MCAFEES SLUTBRUGERLICENSAFTALE
NÅR DU OVERFØRER, INSTALLERER, KOPIERER, ÅBNER ELLER BRUGER DENNE SOFTWARE, ACCEPTERER DU
VILKÅRENE I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN
ANDEN PERSON ELLER ET ANDET FIRMA ELLER EN ANDEN JURIDISK ENHED, TILKENDEGIVER OG
GARANTERER DU, AT DU HAR FULD BEMYNDIGELSE TIL AT FORPLIGTE DENNE PERSON, DETTE FIRMA ELLER
DENNE JURIDISKE ENHED I FORHOLD TIL DISSE VILKÅR.
HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, SKAL DU:


UNDLADE AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE OG



ØJEBLIKKELIGT RETURNERE DENNE SOFTWARE OG RETTIGHEDSDOKUMENTATIONEN TIL DEN
PART, HVORFRA DU HAR FÅET DEM

1)

Definitioner.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

"Autoriseret partner" betyder enhver af McAfees distributører, forhandlere eller andre forretningspartnere, som
er skriftligt autoriseret af McAfee til at sælge support eller de licensrettigheder til softwaren, der tildeles i
henhold til denne aftale.
"Skytjenester" betyder skytjenester, som McAfee giver til kunden i henhold til et eller flere tildelingsbreve.
Adgang til skytjenesterne kræver enten en aktiv supportaftale eller et aktivt abonnement, som er påkrævet i
henhold til det specifikke tilbud.
"Dokumentation" betyder forklarende trykt, elektronisk eller online materiale, der følger med softwaren på
engelsk og andre sprog, hvis de er tilgængelige.
"DAT'er" betyder registreringsdefinitionsfiler, også kaldet signaturfiler, der indeholder de(n) kode(r), som
antimalwaresoftware anvender til at registrere og reparere virus, trojanske heste og potentielt uønskede
programmer.
"Tildelingsbrev" betyder et meddelelsesbrev om bekræftelse, som McAfee sender til dig, hvori dit køb af
softwaren og support, herunder den gældende produktrettighed, sådan som den er defineret under
Produktrettighedsdefinitioner (yderligere beskrevet i afsnit 3 (a) herunder), bekræftes.
"Højrisikosystem" betyder en enhed eller et system, der kræver ekstra sikkerhedsfunktionalitet, såsom
fejlsikrede eller fejltolerante ydelsesfunktioner, som kan opretholde en sikker tilstand, når det med rimelighed
kan forudses, at svigt fra enheden eller systemet direkte kan medføre dødsfald, personskade eller katastrofal
skade på ejendom. En enhed eller et system med en fejlsikringsfunktion kan i tilfælde af fejl gendanne til en
sikker tilstand i stedet for at gå ned, indeholde et sekundært system, der sættes i drift for at forhindre
funktionsfejl, eller fungere som reserve i tilfælde af funktionsfejl. En enhed eller et system med en
fejltolerancefunktion kan i tilfælde af fejl fortsætte med at fungere som tiltænkt, dog eventuelt med nedsat
funktionsgrad, i stedet for at gå helt ned. Uden begrænsning kan højrisikosystemer være påkrævet i kritisk
infrastruktur, industrianlæg, produktionsanlæg, respiratorer, navigations- eller kommunikationssystemer til fly,
tog, skibe eller køretøjer, flyveledelsesfaciliteter, våbensystemer, nukleare anlæg, kraftværker, medicinske
systemer og faciliteter samt trafikanlæg.
"McAfee" betyder (i) McAfee LLC, som har kontorer på 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californien
95054, USA, hvis softwaren er købt i USA (undtagen som beskrevet i under stk. (vi), nedenfor), Canada,
Mexico, Centralamerika, Sydamerika eller Caribien, (ii) McAfee Ireland Limited, som har hjemsted på Building
2000, City Gate, Mahon, Cork, Irland, hvis softwaren er købt i Europa, Mellemøsten eller Afrika, (iii) McAfee
(Signapore) Pte Ltd., som har adressen 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591,
Singapore, hvis softwaren er købt i Asien (andre steder end Kina (hvis softwaren er købt for RMB) eller Japan)
eller det område, der populært kaldes for Oceanien, (iv) McAfee Co. Ltd., som har kontorer i Shibuya Mark City
West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japan, hvis softwaren er købt i Japan, (v)
McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd., som har adressen Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium
Road, Chaoyang District, Beijing, Kina, hvis softwaren er købt i Kina (for RMB), eller (vi) McAfee Public Sector
LLC, som har kontorer på 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californien 95054, USA, hvis softwaren er
købt af USA's regering, stats- eller lokalregering, sundhedsorganisationer eller uddannelsesinstitutioner i USA.
"Software" betyder det McAfee-softwareprogram i objektkodeformat, som (i) gives i licens af McAfee og købes
fra McAfee eller dennes autoriserede partnere, eller som (ii) er integreret i eller forudindlæst på McAfeehardwareudstyr, der er købt hos McAfee eller dennes autoriserede partnere, der i hvert tilfælde omfatter
opgraderinger og opdateringer, du installerer i løbet af den gældende supportperiode. Software kan også
omfatte yderligere funktioner, som kan tilgås med enten et aktuelt abonnement eller en aktiv supportkontrakt til
visse skytjenester i henhold til kravene i det specifikke tilbud og er underlagt Servicebetingelser for skyen.
"Standard" betyder en teknologispecifikation, der er skabt af regeringssponsoreret organisation, en
branchesponsoreret organisation, eller enhver anden lignende organisation eller enhed, som skaber
teknologispecifikationer, der skal bruges af andre. Eksempler på standarder omfatter GSM, LTE, 5G, Wi-Fi,
CDMA, MPEG og HTML. Eksempler på organisationen, der skaber standarder, omfatter IEEE, ITU, 3GPP og
ETSI.
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j)
k)
l)

m)

2)

Licenstildeling; Ejendomsrettigheder.
a)

b)

c)

3)

"Datterselskab" angiver en hvilken som helst enhed, der styres af dig via ejerskab af mere end halvtreds
procent (50 %) af de stemmeberettigede aktier.
"Support" eller "Teknisk support" angiver de supporttjenester, der tilbydes af McAfee i forbindelse med support
og vedligeholdelse af softwaren og McAfee-hardwareudstyr, der yderligere er angivet i McAfees vilkår for
teknisk support og vedligeholdelse.
"Opdateringer" er relateret til indholdet af softwaren og omfatter uden begrænsninger alle produktets
signaturfiler (DAT'er), signatursæt, politikopdateringer og databaseopdateringer til softwaren, som gøres
almindeligt tilgængelige for McAfees kunder som en del af en købt supportaftale, og som ikke prissættes og
markedsføres særskilt af McAfee.
"Opgradering" angiver alle forbedringer af softwaren, som gøres almindeligt tilgængelige for McAfees kunder
som en del af en købt supportaftale, og som ikke prissættes eller markedsføres særskilt af McAfee.
I henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale giver McAfee dig hermed en ikke-eksklusiv, ikkeoverdragelig rettighed til at bruge den software (i forbindelse med denne aftale forstås ved brug af softwaren at
hente, installere og skaffe sig adgang til softwaren), der er angivet i tildelingsbrevet, hvor brugen udelukkende
gælder din egen interne forretningsdrift. Du får ikke tildelt rettigheder til opdateringer og opgraderinger,
medmindre du har købt support (eller tegnet et serviceabonnement, der giver ret til opdateringer og
opgraderinger).
Softwaren, herunder uden begrænsning, dens objekt- og kildekode, uanset om du har fået den stillet til
rådighed eller ej, er strengt fortrolig for McAfee. McAfee (eller dennes licensgivere) er eneejer af og forbeholder
sig alle – og du må ikke udøve nogen – rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til softwaren,
herunder uden begrænsning, alle immaterielle rettigheder i og til softwaren, undtagen i omfanget af den licens
til begrænset brug af softwaren, du gives i henhold til denne aftale. Denne aftale er ikke en salgsaftale, og der
overdrages ingen adkomst, immaterielle rettigheder eller ejendomsret til softwaren til dig i henhold til denne
aftale. Du anerkender og accepterer, at softwaren og alle ideer, metoder, algoritmer, formler, processer og
koncepter, der finder anvendelse i forbindelse med udvikling af, eller som er inkorporeret i softwaren, alle
fremtidige opdateringer og opgraderinger samt alle andre forbedringer, ændringer, rettelser, fejlrettelser,
hotfixes, programrettelser, modifikationer, forstærkninger, frigivelser, DAT'er, signatursæt, opgraderinger og
politik- og databaseopdateringer samt andre opdateringer i, af eller til softwaren, alle afledte værker, som er
baseret på noget af det foregående, og alle kopier af det foregående, er forretningshemmeligheder og ejendom
tilhørende McAfee, da disse har stor kommerciel værdi for McAfee.
Alle skytjenester, og enhver software, der omfatter skytjenester, er underlagt McAfees aftale om
Servicebetingelser for skyen, som kan findes på: http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-serviceagreement.aspx

Vilkår for kopiering og brug.
a)
b)

c)
d)
e)

f)

Produktrettighed: Brugen af softwaren afhænger af de købte licenser (f.eks. noder) og er underlagt
definitionerne for produktbenævnelser, der er angivet på http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafeeproduct-entitlement-definitions.pdf på datoen for dit tildelingsbrev.
Flere platforme/bundter: Hvis softwaren understøtter flere platforme, eller hvis du modtager softwaren i sampak
med anden software, må det samlede antal enheder, hvorpå alle versioner af softwaren er installeret, ikke
overstige dine benævnte produktrettigheder. Bestemt software, der er licenseret som del af et pakkebaseret
McAfee-produkt, kan også kræve køb af en selvstændig McAfee-serverlicens for at bruge softwaren på visse
typer servere, der i hvert enkelt tilfælde er angivet i dokumentationen.
Periode: Licensen gælder i en begrænset tidsperiode ("periode"), hvis en sådan periode er angivet i
tildelingsbrevet, og ellers vil licenserne være uden tidsbegrænsning.
Kopier: Du kan kopiere softwaren i rimeligt omfang efter behov til sikkerhedskopiering, arkivering eller
genoprettelse efter nedbrud.
Datterselskaber; Administrerede parter: Du må kun tillade, at et datterselskab bruger denne software i henhold
til vilkårene i denne aftale, så længe en sådan juridisk enhed fortsat er dit datterselskab. Du må også indgå en
kontrakt med en tredjepart, hvor tredjeparten administrerer dine informationsteknologiressourcer
("administrerende part"), forudsat, at (i) den administrerende part kun benytter softwaren til din interne brug og
ikke til gavn for en anden tredjepart eller for den administrerende part, (ii) den administrerende part accepterer
at overholde vilkårene og betingelserne i denne aftale, og at (iii) du skriftligt meddeler McAfee, at en
administrerende part benytter softwaren på dine vegne. Du er ansvarlig og fuldt erstatningspligtig for hvert
enkelt datterselskabs og administrerende parts overholdelse eller misligholdelse af denne aftale.
Generelle begrænsninger: Du må ikke, og du må ikke foranledige eller give nogen tredjepart tilladelse til at: (i)
dekompilere, demontere eller udføre reverse-engineering af softwaren; eller oprette eller genskabe softwarens
kildekode; (ii) fjerne, slette, utydeliggøre eller manipulere med nogen meddelelse om ophavsret eller nogen
anden produktidentifikation eller ejendomsretsoplysninger, segl eller instruktionsetiketter, der er printet eller
stemplet på, fastgjort til eller kodet eller registreret i eller på nogen software eller dokumentation; eller undlade
at bevare alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsforhold i alle kopier af softwaren og
dokumentationen, som du opretter; (iii) lease, udlåne eller bruge softwaren til timesharing eller
servicebureauformål; sælge, markedsføre, licensere, viderelicensere, distribuere eller på anden vis tildele
nogen person eller enhed nogen ret til at bruge softwaren undtagen i det omfang, det udtrykkeligt tillades i
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denne aftale; eller bruge softwaren til at levere noget produkt eller nogen tjeneste, i enkeltstående form eller i
kombination med noget andet produkt eller nogen anden tjeneste, til nogen person eller enhed, uanset om det
er mod betaling eller på anden vis; (iv) modificere, tilpasse, manipulere med, oversætte eller oprette afledte
værker af softwaren eller dokumentationen; kombinere eller sammenføje nogen del af softwaren eller
dokumentationen med eller i nogen anden software eller dokumentation; eller referere til eller på anden vis
bruge softwaren som del af en bestræbelse på at udvikle software (herunder uden begrænsning enhver form
for rutine, script, kode eller program), som har nogen form for funktionelle attributter, visuelle udtryk eller andre
funktioner i lighed med softwarens, eller som kan konkurrere med McAfee; (v) undtagen, hvis det er med
McAfees forudgående skriftlige tilladelse: publicere nogen ydelses- eller benchmarktest eller analyse, der
relaterer til softwaren; eller (vi) forsøge på noget af det ovennævnte. Du må ikke køre eller benytte softwaren i
en sky/cloud, internetbaseret databehandling eller et lignende on-demand-databehandlingsmiljø, medmindre dit
tildelingsbrev udtrykkeligt tillader dette.

4)

Teknisk support og vedligeholdelse.
McAfees vilkår og betingelser for teknisk support og vedligeholdelse gælder, hvis du har købt support. McAfees vilkår
og betingelser for teknisk support og vedligeholdelse er medtaget med henvisning og kan findes på
https://support.mcafee.com/SPR/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms.pdf.
Når
abonnementsperioden for support eller service, der er angivet i tildelingsbrevet, er udløbet, har du ingen yderligere
rettigheder til at modtage nogen form for support, herunder opgraderinger, opdateringer og telefonsupport. Du skal
sørge for indhentelse af eventuelle og alle rettigheder og tilladelser, som vedrører personlige oplysninger fra
enkeltpersoner, da disse kan være påkrævet i henhold til lovgivning, statut eller anden lovgivning eller af egne interne
politikker eller retningslinjer, for at du kan videregive relevante personidentificerbare oplysninger, data og materiale til
McAfee i forbindelse med McAfees udøvelse af support eller i andre forbindelser i henhold til denne aftale.

5)

Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelse.
a)
b)

c)

d)

e)

6)

Begrænset garanti: McAfee garanterer, at softwaren, der er givet i licens i kraft heraf, i en periode på tres (60)
dage fra købsdatoen ("garantiperioden") vil fungere i al væsentlighed i overensstemmelse med
dokumentationen (den "begrænsede garanti").
Eneste retsmiddel: I tilfælde af brud på ovenstående begrænsede garanti vil McAfee som sin samlede
forpligtelse og ansvar og som dit eneste retsmiddel (i) reparere eller erstatte softwaren, eller (ii) hvis en sådan
reparation eller erstatning efter McAfees skøn ikke vil være rimelig ud fra en kommerciel betragtning, kan
McAfee, efter at denne har modtaget din skriftlige erklæring om og lovning på, at du har fjernet alle forekomster
af softwaren, og at du ikke længere vil bruge softwaren, refundere det beløb, du har betalt for den pågældende
software.
Bortfald af garanti: OVENNÆVNTE BEGRÆNSEDE GARANTI BORTFALDER, HVIS: (i) SOFTWAREN IKKE
BRUGES I OVERENSSTEMMELSE MED DENNE AFTALE ELLER DOKUMENTATIONEN, (ii) SOFTWAREN
ELLER EN DEL AF DENNE ER BLEVET ÆNDRET AF EN ANDEN JURIDISK ENHED END MCAFEE, ELLER
(iii) EN FUNKTIONSFEJL I SOFTWAREN SKYLDES UDSTYR ELLER SOFTWARE, SOM IKKE ER LEVERET
AF MCAFEE.
Ansvarsfraskrivelse: MED UNDTAGELSE AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, DER ER BESKREVET
OVENFOR, LEVERES SOFTWAREN "SOM DEN ER", OG MCAFEE GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER
GARANTIER, OG MCAFEE FRASKRIVER SIG ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER,
MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, DER MÅTTE KOMME PÅ TALE I
MEDFØR AF HÅNDTERING, YDEEVNE ELLER BRUG I HANDELSØJEMED ELLER I ANDEN
SAMMENHÆNG, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, STILTIENDE GARANTIER FOR EGNETHED TIL
SALG, KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST, IKKE-KRÆNKELSE ELLER
SYSTEMINTEGRATION. UDEN AT BEGRÆNSE DET OVENNÆVNTE GIVER MCAFEE INGEN GARANTI,
ERKLÆRING ELLER REKLAMATIONSRET VEDRØRENDE SOFTWARENS BRUG ELLER YDEEVNE OG
GIVER IKKE NOGEN REKLAMATIONSRET, GARANTI ELLER ERKLÆRING OM, AT BETJENINGEN AF
SOFTWAREN VIL VÆRE FEJLSIKRET, UAFBRUDT ELLER FRI FOR FEJL ELLER DEFEKTER, ELLER AT
SOFTWAREN BESKYTTER MOD ALLE POTENTIELLE TRUSLER.
Vilkår for højrisikosystemer: SOFTWAREN KAN SVIGTE OG ER IKKE DESIGNET, UDVIKLET, TESTET
ELLER BEREGNET TIL AT VÆRE PÅLIDELIGE I FORBINDELSE MED HØJRISIKOSYSTEMER. UDEN AT
DET UDGØR EN BEGRÆNSNING FOR NOGET ANDET, HAR MCAFEE INTET ANSVAR FOR, OG DU SKAL
SKADESLØSHOLDE ELLER ERSTATTE MCAFEE I FORBINDELSE MED ENHVER FORM FOR KRAV,
SØGSMÅL, ANMODNINGER OG RETSSAGER, HVOR DER KRÆVES, PÅSTÅS ELLER SØGES OM
NOGEN FORM FOR ANSVAR, TAB, FORPLIGTELSE, RISIKO, OMKOSTNING, SKADE, BELØNNING,
STRAF, FORLIG, DOM, BØDE ELLER UDGIFTER (HERUNDER ADVOKATSALÆRER) SOM FØLGE AF
ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF PRODUKTERNE PÅ ELLER I ET HØJRISIKOSYSTEM,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DEM, SOM (i) KUNNE HAVE VÆRET FORHINDRET VED
IMPLEMENTERING AF FEJLSIKRINGS- ELLER TOLERANCEFUNKTIONER I HØJRISIKOSYSTEMET,
ELLER SOM (ii) ER BASERET PÅ ET KRAV, EN PÅSTAND ELLER ET UDSAGN OM, AT
HØJRISIKOSYSTEMETS FUNKTION AFHÆNGER ELLER AFHANG AF PRODUKTETS FUNKTION, ELLER
AT PRODUKTETS FEJLFUNKTION MEDFØRTE, AT HØJRISIKOSYSTEMET SVIGTEDE.

Begrænsning af retsmidler og erstatningsansvar.
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a)

b)

c)
d)

7)

Skadesløsholdelse fra immaterielle rettigheder.
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

8)

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG IKKE MED HJEMMEL I NOGEN JURIDISK TEORI, UANSET OM
DET ER I ELLER UDEN FOR AFTALEFORHOLD, I FORSØMMELIGHED, I KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN
VIS, VIL NOGEN AF PARTERNE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DEN ANDEN I KRAFT AF
DENNE AFTALE ELLER I FORBINDELSE MED DENS EMNEOMRÅDER FOR NOGEN INDIREKTE,
SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, STRAFFENDE, EKSEMPLARISKE, FØLGEMÆSSIGE ELLER IKKEKONTRAKTMÆSSIGE
SKADER
AF
NOGEN
ART,
TAB
AF
GOODWILL,
TAB
AF
MEDARBEJDERLØNNINGER, MISTEDE INDTÆGTER ELLER FORTJENESTE, SKADER SOM FØLGE AF
ARBEJDSSTANDSNING OG/ELLER COMPUTERNEDBRUD ELLER -FEJLFUNKTION OG/ELLER
OMKOSTNINGER TIL TILVEJEBRINGELSE AF ERSTATNINGSSOFTWARE ELLER -TJENESTER, UANSET
OM DET HAR VÆRET FORUDSIGELIGT ELLER EJ, OG SELVOM DEN ENESTE AFHJÆLPNING I
HENHOLD TIL DENNE AFTALE IKKE FUNGERER I OVERENSSTEMMELSE MED SIT GRUNDLÆGGENDE
FORMÅL, OG SELVOM EN AF ELLER BEGGE PARTERNE VAR BLEVET VARSKOET OM RISIKOEN
ELLER SANDSYNLIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
UANSET OM KRAVENE I FORBINDELSE MED SÅDANNE SKADER BUNDER I KONTRAKTFORHOLD, ER
UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD OG/ELLER I NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, VIL INGEN AF
PARTERNES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN PART FOR DIREKTE SKADER I
HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER I FORBINDELSE MED DENNES EMNEOMRÅDER KUNNE
OVERSTIGE DET BELØB, DER SAMLET SET ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG FOR DEN
SOFTWARE, SOM GIVER ANLEDNING TIL ET SÅDANT KRAV, I LØBET AF DE 12 MÅNEDER, DER
FØLGER UMIDDELBART EFTER DEN HÆNDELSE, DER GIVER ANLEDNING TIL ET SÅDANT KRAV.
Ingen bestemmelse i denne aftale kan på nogen måde udelukke eller begrænse (i) hver parts ansvar for
dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed, eller (ii) dit ansvar for brugen af og/eller ethvert brud på
McAfees immaterielle rettigheder til softwaren.
ANSVARSBEGRÆNSNINGEN I DETTE AFSNIT ER BASERET PÅ DET FAKTUM, AT SLUTBRUGERE
ANVENDER DERES COMPUTERE TIL FORSKELLIGE FORMÅL. DERFOR ER DET KUN DIG, DER ER I
STAND TIL AT IMPLEMENTERE SIKKERHEDSPLANER OG BESKYTTELSE, DER PASSER TIL DINE
BEHOV, SÅFREMT EN FEJL I SOFTWAREN FORÅRSAGER COMPUTERPROBLEMER OG ET
RELATERET DATATAB. AF DISSE FORRETNINGSMÆSSIGE GRUNDE ACCEPTERER DU
ANSVARSBEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT OG ANERKENDER, AT UDEN DIN ACCEPT AF DISSE
BESTEMMELSER VIL PRISEN FOR DENNE SOFTWARE VÆRE HØJERE.
Skadesløsholdelse: McAfee vil skadesløsholde og, efter eget valg, forsvare dig mod krav, der rejses mod dig
under en sag eller retssag, hvis: (i) kravet er for direkte patent- eller ophavsretskrænkelse eller for uretmæssig
tilegnelse af McAfees forretningshemmeligheder, og (ii) kravet er (A) rettet mod den pågældende software,
alene og ikke i forbindelse med noget som helst andet eller (B) en kombination af softwaren.
Udeladelser: Uanset hvad der i øvrigt er anført i denne aftale, har McAfee ikke nogen forpligtelse til at
skadesløsholde eller forsvare dig for krav, helt eller delvist, mod:
(i)
teknologi eller designs, som du gav til McAfee;
(ii)
ændringer til eller programmering af softwaren, som blev foretaget af andre end McAfee; eller
(iii)
softwarens påståede implementering i nogle eller alle af en standard.
Betingelser: Som en betingelse af McAfees forpligtelser i henhold til nærværende afsnit 7 skal du til McAfee
give: (i) omgående skriftlig meddelelse om et krav og af, at du giver McAfee fuldstændig kontrol over forsvaret
og enhver afgørelse i forbindelse med kravet; og (ii) dit fulde og rettidige samarbejde.
McAfees samtykke: McAfee er ikke ansvarlig for nogen omkostninger, udgifter eller overenskomster, som du
pådrager dig eller indgår uden McAfees forudgående skriftlige accept.
Retsmidler: McAfee kan, efter eget skøn og for egen regning,: (i) skaffe dig retten til at fortsætte med at bruge
softwaren, (ii) ombytte softwaren med en ikke-krænkende software, (iii) ændre softwaren, således at den bliver
ikke-krænkende; eller (iv) efter at du har returneret softwaren til McAfee, og/eller fjernelse af softwaren fra dine
systemer, refundere restværdien af den købspris, du har betalt for den krænkende software, nedskrevet efter
en lineær afskrivningsmetode over en periode på tre (3) år fra datoen for leveringen af softwaren til dig.
Personlig skadesløsholdelse: Ovenstående skadesløsholdelse er personlig for dig. Du må ikke overføre eller
tildele den til nogen, inklusive din kunder.
Eneste retsmiddel: Afsnittet om skadesløsholdelse fastslår McAfees samlede forpligtelse og dit eneste
retsmiddel med hensyn til krav vedrørende patent- eller ophavsretskrænkelse, eller uretmæssig tilegnelse af
forretningshemmeligheder foretaget helt eller delvist mod softwaren.

Ophør.
Uden forbehold for dine betalingsbetingelser kan du når som helst bringe din licens til ophør ved at afinstallere
softwaren. McAfee kan bringe din licens til ophør, hvis du foretager en væsentlig misligholdelse af vilkårene for denne
aftale, og hvis du ikke er i stand til at rette op på en sådan misligholdelse inden for tredive (30) dage fra modtagelsen
af meddelelsen om en sådan misligholdelse. Ved et sådant ophør skal du med det samme returnere eller destruere
alle kopier af softwaren og dokumentationen.

9)

Yderligere vilkår.
a)

Evalueringssoftware: Hvis softwaren er angivet af McAfee som "software på prøve/til evaluering", vil
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b)

c)

10)

betingelserne i dette afsnit gælde og skal erstatte ethvert andet modstridende vilkår i denne aftale. Din
royaltyfrie, ikke-overdragelige, begrænsede licens til at bruge "software på prøve/til evaluering" udelukkende til
evaluering er begrænset til tredive (30) dage, med mindre McAfee skriftligt har accepteret andet. "Software på
prøve/til evaluering" kan indeholde fejl eller andre problemer, der kan medføre systemfejl, andre fejl og datatab.
Derfor leveres "software på prøve/til evaluering" til dig "SOM DEN ER", og McAfee fraskriver sig enhver garanti
eller ansvarsforpligtelser overfor dig. Support fås ikke til software på prøve/til evaluering. Alle oplysninger om
"software på prøve/til evaluering", der er indsamlet ved brugen heraf, er kun til evalueringsformål og må ikke
videregives til nogen tredjepart. Begrænsningerne i afsnit 3 (g) gælder. Hvis du undlader at destruere softwaren
på prøve/til evaluering, når evalueringsperioden er udløbet, kan McAfee efter eget skøn fakturere dig for et
beløb svarende til McAfees listepris for softwaren, og du skal betale en sådan faktura ved modtagelsen af
denne. I TILFÆLDE HVOR JURIDISK ANSVAR IKKE KAN UDELUKKES, MEN KAN VÆRE BEGRÆNSET,
ER MCAFEE OG DENNES LEVERANDØRERS OG AUTORISEREDE PARTNERES ERSTATNINGSANSVAR
I KRAFT AF DENNE AFTALE, FOR HVAD ANGÅR SOFTWARE PÅ PRØVE/TIL EVALUERING, ELLER I
FORBINDELSE MED SOFTWARE PÅ PRØVE/TIL EVALUERING, BEGRÆNSET TIL ET BELØB PÅ I ALT
HALVTREDS (50) AMERIKANSKE DOLLARS ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA.
Betasoftware: Hvis den software, du har modtaget, er angivet af McAfee som "betasoftware", vil
bestemmelserne i afsnit 9 (a) gælde i henhold hertil. McAfee er ikke forpligtet over for dig til yderligere at
udvikle eller frigive betasoftwaren til offentligheden. Support fås ikke til betasoftware. Hvis McAfee anmoder om
det, skal du give feedback til McAfee vedrørende test og brug af betasoftwaren, herunder rapportering om fejl
eller programfejl. Du accepterer at give McAfee en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri,
verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, distribuere og skabe afledte værker af og inkorporere denne
feedback i et hvilket som helst McAfee-produkt efter McAfees eget skøn. Ved modtagelse af en senere, ikke
frigivet version af betasoftwaren, eller en frigivelse fra McAfee af en til offentligheden frigivet kommerciel
version af betasoftwaren accepterer du at returnere eller destruere al tidligere betasoftware, du har modtaget
fra McAfee.
"Gratis" eller "Open source"-software: Softwaren kan omfatte komponenter (herunder, men ikke begrænset til,
programmer, apps, redskaber, værktøjsprogrammer, biblioteker og andre former for programkode), som stilles
til rådighed af tredjeparter i henhold til en gratis eller open source-softwarelicensmodel ("FOSS-kode"). FOSSkodekomponenter, der følger med softwaren, distribueres videre af McAfee i henhold til vilkårene i den
gældende FOSS-kodelicens til den pågældende komponent; din kvittering for FOSS-kodekomponenter fra
McAfee i henhold til denne aftale hverken udvider eller indskrænker dine rettigheder eller forpligtelser, som er
defineret af FOSS-kodelicensen, der gælder for den pågældende FOSS-kodekomponent. Kopier af FOSSkodelicenserne til de FOSS-kodekomponenter, der følger med softwaren, er inkluderet i eller refereret til i
softwarens dokumentation.

Meddelelse til slutbrugere i USA's regering.
Softwaren og den tilhørende dokumentation betragtes henholdsvis som "commercial computer software" og
"commercial computer software documentation" i henhold til DFAR Section 227.7202 og FAR Section 12.212, hvor det
måtte finde anvendelse. Enhver brug, ændring, gengivelse, frigivelse, ydelse, visning eller offentliggørelse af
softwaren og den tilhørende dokumentation, som foretages af USA's regering, skal udelukkende reguleres i henhold til
vilkårene i denne aftale og vil være forbudt, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af vilkårene i nærværende aftale.

11)

Fortrolighed og indsamling af personlige oplysninger eller systemoplysninger.
a)

b)

c)

Softwaren, support eller serviceabonnementet kan anvende programmer og værktøjer, der indsamler personligt
identificerbare, følsomme eller andre oplysninger om dig og brugere (f.eks. inkluderende men ikke begrænset til
dit og brugeres navne, adresser, e-mailadresser og betalingsoplysninger), deres computere, filer lagret på
deres computere eller deres computeres samspil med andre computere (f.eks. inkluderende men ikke
begrænset til oplysninger om netværk, benyttede licenser, type hardware, model, harddiskstørrelse, type CPU,
type disk, RAM-størrelse, 32- eller 64-bit arkitektur, typer operativsystemer, versioner, sted, BIOS-version, type
BIOS, alle installerede scannere, databasestørrelse, systemtelemetri, enheders ID, IP-adresse, placering,
indhold, installerede McAfee-produkter, McAfee komponenter, processer og oplysninger om tjenester, frekvens
og detaljer om opdatering af McAfee-komponenter, oplysninger om installerede produkter fra tredjepart, uddrag
af logs skabt af McAfee, brugsmønster for McAfee-produkter, bestemte funktioner osv.) (samlet betegnet som
"data").
Indsamlingen af disse data kan være nødvendig for at forsyne dig og brugere med de relevante software,
support eller serviceabonnementsfunktioner som bestilt (f.eks. inklusive men ikke begrænset til opdagelse og
rapportering om trusler og sårbarheder på din og brugeres computernetværk), for at gøre McAfee i stand til at
forbedre vores software, support eller serviceabonnement (f.eks. inklusive men ikke begrænset til
synkronisering af indhold, sporing af enhed, fejlfinding osv.) samt til at fremme og forbedre den generelle
sikkerhed for dig og brugere. Det kan være nødvendigt, at du afinstallerer softwaren eller deaktiverer support
eller dets serviceabonnement for at forhindre fortsat indsamling af data til understøttelse af disse funktioner.
Ved at indgå i denne aftale eller ved at bruge softwaren, support eller serviceabonnement, accepterer du og
brugere McAfees politik om personlige oplysninger på McAfees websted (www.mcafee.com) og til indsamling,
behandling, kopiering, sikkerhedskopiering, lagring, overførsel og brug af disse data af McAfee og dets
tjenesteudbydere i, fra og til USA, Europa eller andre lande eller jurisdiktioner potentielt uden for din eller
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brugeres egen/egne som del af softwaren, support eller serviceabonnement. McAfee vil kun indsamle,
behandle, kopiere, sikkerhedskopiere, lagre, overføre og bruge personligt identificerbare oplysninger i
overensstemmelse med McAfees politik om personlige oplysninger, som findes på McAfees websted
(www.mcafee.com).

12)

Revision.
Efter tredive (30) dages forudgående varsel kan McAfee bede om, og du skal udlevere, en software-faciliteret,
systemgenereret rapport ("systemrapporten"), som bekræfter din softwareinstallation. Du anerkender, at
systemrapporten er baseret på softwarens teknologiske egenskaber, som udgør en bekræftelse af
softwareinstallationen. Hvis softwaren ikke indeholder teknologiske egenskaber, som udgør bekræftelse af
softwareinstallationen, skal du inden for perioden på tredive (30) dage oprette og forsyne McAfee med en nøjagtig
rapport, der bekræfter softwareinstallationen. McAfee anmoder kun om systemrapporten (eller din oprettede rapport til
bekræftelse af softwareinstallationen) én gang årligt og vil ikke i urimelig grad forstyrre driften af din virksomhed. Men
hvis en systemrapport eller din oprettede rapport til bekræftelse af softwareinstallationen viser, at du ikke overholder
licensvilkårene i denne aftale, vil du blive pålagt at købe de yderligere licenser og betale eventuelle gebyrer for fornyet
ikraftsættelse, der måtte være knyttet til licenserne og/eller support, ligesom der kan blive takseret et gebyr for
misligholdelse.

13)

Eksportrestriktioner.
Du anerkender, at softwaren er underlagt USA's og, hvor det er relevant, EU's eksportregler. Du skal overholde
gældende love og regler for eksport og import i det område, hvor softwaren vil blive importeret og/eller eksporteret. Du
vil ikke eksportere softwaren til nogen enkeltperson, enhed eller land, hvortil gældende lov eller regler forbyder det. Du
er ansvarlig for, for egen regning, at fremskaffe de nødvendige tilladelser, licenser og godkendelser fra lokale
myndigheder til import og/eller eksport af softwaren. Du kan få yderligere oplysninger vedrørende eksport og import af
softwaren under "Export Compliance" på http://www.mcafee.com/us/about-us.aspx. McAfee forbeholder sig retten til,
efter eget skøn, at opdatere dette websted fra tid til anden. Hvis det kommer McAfee for øre, at du er eller bliver
identificeret som værende underlagt sanktioner eller forbud i henhold til gældende lovgivning, vil McAfee ikke være
forpligtet til at udøve nogen af sine forpligtelser i kraft af denne licens, hvis en sådan udøvelse ville medføre en
overtrædelse af de pågældende sanktioner eller forbud.

14)

Gældende lovgivning.
Følgende lovgivning har hver især eksklusiv gyldighed i forbindelse med alle tvister, der opstår ud af eller relaterer til
denne aftale eller dens emneområde: (a) lovgivning for staten New York, hvis du har købt licensen til softwaren i USA,
Mexico, Centralamerika, Canada, Sydamerika eller Caribien, (b) lovgivning i England og Wales, hvis du har købt licensen
til softwaren i Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien (med undtagelse af Japan) eller det område, der populært kaldes for
Oceanien, og (c) lovgivning i Japan, hvis du har købt licensen til softwaren i Japan, uden at det bevirker, at lovgivningen
vedrørende lovvalg ved lovkonflikt får gyldighed. Hvis du har købt licensen til softwaren i et andet land, gælder
materielretten i Irland, medmindre det kræves, at en anden lokal lov skal gælde. Denne aftale er ikke omfattet af FN's
konvention vedrørende aftaler om internationale varekøb, hvis anvendelse udtrykkeligt udelukkes. USA's Uniform
Computer Information Transactions Act som vedtaget finder ikke anvendelse. Følgende har hver især eksklusive
beføjelser over alle tvister, der opstår ud af eller relaterer til denne aftale eller dens emneområde: United States District
Court for the Southern District of New York, når New York-lovgivning finder anvendelse, domstolene i England, når
lovgivningen for England og Wales finder anvendelse, domstolene i Irland, når irsk lovgivning finder anvendelse, og
domstolene i Japan, når japansk lovgivning finder anvendelse.

15)

Fortrolighed
Hver involveret part accepterer, at den som følge af forholdet til den anden part i kraft heraf kan få adgang til fortrolige
oplysninger og materialer vedrørende den anden parts forretning, teknologi og/eller produkter, der er fortrolige for den
anden part ("fortrolige oplysninger"). Hver parts fortrolige oplysninger er af væsentlig værdi for den pågældende part,
og denne værdi kunne blive reduceret, hvis sådanne oplysninger blev videregivet til tredjeparter, eller hvis de blev
brugt i strid med bestemmelserne i denne aftale. Skriftlige eller andre håndgribelige fortrolige oplysninger skal på
tidspunktet for videregivelse identificeres og markeres som "fortrolige oplysninger" tilhørende den videregivende part.
Fortrolige oplysninger skal ved mundtlig eller visuel videregivelse identificeres som fortrolige på tidspunktet for
videregivelse med efterfølgende skriftlig bekræftelse inden for femten (15) dage efter videregivelsen. Hver part
accepterer, at den ikke på nogen måde, hverken for egen eller tredjeparts regning, vil anvende sådanne fortrolige
oplysninger, undtagen som tilladt i henhold til denne aftale, og at den vil beskytte fortrolige oplysninger i mindst
samme omfang, som parten beskytter sine egne fortrolige oplysninger, og i samme omfang som en fornuftig person
ville beskytte sådanne fortrolige oplysninger. Ingen af parterne må anvende den anden parts fortrolige oplysninger til
andet end at udføre sine forpligtelser eller udøve sine rettigheder i henhold til denne aftale. Begrænsningerne for
fortrolige oplysninger gælder ikke for fortrolige oplysninger, der (i) allerede er kendt af den modtagende part på
tidspunktet for adgangen til disse, (ii) bliver offentligt tilgængelige uden skadegørende handling fra den modtagende
part, (iii) udvikles uafhængigt af den modtagende part, uden at denne drager fordel af den videregivende parts
fortrolige oplysninger, (iv) er blevet retmæssigt modtaget fra en tredjepart, som ikke er underlagt fortrolighedspligt eller
(v) kræves videregivet i henhold til lovgivningen, såfremt parten, der er forpligtet til at videregive de fortrolige
oplysninger, giver den part, der ejer de fortrolige oplysninger, forudgående skriftligt varsel om videregivelse, som er
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tilstrækkelig til, at den ejende part kan træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre videregivelsen, hvor dette med
rimelighed er muligt. Medmindre begge parter har aftalt andet, skal hver part efter denne aftales eller et relevant
tillægs ophør returnere den anden parts fortrolige oplysninger.

16)

Diverse.
a)

b)
c)

d)

e)

Med undtagelse af søgsmål i forbindelse med manglende betaling eller misligholdelse af McAfees
enerettigheder til softwaren og dokumentationen kan intet søgsmål, der skyldes denne aftale, uanset hvilken
type det måtte være, indbringes af nogen part mere end to (2) år efter, at en part havde kendskab til eller burde
have haft kendskab til kravet.
Eventuelle vilkår i henhold til denne aftale, hvis natur gør, at de skal gælde efter ophøret af denne aftale, vil
gælde efter et sådant ophør.
McAfee kan på et hvilket som helst tidspunkt anvende denne aftale i sin helhed på betingelse af din
forudgående skriftlige accept; dog med den betingelse, at enhver anvendelse, der udspringer af eller som del af
en fusion, sammenlægning, et opkøb af alle eller størstedelen af McAfees aktiver eller interne
omstruktureringer eller omorganisering, ikke kræver dit samtykke.
Denne aftale, herunder alle dokumenter, der er medtaget med henvisning, udgør hele aftalen mellem parterne
og tilsidesætter og ophæver udtrykkeligt enhver anden kommunikation, tilkendegivelse eller meddelelse, uanset
om den måtte være mundtlig eller skriftlig, vedrørende emnerne heri. Hvis du sender en ordre til en autoriseret
partner eller McAfee, og vilkårene og betingelserne for denne ordre er i modstrid med vilkårene og
betingelserne i (i) denne aftale eller (ii) tildelingsbrevet, vil de vilkår og betingelser, der er angivet i denne aftale
og i tildelingsbrevet, være gældende. Ingen vilkår eller betingelser på nogen fortrykt købsordre eller
standardkøbsordre eller andet dokument fra din side vil diktere de transaktioner, der er påtænkt i denne aftale.
Denne aftale kan ikke ændres, medmindre der fremsendes et skriftligt tillæg fra en autoriseret repræsentant for
McAfee. Ingen bestemmelse heri skal anses for frafaldet, medmindre frafaldet foreligger skriftligt og er
underskrevet af McAfee. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale gøres ugyldig, umulig at håndhæve eller
forbudt i kraft af lovgivningen, vil en sådan bestemmelse blive betragtet som fremsat på ny for at afspejle
parternes oprindelige formål med den i det nærmest mulige omfang, det er muligt i henhold til gældende
lovgivning, og resten af denne aftale vil stadig være fuldt gældende og have fuld virkning.
Alle meddelelser, anmodninger, krav og afgørelser til McAfee i forbindelse med denne aftale (udover
rutinemæssig og driftsmæssig kommunikation) skal sendes til den relevante enhed, hvis adresse findes i afsnit
1 (f) i denne aftale, og mærkes "Attention: Legal Department".

Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere af McAfee (april 2017)
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