu údajov na webe treťou stranou;
alebo
(k)
používať cloudové služby spôsobom, ktorý porušuje príslušné zákony alebo nariadenia, porušuje práva akejkoľvek osoby alebo
subjektu, prípadne porušuje túto zmluvu.
Každý z bodov (a) až(k) predstavuje zakázané používanie. Zakázané používanie je závažným porušením tejto zmluvy podľa uváženia
spoločnosti McAfee.
1.6
Právo na používanie údajov spoločnosti
(a)
Spoločnosť udeľuje spoločnosti McAfee nevýhradnú licenciu bez licenčných poplatkov na prístup a používanie údajov spoločnosti,
ako je to potrebné počas obdobia predplatného:
(i)
pre spoločnosť McAfee na poskytovanie cloudových služieb a technickej podpory spoločnosti počas obdobia predplatného;
a
(ii)
na správu tejto zmluvy vrátane kontroly, či bol vydaný správny počet predplatného a/alebo či boli vydané účty používateľov.
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2.

3.

4.

5.

Spoločnosť udeľuje spoločnosti McAfee nevýhradné, trvalé právo a licenciu na používanie, reprodukciu a zverejňovanie informácií
týkajúcich sa produktu, technickej podpory alebo služby, údajov spoločnosti (okrem osobných údajov a dôverných informácií
o spoločnosti) a materiálu, ktorý je agregovaný, anonymizovaný, zbavený identifikačných údajov alebo inak interpretovaný tak, že
v rozumnej miere nie je priradený ani spojený s identifikovateľnou osobou alebo so spoločnosťou na účely zlepšenia produktu (vrátane
synchronizácie obsahu, sledovania zariadení, riešenia problémov), interného výskumu s cieľom zlepšiť poznatky spoločnosti McAfee
o malvéri, hrozbách a nedostatočnom zabezpečení (vrátane detekcie a nahlasovania hrozieb a nedostatočného zabezpečenia
v počítačových koncových bodoch a sieťach spoločnosti a používateľov) na zvýšenie celkového zabezpečenia používateľov vo
všeobecnosti a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti McAfee dostupnými na lokalite
https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx. To zahŕňa zostavovanie štatistických a výkonnostných informácií týkajúcich sa
poskytovania a prevádzky cloudových služieb a verejné sprístupnenie takýchto informácií. Spoločnosť McAfee si zachováva všetky
práva na takéto agregované a anonymné údaje.
POVINNOSTI SPOLOČNOSTI
2.1
Prístup spoločnosti: Spoločnosť je zodpovedná za všetky aktivity vyskytujúce sa v účtoch cloudových služieb a podpory spoločnosti.
Spoločnosť bude poskytovať spoločnosti McAfee všetky informácie a pomoc potrebnú na dodanie cloudových služieb alebo na umožnenie ich
používania spoločnosťou. Spoločnosť bude okamžite informovať spoločnosť McAfee o každom neoprávnenom použití účtu alebo inom
podozrení na narušenie zabezpečenia, ako aj o neoprávnenom používaní, kopírovaní alebo distribúcii cloudových služieb, dokumentácie alebo
údajov spoločnosti.
2.2
Údaje spoločnosti
(a)
Spoločnosť vyhlasuje a zaručuje sa, že:
(i)
má zákonné práva a príslušné súhlasy na poskytovanie svojich údajov spoločnosti McAfee;
(ii)
poskytla akékoľvek požadované upozornenia a získala všetky súhlasy a/alebo oprávnenia (vrátane tých, ktoré sa požadujú
od používateľov) súvisiace s používaním produktov McAfee a so spracovaním údajov spoločnosti spoločnosťou McAfee
(vrátane akýchkoľvek osobných údajov); a
(iii)
bude dodržiavať všetky platné zákony o zhromažďovaní, spracovaní a prenose svojich údajov spoločnosti McAfee.
(b)
Spoločnosť má výhradnú zodpovednosť za správnosť, kvalitu, integritu, zákonnosť, spoľahlivosť a vhodnosť všetkých údajov
spoločnosti. Cloudové služby sa spoliehajú na údaje spoločnosti dodané spoločnosťou a spoločnosť McAfee nie je zodpovedná za
obsah údajov spoločnosti. S výnimkou prípadov požadovaných platnými zákonmi nepreberá spoločnosť McAfee žiadny záväzok ani
povinnosť opraviť alebo upraviť údaje spoločnosti. Okrem prípadov uvedených v tejto zmluve si spoločnosť ponecháva všetky práva,
právny titul a podiel v údajoch spoločnosti.
2.3
Správca systému: V prípade potreby spoločnosť poskytne spoločnosti McAfee kontaktné informácie o svojom správcovi systému, ktorý je
oprávnený poskytovať informácie potrebné na konfiguráciu a správu cloudových služieb (správca systému). V závislosti od zakúpených
cloudových služieb môže spoločnosť McAfee poskytnúť spoločnosti dôverný prístupový kód k nástroju správy, ku ktorému môže mať prístup
iba správca systému.
2.4
Aktualizované informácie: Spoločnosť musí poskytovať aktuálne a úplné informácie o používateľoch, ako to spoločnosť McAfee potrebuje
na správu účtu spoločnosti.
SLUŽBA TECHNICKEJ PODPORY
Spoločnosť McAfee poskytne spoločnosti technickú podporu v súlade s príslušným plánom služieb. Podmienky technickej podpory sa môžu priebežne
aktualizovať. Spoločnosť McAfee však počas obdobia predplatného závažným spôsobom nezníži úroveň výkonu, funkčnosti ani dostupnosti
technickej podpory.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1
Vzhľadom na to, že údaje spoločnosti môžu pochádzať z rôznych jurisdikcií a spoločnosť McAfee pri poskytovaní produktov McAfee nemusí
o týchto jurisdikciách vedieť, spoločnosť je výhradne zodpovedná za to, že strany uzavrú všetky potrebné dodatočné dohody, ako to vyžadujú
príslušné zákony o ochrane údajov. V rozsahu, v akom údaje spoločnosti zahŕňajú osobné údaje o obyvateľoch Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP), bude spracovanie týchto údajov spoločnosťou McAfee v súlade s platnou verziou Zmluvy o spracovaní údajov (DPA)
spoločnosti McAfee (vrátane, ak sa o to požiada, štandardných zmluvných doložiek pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným
v tretích krajinách schválených rozhodnutím Komisie ES z 5. februára 2010), ktorá sa nachádza na webovej lokalite spoločnosti McAfee, ak
o to spoločnosť požiada a zmluvné strany vykonajú. Po uvedení do platnosti je DPA zahrnutá do tejto zmluvy odkazom. V prípade akéhokoľvek
rozporu medzi podmienkami DPA a touto zmluvou, dokumentáciou alebo Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti McAfee budú mať
podmienky DPA prednosť, pokiaľ ide o osobné údaje obyvateľov EHP.
4.2
Spoločnosť McAfee bude dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti McAfee a príslušné technické a organizačné opatrenia
uvedené v dokumentácii a DPA.
4.3
Bez toho, aby boli dotknuté články 4.1 a 4.2 vyššie, je spoločnosť zodpovedná za: (a) akékoľvek nedostatočné zabezpečenie a jeho dôsledky
vyplývajúce z údajov spoločnosti vrátane malvéru obsiahnutého v údajoch spoločnosti a (b) používanie produktu McAfee spoločnosťou a jej
používateľmi spôsobom, ktorý je v rozpore s touto zmluvou.
4.4
Spoločnosť McAfee nezodpovedá za zabezpečenie, integritu ani dôvernosť takéhoto obsahu mimo kontroly spoločnosti McAfee v rozsahu,
v akom spoločnosť zverejňuje alebo prenáša svoje údaje tretej strane.
LEHOTA; VYPOVEDANIE; OBDOBIA PREDPLATNÉHO
5.1
Lehota: Lehota tejto zmluvy bude pokračovať až do vypovedania v súlade s touto zmluvou.
5.2
Dôvodné vypovedanie. Každá zo strán môže túto zmluvu okamžite dôvodne vypovedať, ak:
(a)
druhá strana poruší túto zmluvu a nenapraví napraviteľné porušenie do tridsiatich (30) dní od prijatia oznámenia od prvej strany,
v ktorom je porušenie uvedené a vyžaduje sa náprava, alebo ak porušenie nemožno napraviť;
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(b)
druhá strana alebo jej majetok podlieha postupom pri platobnej neschopnosti alebo nútenej správe;
(c)
druhá strana sa stane platobne neschopnou alebo nie je schopná splácať svoje dlhy v čase splatnosti;
(d)
druhá strana vykoná postúpenie v prospech veriteľov; alebo
(e)
druhá strana sa stane subjektom akéhokoľvek iného konania podľa zákona o konkurze, platobnej neschopnosti alebo úľave dlžníka.
5.3
Koniec životnosti: Právo spoločnosti na prístup a používanie cloudových služieb a ich akýchkoľvek funkcií podlieha zásadám o konci
životnosti https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf. Po dátume konca životnosti cloudovej služby
alebo jej akejkoľvek funkcie (ako je to uvedené v zásadách o konci životnosti) skončí právo spoločnosti na prístup a používanie príslušnej
cloudovej služby alebo funkcie.
5.4
Odstavenie alebo ukončenie cloudovej služby spoločnosťou McAfee: Spoločnosť McAfee môže odstaviť alebo ukončiť cloudové služby:
(a)
okamžite, ak to spoločnosť McAfee považuje za potrebné na zabránenie alebo ukončenie akéhokoľvek skutočného alebo domnelého
zakázaného používania; alebo
(b)
po oznámení spoločnosti, ak:
(i)
sa spoločnosť dopustí závažného porušenia tejto zmluvy;
(ii)
spoločnosť McAfee dostane oznámenie od autorizovaného partnera, že spoločnosť závažne porušuje zmluvu (vrátane
zmluvy spoločnosti s autorizovaným partnerom);
(iii)
spoločnosť McAfee primeraným spôsobom zistí, že objem údajov prenášaných alebo spracovaných prostredníctvom
cloudových služieb v účte spoločnosti je podstatne väčší, než je priemerné používanie, alebo môže spôsobiť zhoršenie
cloudových služieb pre spoločnosť alebo iných zákazníkov; alebo
(iv)
existuje ohrozenie zabezpečenia a integrity hosťovaného prostredia alebo údajov spoločnosti.
Pozastavením alebo ukončením cloudových služieb spoločnosťou McAfee nie sú dotknuté žiadne práva ani záväzky plynúce pred alebo
počas pozastavenia vrátane povinnosti spoločnosti platiť poplatky.
5.5
Povinnosti pri ukončení. Po ukončení obdobia predplatného konkrétnej cloudovej služby spoločnosť súhlasí s tým, že spoločnosť McAfee
nemá žiadnu povinnosť uchovávať údaje spoločnosti pre túto cloudovú službu, ktoré môžu byť natrvalo odstránené v rámci správy záznamov
a informácií spoločnosti McAfee a v súlade s platnými zákonmi. Ak sú údaje spoločnosti uložené cloudovou službou, spoločnosť je výlučne
zodpovedná za získanie týchto údajov spoločnosti.
PLATBY; DANE; AUDIT
6.1
Platby: Pokiaľ spoločnosť nekupuje cloudové služby prostredníctvom autorizovaného partnera, kedy sa platobné povinnosti týkajú výlučne
autorizovaného partnera a spoločnosti, spoločnosť zaplatí spoločnosti McAfee poplatky za produkt McAfee do tridsiatich (30) dní od dátumu
vystavenia faktúry. Neskoré platby podliehajú úroku vo výške 1,5 % mesačne alebo najvyššej sadzbe povolenej zákonom podľa toho, ktorá
sadzba je nižšia. Všetky platobné povinnosti sú nezrušiteľné a nevratné. Ak spoločnosť považuje faktúru za nesprávnu, musí kontaktovať
spoločnosť McAfee písomne do tridsiatich (30) dní od dátumu vystavenia faktúry a požiadať o úpravu alebo dobropis.
6.2
Transakčné dane: Ak spoločnosť kupuje cloudové služby priamo od spoločnosti McAfee na účely používania alebo opätovného predaja,
zaplatí všetky príslušné transakčné dane vrátane daní z predaja a používania, daní z pridanej hodnoty, ciel, colných, tarifných a ďalších
transakčných poplatkov uložených vládou bez ohľadu na ich označenie (a súvisiaci úrok alebo penále) zo súm platených spoločnosťou na
základe tejto zmluvy (transakčné dane). Spoločnosť McAfee osobitne uvedie na svojich faktúrach transakčné dane, ktoré musí od
spoločnosti vybrať podľa platných právnych predpisov. Spoločnosť poskytne spoločnosti McAfee doklad o akomkoľvek oslobodení od
transakčných daní najmenej pätnásť (15) pracovných dní pred dátumom splatnosti faktúry. Ak spoločnosť McAfee nevyberie od spoločnosti
požadované transakčné dane, ale následne bude povinná odviesť transakčné dane daňovému úradu, spoločnosť ich okamžite uhradí
spoločnosti McAfee vrátane prípadného penále alebo úroku v prípade, že neschopnosť včasného výberu a odvodu nebola spôsobená chybou
spoločnosti McAfee.
6.3
Zrážkové dane: Žiadne platby spoločnosti nebudú zaťažené zrážkou akýchkoľvek súčasných a budúcich daní uvalených akýmkoľvek
daňovým úradom. Ak platné zákony požadujú od spoločnosti odpočítanie alebo zrazenie daní z príjmu zo súm platených spoločnosti McAfee
na základe tejto zmluvy (zrážkové dane), spoločnosť odvedie a poskytne spoločnosti McAfee doklad, že odviedla zrážkové dane príslušnému
daňovému úradu, a zaplatí spoločnosti McAfee zvyšnú čistú sumu. Spoločnosť písomne oznámi spoločnosti McAfee svoj zámer zraziť daň
(vrátane podrobností o sumách a právnom základe pre zrážkové dane) najmenej pätnásť (15) pracovných dní pred dátumom splatnosti
platieb na základe tejto zmluvy a bude spolupracovať so spoločnosťou McAfee na znížení akýchkoľvek zrážkových daní. Ak spoločnosť
McAfee poskytne spoločnosti platnú a oficiálnu dokumentáciu vydanú príslušným daňovým úradom kvôli nižšej sadzbe zrážkových daní,
potom spoločnosť uplatní nižšiu sadzbu.
6.4
Ak spoločnosť kupuje cloudové služby prostredníctvom autorizovaného partnera, povinnosti týkajúce sa transakčných alebo zrážkových daní
budú výlučnou zodpovednosťou autorizovaného partnera alebo spoločnosti a pravidlá v článkoch 6.2 a 6.3 sa neuplatnia ako medzi
spoločnosťou McAfee a spoločnosťou.
6.5
Dane z príjmu: Každá strana je zodpovedná za vlastné dane z príjmu alebo dane založené na hrubých výnosoch alebo hrubých príjmoch.
6.6
Audit: Spoločnosť McAfee si môže vyžiadať a spoločnosť musí do tridsiatich (30) dní od dátumu žiadosti poskytnúť systémom vygenerované
hlásenie, ktoré overuje prístup a používaní cloudových služieb spoločnosťou (systémové hlásenie). Spoločnosť berie na vedomie, že
systémové hlásenie je založené na technologických funkciách v cloudových službách na overenie prístupu a používania (vrátane počtu
používateľov). Ak cloudové služby neobsahujú technologické funkcie, ktoré poskytujú overenie používania, spoločnosť poskytne spoločnosti
McAfee presné hlásenie na overenie prístupu a používania cloudových služieb do tridsiatich (30) dní od žiadosti spoločnosti McAfee.
Spoločnosť McAfee bude požadovať systémové hlásenie (alebo hlásenie na overenie prístupu a používania cloudových služieb pripravené
spoločnosťou) raz ročne a nebude neodôvodnene zasahovať do podnikania spoločnosti. Ak systémové hlásenie alebo hlásenie na overenie
prístupu a používania cloudových služieb pripravené spoločnosťou ukáže, že spoločnosť nedodržiava podmienky tejto zmluvy, bude si musieť
kúpiť ďalšie predplatné a zaplatiť akékoľvek poplatky súvisiace s predplatným a/alebo technickou podporou. Spoločnosť McAfee tiež môže
vyrubiť poplatok za nedodržanie podmienok.
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DÔVERNOSŤ
7.1
Každá strana berie na vedomie, že môže mať prístup k dôverným informáciám druhej strany v súvislosti s touto zmluvou a že dôverné
informácie každej strany majú značnú hodnotu pre odovzdávajúcu stranu, ktorá by mohla byť ohrozená, ak by boli neoprávnene zverejnené
tretím stranám alebo použité v rozpore s touto zmluvou.
7.2
Každý príjemca dôverných informácií podľa tejto zmluvy musí:
(a)
uchovávať dôverné informácie odovzdávajúcej strany v tajnosti a chrániť ich minimálne v rovnakom rozsahu, v akom chráni svoje
vlastné dôverné informácie a v rovnakom rozsahu, v akom by rozumná osoba chránila takéto dôverné informácie;
(b)
nepoužívať dôverné informácie odovzdávajúcej strany akýmkoľvek spôsobom na vlastný účet alebo na účet tretej strany s výnimkou
plnenia svojich povinností, výkonu svojich práv alebo iným oprávneným spôsobom podľa tejto zmluvy; a
(c)
nezverejňovať dôverné informácie odovzdávajúcej strany s výnimkou plnenia svojich povinností, výkonu svojich práv alebo iným
oprávneným spôsobom podľa tejto zmluvy za predpokladu, že:
(i)
zamestnanci, dodávatelia alebo zástupcovia príjemcu potrebujú poskytnuté informácie poznať; a
(ii)
zamestnanci, dodávatelia alebo zástupcovia príjemcu prijímajúci dôverné informácie majú povinnosť mlčanlivosti, ktorá nie
je menej prísna ako povinnosť uvedená v tomto článku.
7.3
Ak je príjemca povinný zverejniť niektorú z dôverných informácií odovzdávajúcej strany podľa zákona, napríklad v prípade predvolania alebo
požiadavky ktoréhokoľvek súdu, rozhodcovského, správneho alebo legislatívneho orgánu, bez ohľadu na obmedzenia uvedené v článku 7.2
musí príjemca:
(a)
ak je to primerane možné a povolené, bezodkladne písomne oznámiť odovzdávajúcej strane požadované poskytnutie informácií,
aby mala príležitosť využiť ochranný príkaz alebo inak zabrániť poskytnutiu informácií;
(b)
poskytnúť len minimálne množstvo dôverných informácií potrebných na splnenie zákonnej povinnosti; a
(c)
presadzovať a prijímať vhodné kroky pred orgánom, ktorý vyžaduje poskytnutie informácií, aby sa zachovala dôvernosť
poskytovaných dôverných informácií.
7.4
Spoločnosť okamžite oznámi spoločnosti McAfee, ak sa dôverné informácie spoločnosti McAfee použijú alebo poskytnú v rozpore s touto
zmluvou. Keďže peňažné škody nemusia byť dostatočným opravným prostriedkom, ak niekto poruší alebo hrozí, že poruší podmienky tohto
článku, spoločnosť McAfee bude bezprostredne oprávnená uplatniť svoje práva osobitnými výkonnými alebo súdnymi opatreniami nad rámec
iných práv alebo opravných prostriedkov, ktoré môže mať.
7.5
Na žiadosť odovzdávajúcej strany a po vypovedaní tejto zmluvy (ak sa v tom čase zmluvné strany nedohodnú inak) každá strana vráti, zničí
alebo natrvalo odstráni (podľa rozhodnutia odovzdávajúcej strany) dôverné informácie druhej strany.
7.6
Po vypovedaní tejto zmluvy musí príjemca naďalej uchovávať dôverné informácie odovzdávajúcej strany počas piatich (5) rokov v súlade
s týmto článkom.
7.7
Spätná väzba: Spoločnosť súhlasí s tým, že spoločnosť McAfee má neobmedzené právo na používanie návrhov a spätnej väzby poskytnutej
spoločnosti vzhľadom na cloudové služby a iné produkty a služby spoločnosti McAfee a jej pobočiek, a to bez predchádzajúceho upozornenia,
platby alebo súhlasu zo strany spoločnosti, a že takéto návrhy a spätná väzba budú dôvernými informáciami spoločnosti McAfee, nie
spoločnosti.
PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
8.1
Vlastníctvo: Produkty, dokumentácia a softvér McAfee predstavujúci základ cloudových služieb sú prísne dôverným vlastníctvom spoločnosti
McAfee. Spoločnosť McAfee (alebo jej poskytovatelia licencie) výhradne vlastní a vyhradzuje si všetky práva, právny titul a podiel v produktoch,
dokumentácii a softvéri McAfee predstavujúcom základ cloudových služieb vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, ako aj všetkých
odvodených diel. Spoločnosť súhlasí vo svojom mene a v mene svojich pobočiek s tým, že spoločnosť a jeho pobočky neprijmú žiadne
opatrenia v rozpore s právami duševného vlastníctva spoločnosti McAfee.
8.2
Vyhradené práva: Spoločnosť si nemôže uplatňovať žiadne právo, právny titul ani podiel v produktoch, dokumentácii a softvéri McAfee
predstavujúcom základ cloudových služieb ani akékoľvek súvisiace práva duševného vlastníctva s výnimkou obmedzených práv na prístup
a používanie, ktoré sú spoločnosti udelené v tejto zmluve. Táto zmluva nie je zmluvou o predaji a na spoločnosť neprevádza žiadny právny
titul, práva duševného vlastníctva ani vlastnícke práva na produkty, dokumentáciu a softvér McAfee predstavujúci základ cloudových služieb.
Spoločnosť berie na vedomie a súhlasí s tým, že produkty, dokumentácia a softvér McAfee predstavujúci základ cloudových služieb a všetky
myšlienky, metódy, algoritmy, vzorce, postupy a koncepcie použité pri vývoji alebo začlenené do cloudových služieb, všetky ostatné zlepšenia,
revízie, opravy, úpravy, vylepšenia, vydania, definičné súbory detekcie (DAT, nazývané aj ako súbory na rozpoznávanie vírusov, ktoré
antimalvérový softvér používa na detekciu a opravy vírusov, trójskych koní a potenciálne nežiaducich programov), množiny súborov, obsah
a iné aktualizácie cloudových služieb alebo softvéru predstavujúceho základ cloudových služieb, všetky odvodené diela založené na
ktorejkoľvek z týchto položiek a všetky kópie týchto položiek predstavujú obchodné tajomstvo a majetok vo vlastníctve spoločnosti McAfee,
ktorý má pre spoločnosť McAfee veľkú trhovú hodnotu.
ZÁRUKY; VYLÚČENIA; ZRIEKNUTIA SA ZÁRUK
9.1
Záruka. Spoločnosť McAfee sa zaručuje, že počas obdobia predplatného budú cloudové služby náležite fungovať v súlade s príslušnou
dokumentáciou. Jediným a výhradným opravným prostriedkom spoločnosti za porušenie záruky uvedenej vyššie spoločnosťou McAfee je
podľa rozhodnutia spoločnosti McAfee oprava alebo nahradenie cloudových služieb alebo poskytnutie dobropisu spoločnosťou McAfee za
obdobie, v ktorom cloudová služba závažným spôsobom nespĺňala požiadavky. Táto záruka je podmienená tým, že spoločnosť poskytne
spoločnosti McAfee včasné písomné oznámenie o nezhode cloudových služieb a bude cloudovú službu používať tak, ako je uvedené v tejto
zmluve.
9.2
Zrieknutie sa záruk. POKIAĽ TO VÝSLOVNE NIE JE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU A V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI
ZÁKONMI, SPOLOČNOSŤ MCAFEE VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ
ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, PODMIENKY ALEBO INÉHO IMPLICITNÉHO POJMU
TÝKAJÚCEHO SA OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.
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SPOLOČNOSŤ MCAFEE NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ANI VYJADRENIE, ŽE CLOUDOVÁ SLUŽBA: (A) BUDE NEPRERUŠOVANÁ,
ÚPLNE BEZPEČNÁ, BEZCHYBNÁ, BEZ ZLYHANÍ ALEBO VÍRUSOV; (B) BUDE SPĹŇAŤ OBCHODNÉ POŽIADAVKY SPOLOČNOSTI
ALEBO BUDE PRACOVAŤ SO SÚČASNÝMI SYSTÉMAMI SPOLOČNOSTI; (C) BUDE DODRŽIAVAŤ AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ZÁKON;
ALEBO (D) POSKYTNE ÚPLNÚ OCHRANU PRED NEDOSTATOČNÝM ZABEZPEČENÍM VOČI BEZPEČNOSTNÝM HROZBÁM. ŽIADNY
PRENOS ÚDAJOV CEZ INTERNET NEMÔŽE BYŤ ZARUČENE BEZPEČNÝ. SPOLOČNOSŤ MCAFEE SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK
ZODPOVEDNOSTI ZA ZACHYTENIE ALEBO PRERUŠENIE AKEJKOĽVEK KOMUNIKÁCIE PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU, SIETÍ
ALEBO SYSTÉMOV MIMO SVOJEJ KONTROLY. SPOLOČNOSŤ JE ZODPOVEDNÁ ZA ZACHOVANIE ZABEZPEČENIA SVOJICH SIETÍ,
SERVEROV, APLIKÁCIÍ A PRÍSTUPOVÝCH KÓDOV. CLOUDOVÉ SLUŽBY MÔŽU PODLIEHAŤ OBMEDZENIAM, ONESKORENIAM
A INÝM PROBLÉMOM, KTORÉ SÚ PRIRODZENOU SÚČASŤOU POUŽÍVANIA INTERNETU A ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE.
SPOLOČNOSŤ MCAFEE NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ONESKORENIA, NEMOŽNOSŤ DORUČENIA, STRATU ÚDAJOV
SPOLOČNOSTI ANI ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z TÝCHTO PROBLÉMOV. SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTNE ŽIADNE VYHLÁSENIE ANI INÉ
OZNÁMENIE, NEVYKONÁ ŽIADNY ČIN ANI OPOMENUTIE V ROZPORE S TÝMTO ČLÁNKOM.
9.3
Podmienky pre vysokorizikové systémy: PRODUKTY MCAFEE MÔŽU ZLYHAŤ A NIE SÚ NAVRHNUTÉ, VYVINUTÉ, TESTOVANÉ ANI
PLÁNOVANÉ TAK, ABY BOLI SPOĽAHLIVÉ V KONTEXTE VYSOKORIZIKOVÝCH SYSTÉMOV. SPOLOČNOSŤ MCAFEE
NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE (A SPOLOČNOSŤ ODŠKODNÍ A ZACHOVÁ SPOLOČNOSŤ MCAFEE, JEJ POBOČKY A ZÁSTUPCOV BEZ
UJMY PRED) NÁROKY, SÚDNE SPORY, POŽIADAVKY A KONANIA, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH SA KONŠTATUJE, NÁROKUJE,
POŽADUJE ALEBO UPLATŇUJE AKÁKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ, STRATA, POVINNOSŤ, RIZIKO, NÁKLADY, ŠKODA, ODMENA,
SANKCIA, UROVNANIE, ROZSUDOK, POKUTA ALEBO VÝDAVKY (VRÁTANE POPLATKOV ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE) VYPLÝVAJÚCE
Z ALEBO SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM PRODUKTOV MCAFEE SPOLOČNOSŤOU VO VYSOKORIZIKOVOM SYSTÉME VRÁTANE TÝCH,
KTORÝM SA DALO PREDÍSŤ NASADENÍM FUNKCIÍ PROTI ZLYHANIU ALEBO BEZPORUCHOVÉHO VÝKONU VO
VYSOKORIZIKOVOM SYSTÉME ALEBO KTORÉ SÚ ZALOŽENÉ NA NÁROKU, TVRDENÍ ALEBO VÝROKU, ŽE FUNGOVANIE
VYSOKORIZIKOVÉHO SYSTÉMU ZÁVISÍ ALEBO ZÁVISELO OD FUNGOVANIA CLOUDOVÝCH SLUŽIEB ALEBO ŽE ZLYHANIE
AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV MCAFEE SPÔSOBILO ZLYHANIE VYSOKORIZIKOVÉHO SYSTÉMU.
9.4
Tretie strany: Produkty McAfee môžu obsahovať produkty nezávislej tretej strany a spoliehať sa na ne pri vykonávaní určitých funkcií vrátane
definícií malvéru alebo filtrov a algoritmov adries URL. Spoločnosť McAfee neposkytuje žiadnu záruku prevádzky akýchkoľvek produktov
tretích strán ani presnosti akýchkoľvek informácií tretích strán.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ KAŽDEJ STRANY VOČI DRUHEJ STRANE ZA NÁROKY
V SÚVISLOSTI S PREDMETOM TEJTO ZMLUVY NEPREKROČÍ CELKOVÉ PLATBY ZAPLATENÉ ALEBO SPLATNÉ SPOLOČNOSŤOU
SPOLOČNOSTI MCAFEE PODĽA TEJTO ZMLUVY POČAS ŠIESTICH (6) MESIACOV PRED VZNIKOM NÁROKU. ŽIADNA ZO STRÁN NEBUDE
ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ ŠKODY V SÚVISLOSTI S TOUTO ZMLUVOU, A TO ANI VTEDY, AK BOLI ŠKODY PREDVÍDATEĽNÉ
ALEBO STRANA BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TÝCHTO ŠKÔD. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI PLATÍ, ČI UŽ TAKÉTO NÁROKY
VZNIKNÚ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), SPRAVODLIVÉHO NÁROKU, ŠTATÚTU ALEBO INAK. NIČ V TEJTO
ZMLUVE NEOBMEDZUJE ANI NEVYLUČUJE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, KTORÚ NEMOŽNO OBMEDZIŤ ALEBO VYLÚČIŤ PODĽA PLATNÝCH
ZÁKONOV.
ODŠKODNENIE
11.1 Povinnosti odškodnenia spoločnosti. Spoločnosť bezpodmienečne odškodní a bude brániť spoločnosť McAfee, jej pobočky a ich členov
predstavenstva, riaditeľov, zamestnancov, dodávateľov a zástupcov (každý z nich odškodnená strana spoločnosti McAffee) voči
akýmkoľvek nárokom, záväzkom a výdavkom (vrátane súdnych poplatkov a primeraných poplatkov za právne zastúpenie), ktoré odškodnenej
strane spoločnosti McAffee vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s:
(a)
akýmikoľvek nárokmi tretej strany vyplývajúcimi z:
(i)
údajov spoločnosti vrátane, ale nie výhradne, porušenia príslušných zákonov spoločnosťou alebo získania všetkých
potrebných súhlasov týkajúcich sa údajov spoločnosti;
(ii)
používania cloudových služieb spoločnosťou, a to spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený touto zmluvou;
(iii)
súladu spoločnosti McAfee s akoukoľvek technológiou, návrhmi, pokynmi alebo požiadavkami poskytovanými spoločnosťou
alebo treťou stranou v mene spoločnosti;
(iv)
akýchkoľvek nárokov, nákladov, škôd a záväzkov, ktoré uplatňuje akýkoľvek zástupca spoločnosti; alebo
(v)
akéhokoľvek porušenia platných zákonov alebo nariadení spoločnosťou; a
(b)
akýmikoľvek primeranými nákladmi a poplatkami za právne zastúpenie potrebnými pre spoločnosť McAfee, aby mohla reagovať na
predvolanie, súdny príkaz alebo inú oficiálnu vládnu požiadavku týkajúcu sa údajov spoločnosti alebo používania cloudových služieb
spoločnosťou.
11.2 Povinnosti odškodnenia spoločnosti McAfee.
(a)
Spoločnosť McAfee odškodní a podľa svojho uváženia ochráni spoločnosť pred nárokom tretej strany uplatňovaným voči spoločnosti
v súdnom spore alebo žalobe, ak sa nárok týka priameho porušenia patentu alebo autorského práva alebo neoprávneného
privlastnenia obchodného tajomstva spoločnosťou McAfee a nárok sa uplatňuje voči cloudovým službám samostatne a nie
v kombinácii s čímkoľvek iným, prípadne výlučne voči kombinácii cloudových služieb.
(b)
Vylúčenia. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy v opačnom zmysle spoločnosť McAfee neodškodní ani nebude chrániť
spoločnosť pred uplatnenými nárokmi, či už celkovo, alebo čiastočne, vyplývajúcimi z:
(i)
porušenia tejto zmluvy spoločnosťou;
(ii)
technológie, návrhov, pokynov alebo požiadaviek poskytovaných spoločnosťou alebo treťou stranou v mene spoločnosti;
(iii)
úprav cloudových služieb alebo ich používania mimo rozsahu príslušnej dokumentácie;
(iv)
používania neaktuálnych alebo nepodporovaných verzií cloudových služieb;
(v)
údajov spoločnosti;
(vi)
služieb, ktoré spoločnosť poskytuje pomocou alebo na základe cloudových služieb; alebo
(vii)
údajnej implementácie niektorých alebo všetkých noriem v cloudových službách.
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Opravné prostriedky: Spoločnosť McAfee môže podľa svojho uváženia a na svoje vlastné náklady s ohľadom na akýkoľvek produkt
McAfee, ktorý je predmetom nároku:
(i)
získať pre spoločnosť právo na ďalšie používanie cloudovej služby;
(ii)
nahradiť alebo upraviť cloudovú službu alebo softvér predstavujúci základ cloudových služieb tak, aby neporušoval cudzie
práva; alebo
(iii)
po odstránení softvéru spoločnosťou a prístupe spoločnosti do cloudových služieb zo systémov spoločnosti vrátiť hodnotu
kúpnej ceny, ktorú spoločnosť zaplatila za cloudové služby porušujúce cudzie práva.
11.3 Postup odškodnenia. Odškodnená strana (odškodnená osoba) (a) bezodkladne poskytne odškodňujúcej strane (odškodňujúca osoba)
písomné oznámenie (za predpokladu, že neposkytnutie včasného oznámenia, ktoré poškodzuje odškodňujúcu osobu, oslobodí odškodňujúcu
osobu od jej povinností podľa tohto článku v rozsahu, v akom bola odškodňujúca osoba poškodená, a neposkytnutie včasného oznámenia
oslobodí odškodňujúcu osobu od povinnosti nahradiť druhej strane poplatky za právne zastúpenie, ktoré vznikli pred oznámením), (b) bude
primerane spolupracovať v súvislosti s obranou a urovnaním nároku a (c) dáva odškodňujúcej osobe výhradnú kontrolu nad obranou
a urovnaním nároku, ale za predpokladu, že akékoľvek urovnanie nároku nebude zahŕňať konkrétnu povinnosť plnenia ani prijatie
zodpovednosti odškodnenou osobou.
11.4 Osobné a výhradné odškodnenie: Predchádzajúce odškodnenia sú pre strany osobné a nesmú byť na nikoho prenesené. Tento článok 11
uvádza všetky povinnosti zmluvných strán týkajúce sa odškodnenia a výhradný opravný prostriedok spoločnosti pri nárokoch zahŕňajúcich
porušenie práv duševného vlastníctva.
TESTOVACIE PRODUKTY A BEZPLATNÉ SLUŽBY
12.1 Všeobecne: Ak spoločnosť požiada o testovanie cloudových služieb (testovací produkt) alebo bezplatných služieb, budú platiť ustanovenia
tohto článku a budú mať prednosť pred akýmikoľvek inými rozpornými podmienkami tejto zmluvy. Používanie testovacieho produktu
spoločnosťou je obmedzené na tridsať (30) dní (obdobie hodnotenia), pokiaľ spoločnosť McAfee písomne nesúhlasí s inou lehotou. Počas
obdobia hodnotenia môže spoločnosť pristupovať a používať testovacie produkty výlučne na svoje interné hodnotenie, aby sa rozhodla, či si
zakúpi právo na používanie testovacích produktov.
12.2 Žiadna povinnosť technickej podpory: Spoločnosť McAfee nie je povinná poskytovať technickú podporu pre testovacie produkty alebo
bezplatné služby. Spoločnosť berie na vedomie, že testovacie produkty a bezplatné služby môžu obsahovať chyby, nedostatky alebo iné
problémy, ktoré môžu spôsobiť systémové alebo iné zlyhania, narušenia zabezpečenia, prerušenia a stratu údajov.
12.3 Zrieknutie sa záruk
(a)
Na testovacie produkty a bezplatné služby sa nevzťahujú povinnosti odškodnenia spoločnosti McAfee z článku 11. Testovacie
produkty a bezplatné služby sa poskytujú spoločnosti len „tak, ako sú“. V rozsahu povolenom zákonom neposkytuje spoločnosť
McAfee žiadne iné záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo implicitné, s ohľadom na testovacie produkty a bezplatné služby a sa
zrieka všetkých ďalších povinností a záväzkov alebo výslovných a implicitných záruk týkajúcich sa testovacích produktov
a bezplatných služieb vrátane kvality, zhody s akýmkoľvek zobrazením alebo popisom, výkonnosti, obchodovateľnosti, vhodnosti na
konkrétny účel, neporušenia cudzích práv; alebo že testovacie produkty a bezplatné služby nebudú obsahovať chyby ani poruchy.
Spoločnosť preberá všetky riziká spojené s používaním testovacích produktov a bezplatných služieb. Ak zákony v jurisdikcii
spoločnosti neumožňujú vylúčenie výslovných alebo implicitných záruk, zrieknutie v tomto článku nemusí platiť a výslovné alebo
implicitné záruky budú obmedzené na dĺžku trvania minimálneho obdobia požadovaného príslušnými zákonmi a súhrnný záväzok
spoločnosti McAfee a poskytovateľov licencií bude celkovo obmedzený na sumu päťdesiat (50) amerických dolárov (alebo aktuálnu
hodnotu v príslušnej miestnej mene).
(b)
Spoločnosť berie na vedomie, že spoločnosť McAfee:
(i)
nesľúbila ani nezaručila spoločnosti, že bezplatné služby budú v budúcnosti oznámené alebo sprístupnené každému;
(ii)
nemá voči spoločnosti žiadnu výslovnú ani implicitnú povinnosť oznámiť alebo zaviesť bezplatné služby; a
(iii)
nie je povinná zaviesť produkt podobný alebo kompatibilný s bezplatnými službami ani akékoľvek aktualizácie pre testovacie
produkty a bezplatné služby.
12.4 Bezplatné služby
(a)
Spoločnosť McAfee nie je povinná vydať konečnú verziu bezplatných služieb. Spoločnosť nahlási spoločnosti McAfee nezvyčajné,
neplánované alebo neobvyklé udalosti pozorované v bezplatných službách. Prístup alebo používanie bezplatných služieb je
obmedzené na interné testovanie výkonu bezplatných služieb spoločnosťou.
(b)
Obdobie predplatného bezplatných služieb, ktoré predstavujú funkcie alebo funkčnosť zahrnutú do plateného predplatného, za ktoré
už spoločnosť McAfee neúčtuje poplatky alebo ktoré spoločnosť McAfee ponúka spoločnosti bezplatne, pokračuje, kým spoločnosť
McAfee sprístupňuje spoločnosti dané funkcie alebo funkčnosť.
(c)
Spoločnosť McAfee môže podľa svojho uváženia poskytovať bezplatné služby spoločnosti pred, počas alebo po uplynutí plateného
predplatného spoločnosti týkajúceho sa cloudových služieb. Na akékoľvek použitie sa pritom vzťahujú podmienky tejto zmluvy
v platnom znení, pokiaľ sa bezplatné služby sprístupňujú spoločnosti.
(d)
Akékoľvek aktualizácie (alebo pomoc koncovému používateľovi poskytovaná pre bezplatné služby) sú poskytované podľa uváženia
spoločnosti McAfee a môžu byť kedykoľvek zrušené.
(e)
Na základe svojho uváženia sa môže spoločnosť McAfee kedykoľvek rozhodnúť ukončiť pokračovanie určitých bezplatných služieb
alebo konkrétnych funkcií bezplatných služieb (ukončenie bezplatných služieb). Bezplatné služby sú výslovne vylúčené zo zásad
spoločnosti McAfee o konci životnosti. Namiesto toho spoločnosť McAfee vynaloží obchodnej praxi primerané úsilie a upozorní
spoločnosť na ukončenie bezplatných služieb tridsať (30) dní vopred.
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Spoločnosť McAfee nie je povinná uchovávať údaje spoločnosti ani iné informácie spoločnosti odoslané alebo zhromaždené
prostredníctvom bezplatných služieb. Spoločnosť McAfee môže údaje spoločnosti a iné informácie spoločnosti odstrániť podľa
vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia spoločnosti.
DODRŽIAVANIE ZÁKONOV
13.1 Každá zo strán bude s ohľadom na svoje práva a nariadenia vyplývajúce z tejto zmluvy dodržiavať všetky platné národné, štátne a miestne
zákony a predpisy vrátane platných zákonov a predpisov na ochranu osobných údajov a kontrolu exportu, zákona USA o korupčných
praktikách v zahraničí a ďalších platných zákonov proti korupcii.
13.2 Spoločnosť nebude priamo ani nepriamo exportovať, prenášať, povoľovať prístup ani používať cloudové služby alebo technické údaje (alebo
akékoľvek časti cloudových služieb alebo technických údajov) ani systém alebo službu obsahujúcu cloudové služby do žiadnej krajiny ani
v žiadnej krajine, do ktorej je export, prenos alebo prístup obmedzený nariadením, štatútom alebo iným zákonom, bez prípadného oprávnenia
Úradu pre priemysel a bezpečnosť Ministerstva obchodu USA alebo akéhokoľvek iného vládneho subjektu, ktorý môže mať právomoc nad
exportom alebo prenosom. Spoločnosť nebude používať, prenášať ani pristupovať ku cloudovým službám pre konečné použitie týkajúce sa
akýchkoľvek jadrových, chemických alebo biologických zbraní alebo technológie rakiet, pokiaľ to nepovolí vláda USA prostredníctvom
nariadenia alebo osobitnej licencie.
13.3 Spoločnosť berie na vedomie a súhlasí s tým, že určité produkty McAfee obsahujúce šifrovanie môžu pred exportom vyžadovať oprávnenie
od vlády USA a ďalších príslušných orgánov vrátane Európskej únie. Spoločnosť tiež berie na vedomie a súhlasí s tým, že určité produkty
McAfee obsahujúce šifrovanie môžu v iných krajinách podliehať obmedzeniam importu alebo používania. Ďalšie informácie týkajúce sa exportu
a importu produktov McAfee možno nájsť na priebežne aktualizovanej webovej stránke „Export Compliance“ spoločnosti McAfee
(www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx).
13.4 Ak spoločnosť McAfee dostane upozornenie, že spoločnosť je alebo bude označená za sankcionovanú alebo obmedzenú stranu na základe
platného zákona, spoločnosť McAfee nebude povinná vykonať žiadnu zo svojich povinností na základe tejto zmluvy, ak by takéto vykonanie
viedlo k porušeniu sankcií alebo obmedzení.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
14.1 Vzťah: Zmluvné strany sú podľa tejto zmluvy nezávislí dodávatelia a výslovne odmietajú akékoľvek partnerstvo, franchising, spoločný podnik,
agentúru, vzťah zamestnávateľ/zamestnanec, fiduciárny alebo iný špeciálny vzťah. Žiadna strana nemá v úmysle, aby táto zmluva využívala
alebo vytvárala akékoľvek právo alebo dôvod na konanie v menej inej osoby alebo subjektu, než sú strany a uvedené pobočky. Cieľom zmluvy
nie je vytvorenie akéhokoľvek druhu príjemcu tretej strany. Spoločnosť nesmie žiadnej tretej strane oznámiť, že má akékoľvek právo viazať
spoločnosť McAfee akýmkoľvek spôsobom, a spoločnosť nebude poskytovať žiadne vyhlásenia ani záruky v mene spoločnosti McAfee.
14.2 Oddeliteľnosť: Ak súd zistí, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je neplatné alebo nevymáhateľné podľa platných právnych predpisov,
upraví ustanovenie v minimálnom nutnom rozsahu, aby bolo platné a vymáhateľné. Ak ho nemožno upraviť na platné a vymáhateľné, súd
oddelí a odstráni príslušné ustanovenie z tejto zmluvy. Zmena neovplyvní platnosť doplneného ustanovenia ani platnosť akéhokoľvek iného
ustanovenia tejto zmluvy, ktorá naďalej zostane v úplnej platnosti a účinnosti.
14.3 Žiadne zrieknutie sa práv: Zlyhanie alebo oneskorenie strany pri vynútení akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy nebude pôsobiť ako
zrieknutie sa práva na vynútenie daného ustanovenia alebo ktoréhokoľvek iného ustanovenia tejto zmluvy v akomkoľvek čase. Zrieknutie sa
akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy musí byť písomné s uvedením ustanovenia, ktoré je predmetom zrieknutia, a podpísané stranou, ktorá
súhlasí so zrieknutím.
14.4 Vyššia moc; ďalšie ospravedlniteľné neplnenia alebo oneskorenia plnenia povinností
(a)
Žiadna zmluvná strana nie je zodpovedná za oneskorenia alebo neplnenia niektorých svojich povinností podľa tejto zmluvy
v rozsahu spôsobenom udalosťou vyššej moci.
(b)
Neplnenia alebo oneskorenia plnenia povinností spoločnosti McAfee sú ospravedlnené v rozsahu, v akom vyplývajú z:
(i)
činov alebo opomenutia spoločnosti, jej zamestnancov, zástupcov, používateľov, pobočiek alebo zmluvných partnerov;
(ii)
neplnenia alebo oneskorenia pri plnení konkrétnej úlohy, povinnosti alebo zodpovednosti spoločnosťou podľa tejto zmluvy
alebo plánu, ktorého úloha, povinnosť alebo zodpovednosť je podmienkou alebo požiadavkou úlohy, povinnosti alebo
zodpovednosti spoločnosti McAfee, a to bez ohľadu na všeobecný charakter článku 14.5 (b) (i);
(iii)
spoliehania sa na pokyny, povolenia, schválenia alebo iné informácie od zástupcu spoločnosti; alebo
(iv)
činov alebo opomenutí tretích strán (ak to nenavrhuje spoločnosť McAfee).
14.5 Rozhodné právo: Všetky spory vyplývajúce z alebo týkajúce sa tejto zmluvy alebo jej predmetu sa budú riadiť nasledujúcimi hmotnoprávnymi
zákonmi s výnimkou pravidiel týkajúcich sa konfliktu právnych princípov:
(a)
zákonmi štátu New York, ak spoločnosť kúpila produkty McAfee v USA, Mexiku, Strednej Amerike, Kanade, Južnej Amerike alebo
karibskej oblasti;
(b)
zákonmi Írskej republiky, ak spoločnosť kúpila produkty McAfee v Európe, na Blízkom východe, v Afrike alebo oblasti zvyčajne
nazývanej Oceánia (okrem Austrálie a Nového Zélandu);
(c)
zákonmi Japonska, ak spoločnosť kúpila produkty McAfee v Japonsku;
(d)
zákonmi Singapurskej republiky, ak spoločnosť kúpila produkty McAfee v ázijsko-tichomorskej oblasti (vrátane Austrálie a Nového
Zélandu); alebo
(e)
zákonmi Írskej republiky, ak spoločnosť kúpila produkty McAfee v akejkoľvek inej krajine, pokiaľ sa nepožaduje uplatňovanie iného
miestneho zákona.
Na túto zmluvu sa nevzťahuje dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru ani zákon
o jednotných počítačových informačných transakciách.
14.6 Jurisdikcia: Exkluzívnu jurisdikciu nad všetkými spormi vyplývajúcimi z alebo týkajúcimi sa tejto zmluvy alebo jej predmetu majú nasledujúce
súdy:
(a)
okresný súd pre južný okres štátu New York v USA a štátne súdy v štáte New York, ak sa uplatňuje právo štátu New York;
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(b)
súdy Írskej republiky, ak sa uplatňuje právo Írska;
(c)
súdy v Japonsku, ak sa uplatňuje právo Japonska; alebo
(d)
súdy Singapurskej republiky, ak sa uplatňuje právo Singapuru.
Celá zmluva, poradie nadradenosti dokumentov a doplnenia
(a)
Táto zmluva a akékoľvek plány predstavujú celú dohodu medzi spoločnosťou McAfee a spoločnosťou týkajúcu sa predmetu zmluvy
a nahrádzajú všetky ústne alebo písomné návrhy a všetku komunikáciu medzi stranami týkajúcu sa predmetu zmluvy. Podmienky
tejto zmluvy budú mať prednosť bez ohľadu na akékoľvek rozdiely s akoukoľvek objednávkou alebo iným písomným nástrojom
predloženým spoločnosťou, či už ich spoločnosť McAfee výslovne zamietla, alebo nezamietla.
(b)
V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu medzi podmienkami akéhokoľvek dokumentu tvoriaceho túto zmluvu sa na rozsah
konfliktu alebo nesúladu použije nasledujúce poradie nadradenosti, ak nie je v inom podriadenom dokumente výslovne dohodnuté
inak:
(i)
zmluva má prednosť pred akýmkoľvek plánom služieb a udeľovacím listom; a
(ii)
plán služieb má prednosť pred udeľovacím listom.
(c)
Spoločnosť McAfee si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť akékoľvek podmienky tejto zmluvy. Akékoľvek doplnenie bude účinné
po zverejnení aktualizovanej verzie na lokalite https://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx
Oznámenia: Každé oznámenie vydané podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou musí byť písomné, podpísané vydávajúcou
stranou alebo v jej mene a adresované spoločnosti McAfee s textom „Attention Legal Department“ na príslušnú adresu uvedenú v článku
15.1 (s) alebo spoločnosti pomocou kontaktných údajov, ktoré spoločnosť poskytla pri nákupe alebo registrácii cloudových služieb. Oznámenia
sa budú považovať za doručené po ich prijatí, ak sa doručia ručne s potvrdením, nasledujúci pracovný deň po ich odoslaní predplateným,
celoštátne uznávaným, jednodňovým leteckým kuriérom používajúcim funkcie sledovania; alebo päť (5) pracovných dní po odoslaní
registrovanou alebo certifikovanou leteckou poštou s vyžiadaním návratky a predplateným poštovným na adresu uvedenú vyššie.
Dodatočné dokumenty a odkazy: Hypertextové odkazy na podmienky v tejto zmluve sú odkazmi na podmienky alebo obsah prepojený
s hypertextovým odkazom (alebo náhradným hypertextovým odkazom, ktorý môže spoločnosť McAfee priebežne identifikovať), ako sa
priebežne dopĺňajú. Spoločnosť berie na vedomie, že podmienky alebo obsah na hypertextovom odkaze sú zahrnuté do tejto zmluvy odkazom
a že je zodpovednosťou spoločnosti pozrieť si podmienky alebo obsah na hypertextových odkazoch uvedených v tejto zmluve.
Postúpenie: Spoločnosť nesmie poskytnúť sublicenciu, postúpiť ani previesť svoje práva podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti McAfee. Akýkoľvek pokus spoločnosti o poskytnutie sublicencie, postúpenie alebo prevod akýchkoľvek svojich
práv, povinností alebo záväzkov podľa tejto zmluvy, či už priamo, alebo nepriamo zlúčením alebo akvizíciou, bude neplatný.
Upozornenie pre vládne inštitúcie USA: Cloudové služby sa považujú za „komerčný počítačový softvér“ a „dokumentáciu ku komerčnému
počítačovému softvéru“ podľa smernice DFAR, článok 227.7202, a smernice FAR, článok 12.212. Akékoľvek použitie, zmeny, reprodukcia,
publikovanie, výkon, zobrazenie alebo zverejnenie cloudových služieb zo strany štátnych úradov Spojených štátov sa bude riadiť výhradne
touto zmluvou a bude zakázané s výnimkou rozsahu, ktorý výslovne povoľuje táto zmluva.
Fórum komunity: Spoločnosť a iní zákazníci spoločnosti McAfee si môžu vymieňať nápady a technické informácie týkajúce sa produktov
McAfee na stránke podpory komunity: https://community.mcafee.com/community/business/data/cloud-visibility. Spoločnosť McAfee
neschvaľuje ani neručí za žiadne informácie zverejnené na tejto lokalite a spoločnosť používa tieto informácie na vlastné riziko.
Platnosť niektorých ustanovení: Nasledujúce články spoločne s akýmikoľvek inými podmienkami potrebnými na výklad alebo vynútenie tejto
zmluvy budú platiť aj po ukončení jej platnosti: 5.5 (Povinnosti pri ukončení), 7 (Dôvernosť), 8 (Práva duševného vlastníctva), 9 (Záruky;
Vylúčenia; Zrieknutia sa záruk), 10 (Obmedzenie zodpovednosti), 11 (Odškodnenie), 14.6 (Rozhodné právo), 14.7 (Jurisdikcia), 15 (Definície
a výklad) a tento článok 14.14 (Platnosť niektorých ustanovení).

DEFINÍCIE A VÝKLAD
15.1 V tejto zmluve:
(a)
Pobočkas ohľadom na spoločnosť je akýkoľvek subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje, je kontrolovaný alebo je pod
priamou alebo nepriamou spoločnou kontrolou s takýmto subjektom alebo jednou alebo viacerými ďalšími pobočkami tohto subjektu
(alebo ich kombináciou).
Na účely tejto definície subjekt kontroluje iný subjekt, pokiaľ prvý subjekt:
(i)
vlastní (prostredníctvom inej inštitúcie alebo na svoje meno) viac ako päťdesiat percent (50 %) hlasovacích cenných
papierov druhého subjektu;
(ii)
môže voliť väčšinu riaditeľov druhého subjektu; alebo
(iii)
zabezpečuje každodenné riadenie takéhoto subjektu na základe zmluvy alebo ako riadiaci generálny partner.
Pobočka s ohľadom na spoločnosť McAfee je akákoľvek priama alebo nepriama pobočka spoločnosti McAfee, LLC.
(b)
Zmluva predstavuje túto zmluvu o cloudových službách, plány služieb a akékoľvek materiály dostupné na webovej lokalite
spoločnosti McAfee, ktoré sú výslovne zahrnuté odkazom.
(c)
Autorizovaný partner je ktorýkoľvek z distribútorov, predajcov alebo iných obchodných partnerov spoločnosti McAfee.
(d)
Pracovný deň je akýkoľvek iný deň ako sobota, nedeľa, zákonný alebo štátny sviatok na mieste, kde sa poskytujú produkty McAfee
alebo vykonávajú profesionálne služby.
(e)
Cloudové služby sú cloudové služby, ktoré spoločnosť McAfee poskytuje spoločnosti, ako je uvedené v jednom alebo viacerých
udeľovacích listoch, a ktoré podliehajú príslušnému plánu služieb.
(f)
Údaje spoločnosti sú všetky údaje poskytnuté spoločnosti McAfee spoločnosťou prostredníctvom cloudových služieb a príslušnej
technickej podpory. Údaje spoločnosti môžu zahŕňať osobné údaje.
(g)
Následné škody sú nepriame, špeciálne, náhodné, represívne, príkladné, následné alebo mimozmluvné škody akéhokoľvek druhu.
Patria medzi ne nároky tretích strán, strata zisku, strata dobrého mena, strata miezd zamestnancov, zlyhanie alebo porucha počítača
alebo systému, náklady na získanie náhradných cloudových služieb, zastavenie práce, odmietnutie prístupu alebo prestoj, narušenie
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(h)

(i)

(j)
(k)
(l)

(m)
(n)
(o)

(p)

(q)

(r)
(s)

alebo prerušenie systému alebo služby, prípadne akékoľvek stratené, poškodené alebo ukradnuté údaje, informácie alebo systémy,
ako aj náklady na obnovu akýchkoľvek stratených, poškodených alebo ukradnutých údajov, informácií alebo systémov.
Dôverné informácie sú akékoľvek informácie (bez ohľadu na formu sprístupnenia alebo médium použité na ich uloženie alebo
predstavenie) zmluvnej strany (odovzdávajúca strana) vrátane obchodného tajomstva a technických, finančných alebo
obchodných informácií, údajov, nápadov, konceptov alebo know-how, ktoré:
(iv)
odovzdávajúca strana označila ako „dôverné“ alebo podobnými slovami v čase poskytnutia a bez ohľadu na to, či sú v ústnej
alebo vizuálnej podobe, ich do pätnástich (15) dní od poskytnutia písomne potvrdí ako dôverné; alebo
(v)
prijímajúca strana (príjemca) mala v rozumnej miere považovať za dôverné za okolností týkajúcich sa poskytnutia.
Dôverné informácie však nezahŕňajú žiadne informácie, ktoré:
(vi)
boli zákonne nadobudnuté príjemcom alebo predtým známe príjemcovi nezávisle od odovzdávajúcej strany, ako to
preukazujú písomné záznamy;
(vii) sú prijaté od tretej strany bez obmedzení ich používania alebo zverejnenia, a nie neúmyselne alebo omylom;
(viii) sú alebo boli šírené na verejnosti bez zavinenia príjemcu a bez porušenia podmienok tejto zmluvy alebo inej povinnosti
zachovávať dôvernosť; alebo
(ix)
sú vytvorené nezávisle od príjemcu bez porušenia tejto zmluvy vrátane akejkoľvek povinnosti zachovania dôvernosti voči
odovzdávajúcej strane.
Odvodené dielo je dielo, ktoré je založené na jednom alebo viacerých už existujúcich dielach (ako je revízia, preklad, dramatizácia,
filmová verzia, výňatok, skrátenie, zlepšenie, úprava alebo akákoľvek iná forma, v ktorej už existujúce dielo môže byť prepracované,
transformované alebo prispôsobené) a ktoré by v prípade vytvorenia bez oprávnenia vlastníka autorských práv na už existujúce
dielo predstavovalo porušenie autorských práv.
Dokumentácia predstavuje akékoľvek vysvetľujúce materiály, napríklad používateľské manuály, školiace materiály, používateľské
príručky alebo opisy produktov, ktoré sa týkajú implementácie a používania cloudových služieb poskytovaných spoločnosťou
McAfee. Dokumentácia sa poskytuje v tlačenej, elektronickej alebo online podobe.
Licenčná zmluva koncového používateľa alebo EULA je štandardná licenčná zmluva koncového používateľa od spoločnosti
McAfee, ktorá je dostupná na lokalite https://www.mcafee.com/us/about/legal/end-user-license-agreements.aspx a ktorou sa riadi
používanie akéhokoľvek softvéru spoločnosťou.
Bezplatné služby predstavujú všetky funkcie zahrnuté do plateného predplatného, za ktoré už spoločnosť McAfee neúčtuje poplatky
alebo ktoré spoločnosť McAfee ponúka spoločnosti bezplatne podľa svojho uváženia, prípadne iné funkcie, ktoré spoločnosť McAfee
sprístupňuje spoločnosti bez poplatku a ktoré sú označené ako „predbežné vydanie“, „obmedzené vydanie“, „beta“ alebo inak
identifikované spoločnosťou McAfee ako experimentálne, netestované alebo nie úplne funkčné a ktoré nie sú časovo obmedzenými
skúšobnými verziami na účely zhodnotenia spoločnosťou.
Vládny úradník je akýkoľvek úradník, zamestnanec alebo osoba, ktorá koná v oficiálnej funkcii pre akékoľvek vládne oddelenie,
agentúru alebo zástupcu, vrátane štátom vlastnených alebo riadených spoločností a verejných medzinárodných organizácií, ako aj
politická strana alebo úradník politickej strany alebo kandidát na politickú funkciu.
Udeľovací list je akékoľvek písomné (elektronické alebo iné) oznámenie s potvrdením, ktoré spoločnosť McAfee vydá spoločnosti
ako potvrdenie zakúpenia produktov McAfee a príslušného nároku na produkty. Udeľovací list identifikuje (elektronické alebo iné)
číslo SKU, množstvo, obdobie predplatného alebo technickej podpory a ďalšie podrobnosti o prístupe a používaní.
Udalosť vyššej moci je akákoľvek udalosť mimo primeranej kontroly zmluvnej strany, ktorá sa zo svojej podstaty nedala predvídať
alebo, ak sa dala predvídať, bola nevyhnutná vrátane štrajkov, výluk alebo iných priemyselných sporov (zahŕňajúcich vlastnú
pracovnú silu alebo pracovnú silu tretej strany), živelných pohrôm, vojny, nepokojov, embárg, činov civilných alebo vojenských
orgánov, teroristických činov alebo sabotáží, nedostatočného zásobovania alebo oneskoreného dodania zo strany dodávateľov
spoločnosti McAfee, požiaru, povodne, zemetrasenia, nehody, radiácie, neschopnosti zabezpečiť dopravu, zlyhania komunikačných
prostriedkov alebo zdrojov energie, zlomyseľného poškodenia, poruchy továrne alebo strojového zariadenia, alebo platobnej
neschopnosti dodávateľov alebo subdodávateľov.
Vysokorizikový systém je zariadenie alebo systém, ktorý vyžaduje doplnkové bezpečnostné funkcie, napríklad funkcie proti
zlyhaniu alebo bezporuchového výkonu, na zachovanie bezpečného stavu v prípadoch, keď možno v rozumnej miere predpokladať,
že zlyhanie zariadenia alebo systému môže priamo viesť k smrti, zraneniu alebo závažnému poškodeniu majetku. Zariadenie alebo
systém s funkciou proti zlyhaniu môže v prípade zlyhania obnoviť bezpečný stav namiesto toho, aby sa zrútil; môže obsahovať
sekundárny systém, ktorý začne fungovať, aby sa predišlo poruche; alebo môže v prípade poruchy fungovať ako záložné zariadenie
alebo systém. Zariadenie alebo systém s funkciou bezporuchovosti môže v prípade zlyhania pokračovať v plánovanej prevádzke,
ktorej úroveň môže byť znížená, namiesto úplného zlyhania. Bez obmedzenia sa vysokorizikové systémy môžu požadovať
v kľúčovej infraštruktúre, priemyselných továrňach, výrobných zariadeniach, zariadeniach na priamu podporu životných funkcií,
navigačných alebo komunikačných systémoch lietadiel, vlakov, lodí alebo vozidiel, zariadeniach na ovládanie letovej prevádzky,
systémoch zbraní, jadrových zariadeniach, elektrárňach, zdravotníckych systémoch a zariadeniach a dopravných zariadeniach.
Práva duševného vlastníctva sú všetky práva duševného vlastníctva alebo iné majetkové práva na celom svete, či už existujúce
na základe štatútu, zvykového práva, alebo spravodlivého nároku, ktoré existujú teraz alebo vzniknú v budúcnosti, vrátane:
(i)
copyrightu, ochrannej známky a patentových práv, obchodných tajomstiev, morálnych práv, práva na publicitu, autorských
práv;
(ii)
akejkoľvek žiadosti alebo práva požiadať o akékoľvek práva uvedené v podčlánku 15.2 (q) (i); a
(iii)
všetkých obnovení, predĺžení, pokračovaní, rozdelení, obnovení alebo opätovného vydania práv alebo žiadostí uvedených
v odsekoch (i) a (ii).
Malvér predstavuje aplikácie, strojový kód alebo zlomyseľný obsah, ktorý spoločnosť McAfee považuje za škodlivý.
McAfee je:
(i)
McAfee, LLC, so sídlom na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Kalifornia 95054, USA, ak boli cloudové služby
kúpené v USA (okrem prípadov uvedených v podčlánku (vi) nižšie), Kanade, Mexiku, Strednej Amerike, Južnej Amerike
alebo Karibiku;
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McAfee Ireland Limited s registrovaným sídlom na adrese Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Írsko, ak boli cloudové
služby kúpené v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike;
(iii)
McAfee (Singapore) Pte Ltd. s obchodnou adresou 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591
Singapur, ak boli cloudové služby kúpené v Ázii (okrem Číny (ak boli cloudové služby kúpené v RMB) alebo Japonska) alebo
v oblasti zvyčajne nazývanej Oceánia;
(iv)
McAfee Co. Ltd. so sídlom na adrese Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043,
Japonsko, ak boli cloudové služby kúpené v Japonsku;
(v)
McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd. s obchodnou adresou Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road,
Chaoyang District, Beijing, Čína, ak boli cloudové služby kúpené v Číne (v RMB); alebo
(vi)
McAfee Public Sector LLC so sídlom na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, ak boli
cloudové služby kúpené americkými federálnymi, štátnymi alebo miestnymi úradmi, zdravotníckymi organizáciami alebo
vzdelávacími inštitúciami v USA.
(t)
Produkty McAfee sú akékoľvek cloudové služby alebo technická podpora.
(u)
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, alebo ktoré sú inak definované
ako „osobné údaje“ podľa iných platných zákonov o ochrane údajov.
(v)
Nárok na produkt predstavuje typy licencií alebo predplatného uvedené v udeľovacom liste a definované na lokalite
http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf.
(w)
Zástupcovia predstavujú pobočky zmluvnej strany, povolených predajcov, subdodávateľov, zamestnancov alebo oprávnených
zástupcov.
(x)
Plány služieb predstavujú špecifické zmluvné podmienky cloudových služieb uvedené v pláne služieb 1 pre cloudové služby
McAfee nachádzajúce sa na adrese https://www.mcafee.com/us/resources/legal/cloud-services.pdf a v pláne služieb 2 pre
cloudové služby McAfee Skyhigh nachádzajúce sa na adrese https://www.mcafee.com/us/resources/legal/cloud-servicesskyhigh.pdf, ktoré sú do tejto zmluvy zahrnuté odkazom, v znení neskorších zmien a doplnení.
(y)
Softvér je akýkoľvek softvérový program vlastnený alebo licencovaný spoločnosťou McAfee, ak to kontext vyžaduje, vo formáte
objektového kódu, ktorý spoločnosť McAfee poskytuje spoločnosti, čo sa môže vyžadovať na prístup ku cloudovým službám.
(z)
Štandard je špecifikácia technológie vytvorená skupinou sponzorovanou vládou alebo odvetvím, prípadne akákoľvek podobná
skupina alebo subjekt, ktorý vytvára špecifikácie technológií na používanie inými subjektmi. Príkladmi štandardov sú GSM, LTE, 5G,
Wi-Fi, CDMA, MPEG alebo HTML. Príkladmi skupín, ktoré vytvárajú štandardy, sú IEEE, ITU, 3GPP alebo ETSI.
(aa)
Obdobie predplatného je obdobie, na ktoré spoločnosť zakúpila právo na prijímanie cloudových služieb, alebo časové obdobie, na
ktoré spoločnosť zakúpila právo na prijímanie technickej podpory, podľa príslušného prípadu.
(bb)
Technická podpora predstavuje služby technickej podpory, ktoré spoločnosť McAfee poskytuje na podporu a údržbu cloudových
služieb, ako je uvedené v príslušnom pláne služieb.
(cc)
Obdobie technickej podpory je obdobie, počas ktorého má spoločnosť nárok na technickú podporu, ako je uvedené v udeľovacom
liste.
(dd)
Používateľ je jedinečná osoba, ktorú spoločnosť oprávnila používať cloudové služby v súlade s prístupovými právami spoločnosti
podľa tejto zmluvy, vrátane zamestnancov spoločnosti, pobočiek spoločnosti, subdodávateľov, oprávnených zástupcov a riadených
strán.
V tejto zmluve, pokiaľ nie je uvedené inak:
(a)
odkaz na zmluvnú stranu zahŕňa jej vykonávajúcich pracovníkov, správcov, nástupcov a povolených pridelencov;
(b)
nadpisy sú iba orientačné a nemajú vplyv na výklad alebo zmysel tejto zmluvy;
(c)
jednotné číslo zahŕňa aj množné číslo a opačne a slová s príslušným gramatickým rodom zahŕňajú aj iné rody;
(d)
iné gramatické tvary alebo slovné druhy definovaných slov alebo fráz majú zodpovedajúce významy;
(e)
odkaz na klauzulu, odsek, vecný dôkaz, plán alebo inú prílohu je odkazom na klauzulu, odsek, vecný dôkaz, plán alebo prílohu tejto
zmluvy;
(f)
slová „zahŕňať“, „vrátane“, „napríklad“ a podobné výrazy sa nepoužívajú a nemajú sa vykladať ako slová obmedzenia; a
(g)
význam tejto zmluvy sa bude vykladať na základe jej úplnosti a nie iba na základe izolovaných častí.
(ii)

15.2
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