LICENČNÍ SMLOUVA S FIREMNÍM KONCOVÝM UŽIVATELEM
Společnost McAfee (jak je definována níže) a společnost (jak je uvedena v Potvrzení o udělení práv) souhlasí s podmínkami uvedenými v této Smlouvě
(jak je definováno níže).
Stažením, instalací, zkopírováním, spuštěním nebo použitím tohoto Softwaru společnost vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami této Smlouvy. Pokud souhlas
s těmito podmínkami společnost vyjadřuje jménem jiné osoby nebo jiného právního subjektu, prohlašuje a zaručuje, že má plnou pravomoc zavázat danou
osobu nebo právní subjekt k dodržování této Smlouvy. Společnost je povinna zajistit, aby koncoví uživatelé (definovaní níže) dodržovali podmínky této
Smlouvy, a nese odpovědnost za její dodržování či porušení ze strany koncových uživatelů.
Pokud společnost s podmínkami Smlouvy nesouhlasí, je povinna:
•

tento Software nestahovat, neinstalovat, nekopírovat, nespouštět ani nepoužívat a

•
bez prodlení vrátit Software a doklad o nároku na něj subjektu, od kterého jej získala.
Pojmy psané velkými písmeny používané v této Smlouvě mají význam, který jim byl přidělen v Oddílu 15 nebo jinde v této Smlouvě. Ustanovení o výkladu
v Oddílu 15 stanoví pravidla výkladu této Smlouvy.
1.

2.

3.

UDĚLENÍ LICENCE; VLASTNICKÁ PRÁVA
1.1
Právo na užívání Softwaru:V souladu s podmínkami této Smlouvy společnost McAfee tímto společnosti uděluje nevýhradní nepřenosné
právo používat Software uvedený v Potvrzení o udělení práv, a to výhradně pro interní obchodní činnost společnosti. Používáním Softwaru
se v této Smlouvě rozumí stahování a instalace Softwaru a přístup k němu. Práva na aktualizace a upgrady nejsou vaší společnost udělena,
pokud si nezakoupí podporu (nebo nepředplatí službu, která jí uděluje práva na aktualizace a upgrady).
PODMÍNKY KOPÍROVÁNÍ A POUŽITÍ
2.1
Nárok na produkt: Použití Softwaru závisí na zakoupených licencích (např. uzlech) a vztahují se na něj definice nároku na produkt.
2.2
Více platforem, softwarové balíčky:Pokud Software podporuje více platforem nebo jej společnost obdrží v balíčku s jiným softwarem, nesmí
být Software (bez ohledu na verzi) instalován na více zařízeních, než na kolik má společnost nárok. U některých programů získaných v rámci
softwarových sad společnosti McAfee je k použití Softwaru na některých serverech také nutné zakoupit samostatnou serverovou licenci, jak
je uvedeno v dokumentaci.
2.3
Doba platnosti: Licence bude platit po omezenou dobu uvedenou v Potvrzení o udělení práv. Pokud doba platnosti uvedena není, platnost
licence je časově neomezená.
2.4
Kopie: Software smí společnost kopírovat tak, jak je nezbytné pro účely zálohování, archivace nebo obnovení provozu po výpadku.
2.5
Přidružené společnosti, spravující strany: Společnost může povolit používání tohoto Softwaru v souladu s touto Smlouvou:
(a)
přidružené společnosti
(b)
třetí straně, se kterou Společnost uzavře smlouvu o správě zdrojů informačních technologií Společnosti (dále jen „spravující
strana“), pokud:
(i)
Spravující strana používá Software pouze pro interní činnost společnosti, a nikoli ve prospěch jiné třetí strany nebo svůj
vlastní.
(ii)
Spravující strana souhlasí, že bude dodržovat podmínky Smlouvy.
(iii)
Společnost písemně oznámí společnosti McAfee skutečnost, že spravující strana bude jménem společnosti užívat Software.
Společnost nese plnou odpovědnost za dodržování či porušení podmínek této Smlouvy každou přidruženou společností a spravující
stranou.
2.6
Všeobecná omezení: Společnost se musí zdržet následujícího jednání a nesmí způsobit ani umožnit, aby takto jednala jakákoli třetí strana:
(a)
dekompilovat Software, převádět jej ze strojového kódu nebo jej zpětně analyzovat, případně vytvářet či opětovně vytvářet zdrojový
kód Softwaru;
(b)
odstranit, smazat či zakrýt jakékoli oznámení, plombu či informační štítek, které se týkají autorských práv či jiného označení produktu
nebo chráněných práv a které jsou natištěny nebo vyznačeny na Softwaru či dokumentaci, připojeny k Softwaru či dokumentaci nebo
zakódovány či zaznamenány v Softwaru či dokumentaci nebo s nimi neoprávněně manipulovat; nebo nezachovat veškerá oznámení
týkající se autorských práv či jiných vlastnických práv ve všech kopiích Softwaru a dokumentace vytvořených společností;
(c)
pronajímat, půjčovat nebo používat Software pro účely sdílení prostředků nebo použití společnostmi poskytujícími služby; prodat,
nabízet, licencovat, sublicencovat, distribuovat či jinak poskytnout libovolné osobě či subjektu jakékoli právo k použití Softwaru,
s výjimkou rozsahu výslovně povoleného v této Smlouvě; nebo používat Software – ať již samostatně, nebo v kombinaci s jiným
produktem či službou – k poskytování jakéhokoli produktu nebo služby jakékoli osobě nebo subjektu, ať už za poplatek, či jinak;
(d)
měnit, upravovat, překládat Software či dokumentaci, neoprávněně manipulovat se Softwarem či dokumentací nebo vytvářet
odvozená díla od Softwaru či dokumentace; spojit nebo sloučit jakoukoli část Softwaru či dokumentace s jakýmkoli jiným softwarem
či dokumentací; nebo odkazovat na Software či jej jinak používat v rámci jakékoli snahy o vývoj Softwaru (včetně jakékoli rutiny,
skriptu, kódu nebo programu), jehož jakékoli funkční vlastnosti, vizuální uživatelské rozhraní či jiné prvky se podobají Softwaru, nebo
s cílem konkurovat společnosti McAfee;
(e)
bez předchozího písemného svolení společnosti McAfee publikovat výsledky jakýchkoli testů výkonnosti nebo porovnávacích testů
či analýz týkajících se Softwaru; nebo
(f)
se pokusit o kterýkoli ze způsobů jednání uvedených v pododdílech (a) až (e) nebo
(g)
spouštět nebo provozovat Software v cloudu, technologiích Cloud Computing ani v obdobných prostředích na vyžádání, ledaže tak
výslovně stanoví Potvrzení o udělení práv společnosti nebo příslušná definice nároku na produkt.
TECHNICKÁ PODPORA A ÚDRŽBA
Podmínky poskytování technické podpory a údržby, které jsou začleněny odkazem, platí tehdy, pokud si společnost zakoupila služby podpory. Po
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4.

5.

6.

skončení období podpory nebo předplaceného období služby uvedeného v Potvrzení o udělení práv ztrácí vaše společnost veškerá práva na jakoukoli
podporu včetně upgradů, aktualizací a telefonické podpory. Společnost McAfee může podporu kdykoli změnit s účinností ke dni zahájení jakéhokoli
období obnovení podpory.
UKONČENÍ
4.1
Společnost může – aniž to má vliv na její platební závazky – platnost licence kdykoli ukončit odinstalováním Softwaru.
4.2
Společnost McAfee může platnost licence společnosti ukončit, pokud společnost podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu a toto porušení
nenapraví do 30 dní od upozornění na tento prohřešek ze strany společnosti McAfee. V případě ukončení platnosti licence musí společnost
okamžitě vrátit, zničit nebo trvale odstranit všechny kopie Softwaru a dokumentace.
4.3
Konec životnosti: Právo společnosti na užívání Softwaru a jeho funkcí se řídí zásadami ohledně konce životnosti, které jsou k dispozici na
adrese https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf. Po datu konce životnosti Softwaru nebo kterékoli
jeho funkce (jak je popsáno v zásadách týkajících se konce životnosti) právo společnosti na užívání Softwaru nebo funkce skončí.
PLATBY; DANĚ; AUDIT
5.1
Platby: Společnost zaplatí společnosti McAfee poplatky za produkt McAfee do třiceti (30) dnů od data vystavení faktury, ledaže společnost
kupuje produkty McAfee prostřednictvím autorizovaného partnera, přičemž v takovém případě proběhne platební povinnost výlučně mezi
autorizovaným partnerem a společností. V případě prodlení s platbou je účtován úrok ve výši jeden a půl procenta (1,5 %) měsíčně nebo ve
výši nejvyšší sazby přípustné dle zákona, podle toho, co je nižší. Veškeré platební povinnosti jsou nezrušitelné a nevratné. Pokud se
společnost domnívá, že je faktura nesprávná, je povinna písemně se obrátit na společnost McAfee do třiceti (30) dnů od data vystavení
faktury, aby mohla požádat o úpravu nebo dobropis.
5.2
Daně z transakcí: Pokud společnost kupuje produkty McAfee přímo od společnosti McAfee za účelem užívání nebo opětovného prodeje,
uhradí veškeré příslušné daně z transakcí, včetně daně z prodeje a použití, daně z přidané hodnoty, cla, celních poplatků, tarifů a další
poplatků z transakcí uložených státem, bez ohledu na jejich označení (a případně souvisejících úroků či pokut), z částek, jež má společnost
hradit na základě této Smlouvy (daně z transakcí). Společnost McAfee bude ve fakturách samostatně uvádět daně z transakcí, které musí
společnost McAfee ze zákona vybrat od společnosti. Společnost poskytne společnosti McAfee doklad o případném osvobození od Daní
z transakcí, a to nejméně patnáct (15) pracovních dnů před datem splatnosti faktury. Pokud společnost McAfee od společnosti nevybere
požadované daně z transakcí, avšak později je povinna tyto daně z transakcí odvést daňovému úřadu, společnost neprodleně společnosti
McAfee uhradí tyto daně z transakcí, včetně případných vzniklých pokut nebo úroků, a to pokud skutečnost, že tyto daně z transakcí nebyly
vybrány a včas odvedeny, nebyla zaviněna společností McAfee.
5.3
Srážkové daně: Veškeré platby, jež má společnost uhradit, budou provedeny bez jakéhokoli zatížení, bez odpočtu jakýchkoli současných
a budoucích daní uložených libovolným finančním úřadem. Jestliže platné právní předpisy vyžadují, aby společnost provedla odpočet či
srážku daně z příjmů z částek splatných společnosti McAfee podle této Smlouvy (dále jen „srážkové daně“), společnost odvede srážkové
daně příslušnému daňovému úřadu, poskytne společnosti McAfee doklad o provedení tohoto odvodu a uhradí společnosti McAfee zbývající
čistou částku. Společnost poskytne společnosti McAfee písemné oznámení o svém záměru provést srážku (včetně podrobných údajů
o částkách a právním základu srážkových daní) nejméně patnáct (15) pracovních dnů před datem splatnosti jakýchkoli plateb podle této
Smlouvy a bude se společností McAfee spolupracovat za účelem snížení případných srážkových daní. Pokud společnost McAfee poskytne
společnosti platné úřední dokumenty vystavené příslušným finančním úřadem pro nižší sazbu srážkových daní, potom společnost uplatní
tuto nižší sazbu.
5.4
Pokud společnost zakoupí produkty McAfee prostřednictvím autorizovaného partnera, ponese za závazky týkající se daní z transakcí nebo
srážkových daní výhradní odpovědnost autorizovaný partner nebo společnost a pravidla uvedená v bodech 5.2 a 5.3 se na společnost
McAfee a společnost nevztahují.
5.5
Daně z příjmu: Každá strana je odpovědná za své vlastní daně z příjmu nebo daně vycházející z hrubého obratu či hrubých tržeb.
5.6
Audit: Společnost McAfee může požádat a společnost musí do třiceti (30) dnů od data žádosti poskytnout zprávu vygenerovanou systémem
s podporou Softwaru(dále jen systémová zpráva), která ověřuje nasazení Softwaru společností. Společnost bere na vědomí, že systémová
zpráva je založena na technologických funkcích Softwaru, které zajišťují ověření nasazení Softwaru. Jestliže Software neobsahuje
technologické prvky zajišťující ověření nasazení Softwaru, potom pro tento Software společnost vypracuje a poskytne společnosti McAfee
přesnou zprávu o ověření nasazení Softwaru, a to v uvedené lhůtě třiceti (30) dní. Společnost McAfee si systémovou zprávu (nebo
společností vypracovanou zprávu o ověření nasazení Softwaru) vyžádá pouze jednou za rok a nebude nepřiměřeně zasahovat do průběhu
podnikání společnosti. Pokud systémová zpráva nebo společností vypracovaná zpráva o ověření nasazení Softwaru zjistí, že společnost
nedodržuje licenční podmínky této Smlouvy, bude nutné, abyste zakoupili další licence a uhradili případné obnovovací poplatky spojené
s licencí nebo podporou. Společnost McAfee může také vyměřit poplatek za nedodržení podmínek.
DŮVĚRNOST INFORMACÍ
6.1
Každá ze stran bere na vědomí, že může mít přístup k důvěrným informacím druhé strany v souvislosti s touto Smlouvou a že důvěrné informace
každé strany mají značnou hodnotu pro stranu poskytující informace, která by mohla být poškozena, pokud by byly informace neoprávněně
oznámeny třetím stranám nebo použity v rozporu s touto Smlouvou.
6.2
Každý příjemce důvěrných informací je podle této Smlouvy povinen:
(a) zachovávat důvěrnost informací předávající strany a chránit tyto informace přinejmenším stejně, jako chrání své vlastní důvěrné
informace a jak by je chránila rozumná osoba;
(b) nepoužívat důvěrné informace předávající strany jakýmkoli způsobem pro svůj prospěch nebo ve prospěch třetí strany s výjimkou plnění
svých povinností, výkonu svých práv nebo jinak oprávněně podle této Smlouvy; a
(c) nezveřejňovat důvěrné informace předávající strany s výjimkou plnění svých povinností nebo výkonu svých práv podle této Smlouvy,
nebo jak je jinak povoleno podle této Smlouvy za předpokladu, že:
(i) jakékoli zveřejnění zaměstnancům, dodavatelům nebo zástupcům příjemce je založeno na potřebě tyto informace znát; a
(ii) zaměstnanci, dodavatelé nebo zástupci příjemce, kteří přijímají důvěrné informace, mají povinnost zachovat mlčenlivost, která je
přinejmenším stejně přísná jako povinnost stanovená v tomto oddílu.
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6.3

7.

8.

Bez ohledu na omezení v Oddílu 6.2, je-li příjemce povinen zveřejnit důvěrné informace předávající strany podle zákona, jako například
v případě předvolání nebo požadavku jakéhokoli regulačního orgánu, soudu, rozhodčího, správního nebo legislativního orgánu, musí příjemce:
(a) pokud je to rozumně možné a povolené, okamžitě písemně sdělit předávající straně informace o požadovaném zveřejnění s cílem
poskytnout předávající straně příležitost zajistit si ochranný příkaz nebo jinak zabránit zveřejnění;
(b) zveřejnit pouze minimální množství Důvěrných informací požadované pro splnění zákonné povinnosti; a
(c) uplatnit a přijmout vhodná opatření u orgánu, který požaduje zveřejnění, s cílem zachovat důvěrnost důvěrných informací, které mají být
zveřejněny.
6.4
Společnost okamžitě a nejpozději do sedmdesáti dvou (72) hodin upozorní společnost McAfee, pokud budou důvěrné informace společnosti
McAfee používány nebo zveřejněny v rozporu s touto Smlouvou. Jelikož peněžité škody nemusí představovat dostatečné nápravné opatření,
pokud někdo poruší, nebo hrozí, že poruší, podmínky tohoto oddílu, společnost McAfee je s okamžitou platností oprávněna uplatnit svá práva
konkrétními výkonnými nebo soudními řízeními, kromě jakýchkoli dalších práv nebo opravných prostředků, které může mít k dispozici.
6.5
Na žádost předávající strany a po ukončení této Smlouvy (pokud se smluvní strany v daném okamžiku nedohodnou jinak) každá strana vrátí,
zničí nebo trvale odstraní (podle uvážení předávající strany) důvěrné informace druhé strany.
6.6
Po ukončení této Smlouvy musí příjemce v souladu s tímto oddílem i nadále uchovávat důvěrné informace předávající strany v tajnosti po dobu
pěti (5) let.
PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
7.1 Software, četně jeho objektového kódu a zdrojového kódu, ať již byl, či nebyl společnosti poskytnut, je společností McAfee považován za
přísně důvěrný. Společnost McAfee (nebo její poskytovatelé licencí) výhradně vlastní a vyhrazuje si veškerá práva a nároky na produkty
McAfee a dokumentaci, včetně všech práv duševního vlastnictví a jakýchkoli odvozených děl. Společnost nesmí uplatňovat žádná práva,
nároky a zájmy na produktech McAfee, dokumentaci ani jakákoli související práva duševního vlastnictví, s výjimkou omezených práv na
užívání, která byla společnosti udělena v této Smlouvě. Společnost se svým jménem a jménem svých poboček zavazuje, že společnosti ani
pobočky nepřijmou žádná opatření v rozporu s právy duševního vlastnictví společnosti McAfee.
7.2 Tato Smlouva není Smlouvou o prodeji a nepřevádí žádný nárok, práva duševního vlastnictví ani vlastnická práva na produkty McAfee
a dokumentaci na společnost. Společnost bere na vědomí a souhlasí s tím, že produkt společnosti McAfee, dokumentace a veškeré
myšlenky, metody, algoritmy, vzorce, procesy a koncepty použité při vývoji produktů společnosti McAfee nebo dokumentace nebo do nich
začleněné, veškeré budoucí aktualizace a upgrady a veškerá další vylepšení, revize, opravy, opravy chyb, opravy hotfix, záplaty, úpravy,
rozšíření, vydané verze, soubory DAT, virové signatury, upgrady a aktualizace zásad, databází a jiné aktualizace produktů společnosti
McAfee nebo dokumentace, veškerá odvozená díla založená na kterékoli z výše uvedených položek a veškeré kopie výše uvedených položek
jsou obchodním tajemstvím a chráněným vlastnictvím společnosti McAfee a mají pro společnost McAfee velkou komerční hodnotu.
OMEZENÁ ZÁRUKA A PRÁVNÍ OMEZENÍ
8.1
Omezená záruka: Společnost McAfee zaručuje, že po dobu šedesáti (60) dní od data nákupu (dále jen „záruční doba“) bude Software
licencovaný touto Smlouvou podávat řádný výkon, který je v souladu s dokumentací (dále jen „omezená záruka“). Výlučný prostředek
nápravy společnosti a současně jediná povinnost a odpovědnost společnosti McAfee v případě jakéhokoli porušení omezené záruky spočívá
v tom, že společnost McAfee opraví nebo vymění Software, nebo je-li taková oprava či výměna Softwaru dle názoru společnosti McAfee
nepřiměřená, vrátí cenu uhrazenou společností za příslušný Software. Omezená záruka je podmíněna tím, že společnost poskytne
společnosti McAfee neprodleně písemné oznámení o tom, že Software v základních rysech nefunguje v souladu s dokumentací.
8.2
Vyloučení záruky: Omezená záruka se neuplatní v těchto případech:
(a)
Software není používán v souladu s touto Smlouvou nebo dokumentací;
(b)
došlo k pozměnění Softwaru nebo některé jeho části jiným subjektem než společností McAfee;
(c)
došlo k selhání Softwaru v důsledku vybavení nebo softwaru, jehož dodavatelem není společnost McAfee.
8.3
Zřeknutí se záruk: S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY, JE SOFTWARE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“. V ROZSAHU POVOLENÉM
ZÁKONEM SPOLEČNOST MCAFEE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ DALŠÍ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍ SE
SOFTWARU A PODPORY, PŘIČEMŽ SE SPOLEČNOST MCAFEE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁVAZKŮ ČI VÝSLOVNÝCH ČI
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWARU, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, KVALITY,
VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, NÁROKU, NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO SYSTÉMOVÉ INTEGRACE. SPOLEČNOST MCAFEE
NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI GARANCE S OHLEDEM NA POUŽITÍ ČI VÝKON SOFTWARU ANI NEZARUČUJE,
NEPROHLAŠUJE A NEGARANTUJE, ŽE FUNGOVÁNÍ SOFTWARU BUDE ZABEZPEČENÉ PROTI CHYBÁM, NEPŘETRŽITÉ NEBO
PROSTÉ CHYB ČI VAD NEBO ŽE SOFTWARE BUDE CHRÁNIT PŘED VŠEMI MOŽNÝMI HROZBAMI.
8.4
Podmínky pro vysoce rizikové systémy: SOFTWARE MŮŽE SELHAT A NENÍ NAVRŽEN, VYVINUT, TESTOVÁN ANI URČEN K TOMU,
ABY BYL SPOLEHLIVÝ PŘI POUŽITÍ S VYSOCE RIZIKOVÝMI SYSTÉMY. SPOLEČNOST MCAFEE NENESE ŽÁDNOU
ODPOVĚDNOST – A SPOLEČNOST ODŠKODNÍ A ZBAVÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST MCAFEE – ZA VEŠKERÉ NÁROKY,
ŽALOBY, POŽADAVKY A ŘÍZENÍ, KTERÉ TVRDÍ, DOMÁHAJÍ SE, POŽADUJÍ NEBO UPLATŇUJÍ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST,
ZTRÁTU, ZÁVAZEK, RIZIKO, NÁKLADY, ŠKODU, UDĚLENÍ, POSTIH, VYPOŘÁDÁNÍ, ROZSUDEK, POKUTU NEBO VÝDAJE (VČETNĚ
POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ) VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SPOLEČNOSTÍ VE VYSOCE
RIZIKOVÉM SYSTÉMU, VČETNĚ PŘÍPADŮ, KDY JIM BYLO MOŽNÉ PŘEDEJÍT NASAZENÍM FUNKCÍ ZABEZPEČENÍ PROTI CHYBÁM
A ODOLNOSTI PROTI CHYBÁM VE VYSOCE RIZIKOVÉM SYSTÉMU, NEBO JSOU ZALOŽENY NA NÁROKU, PROHLÁŠENÍ ČI
TVRZENÍ, ŽE FUNGOVÁNÍ VYSOCE RIZIKOVÉHO SYSTÉMU ZÁVISÍ NEBO ZÁVISELO NA FUNGOVÁNÍ SOFTWARU NEBO ŽE
SELHÁNÍ SOFTWARU BYLO PŘÍČINOU SELHÁNÍ VYSOCE RIZIKOVÉHO SYSTÉMU.
8.5
Třetí strany: Produkty McAfee mohou obsahovat produkty nezávislých třetích stran a mohou na nich být závislé při plnění určité funkce,
včetně definic malwaru nebo algoritmů a filtrů adres URL. Společnost McAfee neposkytuje žádnou záruku na provoz jakýchkoli produktů
třetích stran nebo na přesnost informací třetích stran.

SMLOUVA EULA PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY (DUBEN 2018)

Důvěrný materiál společnosti McAfee

Strana 3 z 9

9.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: CELKOVÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST KAŽDÉ STRANY VŮČI DRUHÉ STRANĚ ZA NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ
Z PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY NEBO SOUVISEJÍCÍ S PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY NEPŘEKROČÍ VÝŠI CELKOVÝCH PLATEB
ZAPLACENÝCH NEBO SPLATNÝCH SPOLEČNOSTI MCAFEE ZE STRANY SPOLEČNOSTI NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY BĚHEM ŠESTI (6)
MĚSÍCŮ PŘED PODÁNÍM NÁROKU. ŽÁDNÁ ZE STRAN NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ ŠKODY V SOUVISLOSTI S TOUTO
SMLOUVOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BY ŠKODY BYLY PŘEDVÍDATELNÉ NEBO STRANA BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD.
TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ, AŤ JIŽ TAKOVÉ NÁROKY VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, TRESTNĚPRÁVNÍHO DELIKTU
(VČETNĚ NEDBALOSTI), OBYČEJOVÉHO PRÁVA, STATUTU NEBO JINAK. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NEOMEZUJE ANI
NEVYLUČUJE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, KTERÁ NEMŮŽE BÝT OMEZENA NEBO VYLOUČENA PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.
10. ODŠKODNĚNÍ
10.1 Povinnosti odškodnění ze strany společnosti:Společnost bezpodmínečně odškodní společnost McAfee, její pobočky a jejich výkonné
pracovníky, ředitele, zaměstnance, dodavatele a zástupce (jednotlivě dále jako „odškodňovaná strana společnosti McAfee“) proti
jakýmkoli nárokům, závazkům a výdajům (včetně soudních nákladů a poplatků za právní zastoupení), které odškodněné straně vznikly
v důsledku nebo v souvislosti s:
(a)
nároky třetích stran vyplývajícími z:
(i)
neobstarání souhlasu, oprávnění nebo licence od společnosti McAfee požadované pro používání dat, softwaru, materiálů,
systémů, sítí nebo jiné technologie poskytnuté společnosti v rámci této Smlouvy;
(ii)
používání Softwaru společností způsobem, který není výslovně povolen touto Smlouvou;
(iii)
dodržování jakékoli technologie, návrhu, pokynů nebo požadavků poskytnutých společností nebo třetí stranou jménem
společnosti ze strany společnosti McAfee;
(iv)
nároků, nákladů, škod a závazků, které uplatňuje jakýkoli zástupce společnosti; nebo
(v)
jakýchkoli porušení platných zákonů společností; a
(b)
jakýchkoli přiměřených nákladů a poplatků za právní zastoupení, které jsou nezbytné v rámci reakce společnosti McAfee na
předvolání, soudní příkaz nebo jiné úřední šetření vedené státem týkající se používání Softwaru společností.
10.2 Povinnosti odškodnění ze strany společnosti McAfee
(a)
Společnost McAfee odškodní společnost a podle svého uvážení ji bude hájit proti jakýmkoli nárokům, soudním žalobám a řízením,
pokud, jejich předmětem bude přímé porušení patentových nebo autorských práv či zneužití obchodního tajemství společností
McAfee a tento nárok bude vznesen proti Softwaru v samostatné podobě, nikoli v kombinaci s ničím jiným, nebo pouze proti
kombinaci produktů společnosti McAfee.
(b)
Výjimky: Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy společnost McAfee nebude společnost odškodňovat nebo hájit při nárocích,
které se celkově či částečně týkají těchto položek:
(i)
technologie, návrhů nebo požadavků, které Společnost předá společnosti McAfee,
(ii)
úprav či programování Softwaru, které provedl kdokoli jiný než společnost McAfee,
(iii)
domnělé implementace celé normy nebo její části v Softwaru.
(c)
Opravné prostředky: Společnost McAfee může na základě vlastního uvážení a na vlastní náklady ve vztahu k jakémukoli Softwaru,
který je předmětem reklamace:
(i)
obstarat společnosti právo pokračovat v užívání Softwaru;
(ii)
nahradit Software jiným Softwarem, který neporušuje žádná práva;
(iii)
změnit Software tak, aby žádná práva neporušoval, nebo
(iv)
vrátit společnosti – poté, co vrátí Software společnosti McAfee a odstraní jej ze systémů společnosti – zůstatkovou hodnotu
kupní ceny, kterou společnost za nevhodný Software zaplatila, přičemž tuto vypočítá lineární metodou odpisů s obdobím tří
(3) let od chvíle, kdy byl Software dodán společnosti.
10.3 Postup odškodnění:Odškodňovaná strana (dále jen „příjemce odškodnění“) (a) neprodleně odškodňující straně (dále jen „odškodňující“)
oznámí nárok (v případě nepodání včasného oznámení, které poškodí odškodňujícího, bude odškodňující zbaven povinnosti plnit závazky
podle tohoto oddílu v rozsahu, v jakém byl poškozen, a nepodání včasného oznámení zbaví odškodňujícího povinnosti uhradit odškodňované
straně poplatky za právní zastoupení, které jí vznikly před podáním oznámení), (b) přiměřeně spolupracuje v souvislosti s obhajobou nebo
vypořádáním nároku a (c) poskytne odškodňujícímu výhradní kontrolu nad obhajobou a vypořádáním nároku za předpokladu, že žádné
vypořádání nároku nebude obsahovat konkrétní povinnost plnění nebo přijetí odpovědnosti ze strany příjemce odškodnění.
10.4 Osobní a výlučné odškodnění: Výše uvedená odškodnění jsou určena dotyčným stranám a nelze je na nikoho převést. Tento oddíl uvádí
závazky všech stran týkající se odškodnění a výhradní opravný prostředek společnosti za nároky týkající se porušení práv duševního
vlastnictví.
11. DALŠÍ PODMÍNKY
11.1 Zkušební software: Pokud společnost McAfee Software označí jako „zkušební“ software, vztahují se na něj ustanovení tohoto Oddílu
a Oddílu 11.3, která tak nahrazují veškeré případné podmínky této Smlouvy, s nimiž jsou v rozporu. Bezplatná, nepřenosná, omezená licence
společnosti na použití zkušebního softwaru, která je určena pouze pro účely vyzkoušení, má omezenou platnost trvající třicet (30) dnů, pokud
společnost McAfee písemně neodsouhlasí jinou dobu platnosti. Zkušební software může obsahovat chyby nebo jiné problémy, které mohou
způsobit systémová či jiná selhání a únik dat. Společnost může využít veškeré informace o zkušebním softwaru získané jeho použitím výlučně
pro účely vyzkoušení a nesmí je poskytnout žádné třetí straně. Dále platí omezení popsaná v části 2.6. Pokud po uplynutí zkušební doby
společnost zkušební software nezničí, může jí společnost McAfee podle svého uvážení účtovat částku odpovídající ceníkové ceně Softwaru
společnosti McAfee. Tuto částku je společnost povinna uhradit po obdržení faktury.
11.2 Beta software: Pokud společnost McAfee Software označí jako „beta software“, vztahují se na něj ustanovení tomto Oddílu, Oddílu 11.1
(kde veškeré odkazy na zkušební software budou nahrazeny odkazy na beta software) a 11.3. Společnost McAfee nemá povinnost dále
vyvíjet nebo veřejně vydávat beta software. V případě beta softwaru není k dispozici podpora. Společnost na vyžádání poskytne společnosti
McAfee zpětnou vazbu týkající se testování a používání beta softwaru, včetně zpráv o chybách a nedostatcích. Společnost souhlasí s tím,
že společnosti McAfee uděluje trvalou, nevýhradní, bezplatnou a celosvětově platnou licenci na používání, kopírování a distribuci této zpětné
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vazby i tvorbu z ní odvozených děl a zahrnutí této zpětné vazby do libovolného produktu McAfee na základě uvážení společnosti McAfee.
Obdrží-li Společnost verzi Softwaru beta, která později nebude vydána, nebo komerční verzi beta softwaru veřejně vydanou společností
McAfee, musí vrátit, zničit nebo trvale odstranit všechny dřívější verze beta softwaru získané od společnosti McAfee.
11.3 Zřeknutí se záruk:Povinnosti odškodnění ze strany společnosti McAfee podle Oddílu 10 se na zkušební a beta software nevztahují. Zkušební
a beta software je společnosti poskytován výhradně „tak, jak je“. V rozsahu povoleném zákonem společnost McAfee neposkytuje žádné jiné
záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, pokud jde o zkušební a beta software, a odmítá všechny ostatní závazky nebo výslovné
a předpokládané záruky týkající se zkušebního a beta softwaru, včetně záruk kvality, shody s jakýmkoli vyobrazením nebo popisem, výkonu,
obchodovatelností, vhodností pro určitý účel, neporušení; nebo záruky toho, že zkušební nebo beta software nebude obsahovat chyby nebo
vady. Všechna rizika spojená s používáním zkušebního a beta softwaru nese společnost.Pokud zákony v jurisdikci společnosti neumožňují
vyloučení výslovných nebo předpokládaných záruk, nebude se zřeknutí se odpovědnosti v tomto Oddílu uplatňovat a výslovné nebo
předpokládané záruky budou trvat jen na minimální dobu požadovanou platnými zákony a souhrnný závazek společnosti McAfee
a poskytovatelů licencí bude omezen na částku padesát (50) dolarů (nebo současně platnou hodnotu v příslušné místní měně) celkem.
11.4 „Bezplatný software“ nebo software s otevřeným zdrojovým kódem: Software může obsahovat součásti (včetně mimo jiné programů,
aplikací, nástrojů, pomůcek, knihoven a dalšího programovacího kódu), které jsou dány k dispozici třetími stranami na základě licenčního
modelu svobodného softwaru nebo softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (dále jen „kód FOSS“). Součásti, které představují kód FOSS
a jsou součástí Softwaru, jsou opětovně distribuovány společností McAfee na základě podmínek příslušné licence kódu FOSS k dané
součásti, přičemž přijetí součástí obsahujících kód FOSS od společnosti McAfee na základě této Smlouvy nerozšiřuje ani nezužuje práva či
povinnosti společnosti definované příslušnou licencí kódu FOSS k dané součásti obsahující kód FOSS. Kopie licencí kódu FOSS pro
součásti, které obsahují kód FOSS a jsou součástí Softwaru, jsou přiloženy k Softwaru nebo jeho dokumentaci nebo je na ně odkazováno
v Softwaru nebo jeho dokumentaci.
12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SBĚR OSOBNÍCH NEBO SYSTÉMOVÝCH INFORMACÍ
12.1 Software nebo podporu mohou využívat aplikace a nástroje určené ke sběru osobních údajů a citlivých nebo jiných informací o společnosti
a koncových uživatelích (včetně jejich jména, adresy, e-mailu a platebních údajů), jejich počítačích a souborech na nich uložených nebo
interakcích těchto počítačů s jinými (včetně informační sítě, používaných licencí, hardwaru, modelu, velikosti pevného disku, typu procesoru,
typu disku, velikosti paměti RAM, 32 nebo 64 bitové architektury, operačního systému, verzí, národního prostředí, verze a modelu BIOS,
celkového počtu nasazených antivirových skenerů, velikosti databáze, telemetrie systému, ID zařízení, adresy IP, umístění, obsahu,
instalovaných produktů a komponent McAfee, informací o procesech a službách, četnosti a podrobností k aktualizacím komponent McAfee,
informací o nainstalovaných produktech jiných značek, výpisů z protokolů vytvořených společností McAfee, způsobu využití produktů
a specifických funkcí McAfee atd.) (souhrnně dále jen jako „data“).
12.2 Shromažďování dat může být nezbytné k tomu, abychom společnosti a koncovým uživatelům mohli poskytnout odpovídající objednané
funkce Softwaru a podpory (např. včetně mimo jiné zjišťování a ohlašování hrozeb a slabých míst v počítačové síti společnosti a koncových
uživatelů) a aby společnost McAfee mohla zdokonalovat svůj Software či podporu (např. synchronizace obsahu, sledování zařízení, řešení
potíží atd.), spravovat licence k Softwaru či podpoře a dále zlepšovat celkovou bezpečnost pro společnost i koncové uživatele. Může být
nutné, aby společnost odinstalovala Software nebo přestala využívat podpor, chce-li ukončit sběr dat, který tyto funkce podporuje.
12.3 Uzavřením této Smlouvy nebo použitím Softwaru, podpory nebo předplacených služeb společnost i koncoví uživatelé souhlasí se zásadami
o ochraně osobních údajů společnosti McAfee, která jsou uvedeny na webové stránce https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx,
i se sběrem, zpracováním, kopírováním, zálohováním, ukládáním, převodem a použitím těchto dat společností McAfee a jejími poskytovateli
služeb ve Spojených státech amerických, Evropě nebo dalších zemích nebo jurisdikcích, které nemusí být zemí nebo jurisdikcí společnosti či
koncových uživatelů, z těchto oblastí či do těchto oblastí, v rámci tohoto Softwaru, podpory nebo předplacených služeb. Společnost McAfee
bude shromažďovat, zpracovávat, kopírovat, zálohovat, ukládat, přenášet a používat osobní údaje pouze v souladu se zásadami společnosti
McAfee o ochraně osobních údajů, včetně Smlouvy o zpracování údajů, která se bude nacházet na příslušné stránce, pokud je platná a byla
uzavřena mezi dotyčnými stranami.
12.4 Společnost si od jednotlivých osob zajistí veškerá práva a oprávnění týkající se ochrany osobních údajů, která mohou být vyžadována na
základě nařízení či zákona nebo interních zásad či pokynů společnosti, s cílem zpřístupnit osobní údaje společnosti za účelem využívání
Softwaru a/nebo v souvislosti s vykonáváním podpory společností McAfee či z jiného důvodu podle této Smlouvy.
13. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ
13.1 Každá ze stran bude s ohledem na svá práva a povinnosti podle této Smlouvy dodržovat veškeré platné národní, státní a místní zákony, včetně
platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů či kontroly vývozu, zákona USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA)
a jiných platných protikorupčních zákonů.
13.2 Společnost nesmí přímo či nepřímo vyvážet, přenášet ani umožnit přístup k jakýmkoli produktům McAfee či technickým údajům (nebo jakékoli
jejich části) nebo jakémukoli systému či službě, které jsou vytvořeny produkty McAfee, do kterékoli země, do níž je takový vývoz, přenos či
přístup omezen pravidly zákony či předpisy, a to bez povolení (je-li nezbytné) Úřadu pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu USA,
případně jakéhokoli jiného kompetentního státního orgánu, do jehož působnosti tento vývoz či přenos spadá. Společnost nebude produkty
společnosti McAfee používat, převádět ani k nim přistupovat pro koncové použití související s nukleárními, chemickými či biologickými zbraněmi
a raketovou technologií, nebude-li k tomu prostřednictvím předpisu či konkrétní licence výslovně oprávněna vládou USA.
13.3 Společnost bere na vědomí a souhlasí s tím, že určité produkty společnosti McAfee obsahující šifrování mohou před vývozem vyžadovat
povolení ze strany USA a jiných kompetentních orgánů, včetně Evropské unie. Společnost rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že určité
produkty McAfee obsahující šifrování mohou být předmětem omezení dovozu nebo použití v jiných zemích. Další informace o dovozu nebo
vývozu produktů McAfee najdete na webové stránce společnosti McAfee v části „Export Compliance“ na adrese
(www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx), která se čas od času aktualizuje.
13.4 Obdrží-li společnost McAfee oznámení s informací, že společnost je či bude uvedena jako strana podléhající sankcím nebo omezením podle
platných právních předpisů, potom společnost McAfee nebude povinna plnit žádné ze svých povinností vyplývající z této licence, pokud by
takové plnění mělo za následek porušení sankcí nebo omezení.
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14. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
14.1 Vztah: Strany jsou podle této Smlouvy nezávislými smluvními stranami a výslovně odmítají jakékoli partnerství, franšízu, společný podnik,
agenturu, vztah zaměstnavatele/zaměstnance, svěřenecký nebo jiný zvláštní vztah. Žádná ze stran nemá v úmyslu tuto Smlouvu využívat nebo
vytvářet jakékoli právo nebo důvody k jednání jménem jiné osoby nebo subjektu, než jsou strany a uvedené přidružené společnosti. Tato
Smlouva nemá za cíl vytvářet jakoukoli oprávněnou třetí stranu. Společnost nesmí žádné třetí straně tvrdit, že má právo společnost McAfee
jakýmkoli způsobem zavázat a společnost nebude provádět žádná prohlášení ani záruky jménem společnosti McAfee.
14.2 Oddělitelnost ustanovení: Pokud soud shledá jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným podle platných právních
předpisů, soud takové ustanovení upraví v minimálním rozsahu nezbytném k zajištění jeho platnosti a vynutitelnosti, nebo nelze-li jeho platnost
a vynutitelnost zajistit, soud takové ustanovení oddělí a odstraní z této Smlouvy. Případná změna nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstane i nadále v plné platnosti a účinnosti.
14.3 Žádné zřeknutí se práva: Pokud kterákoli ze stran neuplatní jakékoli ustanovení této Smlouvy nebo s jeho uplatněním posečká, nedochází tím
ke zřeknutí se práva takové ustanovení či kterékoli jiné ustanovení této Smlouvy kdykoli uplatnit. Zřeknutí se jakéhokoli ustanovení této Smlouvy
je nutné učinit písemně s uvedením ustanovení, jehož se strana zříká, a musí být podepsáno stranou, která s tímto zřeknutím souhlasí.
14.4 Vyšší moc; jiné ospravedlnitelné neplnění nebo zpoždění plnění
(a)
Ani jedna strana neponese odpovědnost za zpoždění v plnění nebo neschopnost plnění libovolného svého závazku podle této
Smlouvy, pokud byly zpoždění a neschopnost způsobeny vyšší mocí.
(b)
Neschopnost plnění nebo zpoždění v plnění společnosti McAfee jsou ospravedlněny v rozsahu, který vyplývá z:
(i)
Jednání nebo opomenutí společnosti nebo jejích zaměstnanců, zástupců, uživatelů, přidružených společností nebo
dodavatelů;
(ii)
bez ohledu na obecnost uvedenou v bodě 14.4(b)(i), neplnění nebo zpoždění plnění ze strany společnosti při plnění
konkrétního úkolu, závazku nebo odpovědnosti podle této Smlouvy nebo harmonogramu, které jsou podmínkou nebo
požadavkem pro úkol, povinnost nebo odpovědnost společnosti McAfee;
(iii)
spoléhání se na pokyny, oprávnění, schválení nebo jiné informace od společnosti; nebo
(iv)
jednání nebo opomenutí třetích stran (pokud nevyplývá z pokynů společnosti McAfee).
14.5 Rozhodné právo: Veškeré spory vyplývající z nebo vztahující se k této Smlouvě nebo jejímu předmětu se budou řídit hmotným právem,
s výjimkou pravidel týkajících se kolize právních předpisů:
(a)
zákony státu New York, pokud společnost produkty McAfee zakoupila ve Spojených státech amerických, Mexiku, Střední Americe,
Kanadě, Jižní Americe nebo Karibiku;
(b)
zákony Irské republiky, pokud společnost produkty McAfee zakoupila v Evropě, na Blízkém východě, v Africe nebo v oblasti obecně
nazývané Oceánie (kromě Austrálie a Nového Zélandu) nebo v jakékoli jiné zemi neuvedené v tomto Oddílu, pokud není požadováno
uplatnění místního zákona;
(c)
zákony Japonska, pokud společnost produkty McAfee zakoupila v Japonsku; nebo
(d)
zákony Singapuru, pokud společnost produkty McAfee zakoupila v Asii či Tichomoří (včetně Austrálie a Nového Zélandu).
Na tuto Smlouvu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a zákon UCITA v USA (Uniform Computer Information
Transactions Act).
14.6 Jurisdikce: Výhradní jurisdikce ve všech sporech vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní bude náležet následujícím soudům:
(a)
okresnímu soudu USA pro jižní oblast státu New York a státním soudům ve státě New York, použijí-li se zákony státu New York;
(b)
soudům v Irské republice, použijí-li se zákony Irska;
(c)
soudům v Japonsku, použijí-li se zákony Japonska; nebo
(d)
soudům v Singapuru, použijí-li se zákony Singapuru.
14.7 Celá Smlouva, nadřazenost a změny
(a)
Tato Smlouva představuje celé ujednání mezi společností McAfee a společností týkající se předmětu a nahrazuje všechny ústní
nebo písemné návrhy a veškerou komunikaci mezi stranami týkající se daného předmětu. Tato Smlouva, včetně všech dokumentů
v ní zmíněných, a Potvrzení o udělení práv budou mít přednost, a to bez ohledu na případné rozpory s jakoukoli objednávkou nebo
jiným písemným dokumentem předloženým společností, ať už je společnost McAfee výslovně zamítne nebo nikoli.
(b)
Společnost McAfee si vyhrazuje právo jakákoli ustanovení této Smlouvy kdykoli změnit. Jakékoli úpravy nabudou účinnosti po
zveřejnění aktualizované verze na adrese www.mcafee.com/eula.
14.8 Oznámení: Jakékoli oznámení uvedené v rámci této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou musí být písemné, podepsané stranou, která
ho předkládá, a zaslané buď příslušnému právnímu oddělení společnosti McAfee na příslušnou adresu nebo společnosti, na základě kontaktních
informací, které společnost poskytla při nákupu nebo registraci produktů společnosti McAfee. Oznámení bude považováno za doručené, pokud
bude doručeno ručně s potvrzením; následující pracovní den po odeslání předplaceným, celonárodně uznávaným jednodenním leteckým
kurýrem s možností sledování; nebo pět (5) pracovních dnů po odeslání registrovanou nebo certifikovanou leteckou poštou, s požadovanou
doručenkou a předplaceným poštovným, na výše uvedenou adresu.
14.9 Další dokumenty a odkazy: Odkazy na podmínky v hypertextových odkazech v této Smlouvě jsou odkazy na podmínky nebo obsah propojený
s hypertextovým odkazem (nebo náhradním hypertextovým odkazem, který společnost McAfee může čas od času identifikovat), který může být
čas od času změněn. Společnost bere na vědomí, že podmínky nebo obsah v hypertextovém odkazu jsou začleněny do této Smlouvy odkazem
a že je odpovědností společnosti prostudovat si tyto podmínky nebo obsah v hypertextových odkazech uvedených v této Smlouvě.
14.10 Postoupení: Společnost nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti McAfee postupovat nebo převádět svá práva podle této
Smlouvy ani na ně poskytovat další licence. Jakýkoli pokus společnosti postoupit nebo převést svá práva či povinnosti podle této Smlouvy nebo
na ně poskytnout další licence, a to buď přímo, nebo nepřímo na základě fúze, akvizice nebo změny řízení, bude neplatný.
14.11 Poznámka pro Koncové uživatele z řad zaměstnanců státní správy USA:Software a doprovodná dokumentace jsou považovány za
„komerční počítačový software“ a za „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“ v souladu s platnými předpisy DFAR, část 227.7202,
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a FAR, část 12.212. Libovolné použití, změny, rozmnožování, vydání, používání, zobrazení nebo zveřejnění Softwaru a doprovodné
dokumentace ze strany úřadů Spojených států amerických se bude řídit výhradně touto Smlouvou a bude zakázáno s výjimkou způsobů
Smlouvou výslovně povolených.
14.12 Přetrvání v platnosti: Následující oddíly společně s dalšími podmínkami nezbytnými pro výklad nebo uplatnění této Smlouvy přetrvají po
ukončení této Smlouvy: 6 (Důvěrnost), 7 (Práva duševního vlastnictví), 8 (Omezená záruka a právní omezení), 9 (Omezení
odpovědnosti),10 (Odškodnění), 11.3 (Zřeknutí se záruk v souvislosti se zkušebním a beta softwarem), 12 (Ochrana osobních údajů a sběr
osobních nebo systémových informací), 14.5 (Rozhodné právo), 14.6 (Jurisdikce), 15 (Definice a výklad) a tato část 14.12 (Přetrvání
v platnosti).
15. DEFINICE A VÝKLAD
15.1 V této Smlouvě:
(a)
Autorizovaný partner znamená distributora, prodejce produktů nebo obchodního partnera společnosti McAfee.
(b)
Přidružené společnosti, v souvislosti se společností znamenají jakýkoli subjekt, který přímo nebo nepřímo ovládá, je ovládán nebo
je pod přímou nebo nepřímou společnou kontrolou s takovým subjektem nebo jednou nebo více dalších přidružených společností
tohoto subjektu (nebo jejich kombinací).
Pro účely této definice subjekt ovládá jiný subjekt, pokud první subjekt:
(i)
vlastní, skutečně nebo podle záznamů, více než padesát procent (50 %) cenných papírů s hlasovacím právem druhého
subjektu;
(ii)
může volit většinu ředitelů druhého subjektu; nebo
(iii)
zajišťuje každodenní řízení takového subjektu na základě smlouvy nebo jako řídicí generální partner.
Přidružená společnost v souvislosti se společností McAfee, znamená jakoukoli přímou nebo nepřímou dceřinou společnost
společnosti McAfee, LLC.
(c)
Pracovní den znamená jiný den než sobotu, neděli, úřední nebo státní svátek v místě, kde jsou poskytovány produkty McAfee.
(d)
Cloudovými službami se rozumí cloudové služby, které společnost McAfee poskytuje společnosti způsobem stanoveným v jednom
či více Potvrzeních o udělení práv.
(e)
Smlouva o cloudových službách představuje smluvní podmínky, kterými se řídí příslušné cloudové služby. K dispozici je na
stránkách http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service- agreement.aspx.
(f)
Důvěrnými informacemi se rozumí informace (bez ohledu na formu zveřejnění nebo médium použité k jejich uložení či
prezentaci) strany (dále jen „poskytující strana“), včetně obchodních tajemství a technických a finančních či obchodních
informací, dat, nápadů, konceptů nebo know-how, které:
(i)
jsou poskytující stranou v okamžiku poskytnutí označeny jako „důvěrné“ nebo podobnými slovy, a mají-li ústní nebo
vizuální formu, jejich důvěrný charakter je poskytující stranou písemně potvrzen nejpozději 15 dnů od poskytnutí; nebo
(ii)
by přijímající strana (Příjemce) měla rozumně považovat za důvěrné na základě okolností jejich poskytnutí.
Důvěrné informace však nezahrnují informace, které:
(iii)
na základě důkazů z písemných dokladů byly oprávněně získány nebo dříve známy Příjemci nezávisle na Poskytující
straně;
(iv)
jsou přijaty od třetí strany bez omezení ohledně jejich používání nebo zveřejnění, nikoli však neúmyslně nebo chybně;
(v)
jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než chybou Příjemce a bez porušení podmínek této Smlouvy nebo závazků
k zachování mlčenlivosti, nebo
(vi)
jsou příjemcem nezávisle vytvořeny bez porušení Smlouvy, a to včetně veškerých závazků k zachování mlčenlivosti vůči
poskytující straně.
(g)
Následná škoda znamená nepřímé, zvláštní, náhodné, odvetné, exemplární, následné nebo mimosmluvní škody jakéhokoli druhu.
včetně nároků třetích stran, ušlého zisku, ztráty dobré pověsti, nákladů na platy zaměstnanců, selhání či poruchy počítačů nebo
systémů, nákladů na získání náhradních cloudových služeb, zastavení práce, odepření přístupu či výpadek, narušení či přerušení
systémů či služeb nebo jakékoli ztráty, poškození či krádeže dat, informací nebo systémů a rovněž nákladů na obnovu ztracených,
poškozených, odcizených dat, informací nebo systémů.
(h)
Soubory DAT se rozumí soubory definic detekcí, označované rovněž jako soubory signatur, které obsahují kódy využívané
antimalwarovým softwarem k detekci a odstraňování virů, trojských koní a potenciálně nežádoucích programů.
(i)
Distributorem se rozumí nezávislý subjekt oprávněný společností McAfee k distribuci jejích produktů prodejcům nebo koncovým
uživatelům.
(j)
Odvozené dílo znamená dílo založené na jedné nebo více předcházejících pracích (např. verze, překlad, dramatizace, filmová verze,
zkrácení, zestručnění, vylepšení, změna nebo jakákoli jiná forma, ve které může být předcházející dílo přepracováno, transformováno
nebo upraveno) které, pokud by bylo vytvořeno bez souhlasu vlastníka autorských práv k předcházející práci, by představovalo
porušení autorských práv.
(k)
Dokumentací se rozumí veškeré vysvětlující materiály, jako jsou uživatelské příručky, školicí materiály, popisy produktů, týkající se
implementace a používání produktů McAfee, které poskytuje společnost McAfee s produkty McAfee. Dokumentace je poskytována
v tištěné, elektronické nebo online podobě.
(l)
Koncovým uživatelem se rozumí osoba nebo subjekt s licencí nebo oprávněním k používání Softwaru podle této Smlouvy.
(m)
Událost vyšší moci znamená jakoukoli událost nad rámec přiměřené kontroly stran, která podle její povahy, ať už ji bylo možné
předvídat či nikoli, byla nevyhnutelná, např. stávky, výluky nebo jiné průmyslové spory (ať už se jedná o vlastní pracovní sílu nebo
o pracovní sílu třetí strany), přírodní síly, války, nepokoje, embarga, jednání civilních nebo vojenských orgánů, teroristické nebo
sabotážní činy, nedostatek dodávek nebo zpoždění dodávky ze strany dodavatelů společnosti McAfee, požár, povodeň, zemětřesení,
nehoda, radiace, nemožnost zabezpečit dopravu, selhání komunikací nebo zdrojů energie, nebezpečné škody, porucha závodu nebo
strojního zařízení nebo selhání dodavatelů nebo subdodavatelů.
(n)
Potvrzením o udělení práv se rozumí jakékoli písemné (elektronické či jiné) oznámení, které společnost McAfee vystavuje
společnosti a které potvrzuje zakoupené produkty McAfee a příslušný nárok na produkt. Potvrzení o udělení práv obsahuje číslo
SKU, množství, předplatné období nebo období podpory a další podrobnosti o přístupu a používání.
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(o)

(p)

(q)

(r)
(s)

(t)

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

(y)

(z)
(aa)
(bb)

Vysoce rizikovým systémem se rozumí zařízení nebo systém, který k zachování bezpečného stavu vyžaduje zvláštní bezpečnostní
funkce, např. funkce zabezpečení proti chybám nebo funkce provozu odolného proti chybám, lze-li rozumně předpokládat, že selhání
tohoto zařízení nebo systému by mohlo přímo vést k úmrtí, zranění nebo katastrofické škodě na majetku. Zařízení nebo systém
zabezpečený proti chybám může v případě selhání namísto poruchy přejít zpět do bezpečného stavu, může zahrnovat sekundární
systém, který je uveden do provozu s cílem zabránit poruše, nebo může v případě poruchy pracovat jako záloha. Zařízení nebo
systém s funkcí odolnosti proti chybám může v případě selhání nadále pracovat předpokládaným způsobem, případně v omezeném
rozsahu, a nikoli zcela selhat. Vysoce rizikové systémy mohou být vyžadovány zejména v případě kritické infrastruktury,
průmyslových závodů, výrobních zařízení, přístrojů zajišťujících přímou podporu životních funkcí, navigačních a komunikačních
systémů letadel, vlaků, lodí a vozidel, řízení letového provozu, zbraňových systémů, jaderných zařízení, elektráren, lékařských
systémů a zařízení či dopravních zařízení.
Právy duševního vlastnictví se rozumí veškerá práva duševního vlastnictví a práva průmyslového vlastnictví, v celém vesmíru,
vyplývající ze zákona nebo zvykového práva, nyní existující či vytvořená v budoucnu, včetně:
(i)
autorských práv, ochranné známky a patentových práv, obchodních tajemství, morálního práva, práv na publicitu;
(ii)
jakékoli žádosti nebo práva žádat o některá z práv uvedených v odstavci (i) a
(iii)
všech obnovení, prodloužení, pokračování, rozdělení nebo opětovných vydání práv nebo žádostí uvedených v odstavcích
(i) a (ii).
McAfee znamená:
(i)
McAfee, LLC, se sídlem na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, je-li Software zakoupen
v USA (s výjimkou případů popsaných v pododdílu (vi) níže), Kanadě, Mexiku, Střední nebo Jižní Americe nebo v karibské
oblasti;
(ii)
McAfee Ireland Limited, se sídlem na adrese Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irsko, je-li Software zakoupen v Evropě,
na Blízkém východě nebo v Africe;
(iii)
McAfee (Singapore) Pte Ltd., s místem podnikání na adrese 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore,
307591 Singapur, je-li Software zakoupen v Asii (mimo Čínu – je-li Software zakoupen v RMB – a Japonsko) nebo v oblasti
Oceánie;
(iv)
McAfee Co. Ltd., se sídlem na adrese Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043,
Japonsko, je-li Software zakoupen v Japonsku;
(v)
McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd., se sídlem podnikání Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang
District, Beijing, Čína, je-li Software zakoupen v Číně (v RMB); nebo
(vi)
McAfee Public Sector LLC, se sídlem na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, je-li
Software zakoupen vládou USA, státní nebo místní samosprávou, zdravotnickými organizacemi nebo vzdělávacími
institucemi v USA.
Produkty McAfee označují jakýkoli Software a podporu společnosti McAfee.
Software s otevřeným zdrojovým kódem znamená bezplatný Software, jehož používání, úprava nebo distribuce nebo používání,
úprava či distribuce jakéhokoli jiného softwaru obsaženého či odvozeného ze softwaru či distribuovaného spolu s ním (Odvozený
software) jsou podmíněny následovně:
(i)
Zdrojový kód softwaru nebo jakéhokoli odvozeného softwaru musí být zveřejněn nebo jinak zpřístupněn třetím stranám;
(ii)
třetím stranám musí být poskytnuto oprávnění vytvářet odvozená díla ze Softwaru nebo jakéhokoli odvozeného softwaru a
(iii)
změny provedené v Softwaru musí být zdokumentovány a zveřejněny v době distribuce Softwaru nebo odvozeného
softwaru.
Software s otevřeným zdrojovým kódem zahrnuje jakýkoli Software, který je předmětem licencí: GNU General Public License, GNU
Library General Public License, Artistic License, BSD license, Mozilla Public License, Affero GNU General Public License nebo
jakýchkoli jiných licencí uvedených na stránkách www.opensource.org/licenses.
Osobními údaji nebo osobními informacemi se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby
nebo jsou jinak definovány jako „osobní údaje“ podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo jiných platných zákonů
o ochraně údajů. v rozsahu, v němž je definice „osobních údajů“ podle platných zákonů o ochraně údajů širší než předchozí
definice.
Nárokem na produkt se rozumí typy licencí a předplatného stanovené v Potvrzení o udělení práv, které je definováno na adrese
http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf.
Zástupci se rozumí přidružené společnosti, oprávnění prodejci, subdodavatelé nebo autorizovaní zástupci strany.
Prodejcem se rozumí společnost, která má oprávnění od společnosti McAfee a dohodla se s ní, že bude prodávat její produkty.
Software znamená jakýkoli Softwarový program vlastněný nebo licencovaný společností McAfee (podle kontextu), ve formátu
objektového kódu:
(i)
licencovaný od společnosti McAfee a zakoupený od společnosti McAfee či jejích autorizovaných partnerů: nebo
(ii)
vložený či předinstalovaný do hardwarového vybavení značky McAfee zakoupeného od společnosti McAfee nebo jejích
autorizovaných partnerů, přičemž v každém případě zahrnuje upgrady a aktualizace, které koncový uživatel nainstaluje
během příslušného období podpory.
Software může rovněž zahrnovat dodatečné prvky či funkce, k nimž lze získat přístup pouze s předplatným nebo smlouvou
o poskytování podpory pro určité cloudové služby, dle požadavků konkrétní nabídky a v souladu se smlouvou na cloudové služby.
Normou se rozumí technologická specifikace vytvořená organizací financovanou vládou, organizací financovanou v rámci oboru
nebo jinou organizací či subjektem, který vytváří technologické specifikace určené k použití jinými stranami. Mezi příklady patří
normy GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG a HTML. Mezi příklady organizací vytvářejících normy patří organizace IEEE, ITU,
3GPP a ETSI.
Podpora nebo technická podpora znamená služby, které společnost McAfee (nebo Autorizovaný partner) poskytuje za účelem
podpory a údržby produktů společnosti McAfee, jak je stanoveno v podmínkách poskytování technické podpory a údržby.
Období podpory znamená období, ve kterém má koncový uživatel nárok na podporu, jak je uvedeno v Potvrzení o udělení práv.
Podmínky poskytování technické podpory a údržby jsou podmínky poskytování technické podpory a údržby společnosti

SMLOUVA EULA PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY (DUBEN 2018)

Důvěrný materiál společnosti McAfee

Strana 8 z 9

McAfee pro hardware a software, ve kterých jsou uvedeny podrobnosti o podpoře. K dispozici jsou na adrese
http://support.mcafee.com/terms, včetně jejich případných změn.
(cc)
Aktualizacemi se rozumí aktualizace obsahu cloudových služeb či softwaru. Jedná se zejména o všechny definiční soubory DAT,
sady signatur, aktualizace zásad, aktualizace databází pro cloudové služby či software a aktualizace dokumentace, které jsou
všeobecně zpřístupňovány koncovým uživatelům po zakoupení softwaru nebo předplatného cloudových služeb v rámci zakoupené
podpory. Společnost McAfee aktualizace samostatně neprodává ani pro ně nemá stanovenu samostatnou cenu.
(dd)
Upgradem se rozumí veškerá vylepšení cloudových služeb či softwaru, která jsou všeobecně zpřístupňována koncový uživatelům
v rámci zakoupené podpory. Společnost McAfee upgrady samostatně neprodává ani pro ně nemá stanovenu samostatnou cenu.
15.2 V této Smlouvě, pokud se neobjeví opačný záměr:
(a)
odkaz na stranu zahrnuje její vykonavatele, správce, nástupce a povolená postoupení;
(b)
nadpisy jsou pouze orientační a neovlivňují výklad nebo smysl této Smlouvy;
(c)
jednotné číslo zahrnuje množné číslo a naopak a slova označující rod zahrnují i ostatní rody;
(d)
jiné gramatické formy nebo části textu definovaných slov nebo frází mají odpovídající významy;
(e)
odkaz na ustanovení, odstavec, výklad, plán nebo jinou přílohu odkazuje na ustanovení nebo odstavec nebo výklad, plán nebo
přílohu této Smlouvy;
(f)
slova „zahrnují“, „včetně“, „jako“ a podobné výrazy se nepoužívají jako slova omezení a ani se tak nemají vykládat; a
(g)
význam této Smlouvy bude vykládán na základě její úplnosti, a nikoli pouze na základě izolovaných částí.
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