ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Η McAfee (όπως ορίζεται παρακάτω) και η Εταιρεία (όπως ταυτοποιείται στην Επιστολή εκχώρησης) συμφωνούν με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας
(όπως ορίζονται παρακάτω).
Με τη λήψη, την εγκατάσταση, την αντιγραφή, την προσπέλαση ή τη χρήση αυτού του λογισμικού, η Εταιρεία συμφωνεί με την παρούσα Συμφωνία. Εάν
η Εταιρεία αποδεχθεί την παρούσα Συμφωνία για λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, υπόσχεται και εγγυάται ότι έχει πλήρη
εξουσιοδότηση να δεσμεύσει το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με αυτήν τη Συμφωνία. Η Εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι οι Τελικοί
Χρήστες (όπως καθορίζονται παρακάτω) συμμορφώνονται με αυτήν τη Συμφωνία και είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση ή αθέτηση αυτής της Συμφωνίας
από τους Τελικούς Χρήστες.
Εάν η Εταιρεία δεν συμφωνεί με αυτήν τη Συμφωνία:
•

δεν πρέπει να λάβει, να εγκαταστήσει, να αντιγράψει, να προσπελάσει ή να χρησιμοποιήσει το Λογισμικό, και

•

να επιστρέψει χωρίς καθυστέρηση το Λογισμικό και τη σχετική τεκμηρίωση δικαιώματος χρήσης στον συμβαλλόμενο από τον οποίο
απέκτησε η Εταιρεία το Λογισμικό.
Οι όροι με κεφαλαίο γράμμα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη Συμφωνία έχουν τη έννοια που εκχωρείται σε αυτούς στο Κεφάλαιο 15 ή σε άλλα σημεία
της Συμφωνίας. Το άρθρο περί ερμηνείας στο Κεφάλαιο 15 καθορίζει τους κανόνες ερμηνείας για αυτήν τη Συμφωνία.
1.

2.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
1.1
Δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού: Υπό την αίρεση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, η McAfee εκχωρεί στην
Εταιρεία μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού που αναγράφεται στην Επιστολή Εκχώρησης, αποκλειστικά
για το σκοπό των εσωτερικών επιχειρηματικών λειτουργιών της Εταιρείας. Στην παρούσα Συμφωνία, η χρήση του Λογισμικού περιλαμβάνει
τη λήψη, την εγκατάσταση και την προσπέλαση του Λογισμικού. Δεν εκχωρούνται στην Εταιρεία δικαιώματα λήψης Ενημερώσεων και
Αναβαθμίσεων, εκτός εάν έχει αγοράσει Υποστήριξη (ή συνδρομή σε υπηρεσία που εκχωρεί δικαιώματα για λήψη Ενημερώσεων και
Αναβαθμίσεων).
ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
2.1
Δικαίωμα Χρήσης Προϊόντος: Η χρήση του Λογισμικού εξαρτάται από τις άδειες χρήσης που έχουν αγοραστεί (π.χ. κόμβοι) και υπόκειται
στους ορισμούς του Δικαιώματος Χρήσης Προϊόντος.
2.2
Πολλαπλές πλατφόρμες/Πακέτα: Εάν το Λογισμικό υποστηρίζει πολλαπλές πλατφόρμες ή εάν η Εταιρεία λάβει το Λογισμικό σε μορφή
πακέτου με άλλο λογισμικό, ο συνολικός αριθμός συσκευών στις οποίες εγκαθίστανται όλες οι εκδόσεις του Λογισμικού δεν πρέπει να
υπερβαίνει τον αριθμό Δικαιωμάτων Χρήσης Προϊόντος της Εταιρείας. Η εκχώρηση άδειας χρήσης για κάποιο Λογισμικό που
ενσωματώνεται σε ένα Προϊόν McΑfee τύπου «οικογένειας προγραμμάτων» ενδέχεται επίσης να προϋποθέτει την αγορά χωριστής άδειας
διακομιστή McAfee ώστε το Λογισμικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένους τύπους διακομιστή, όπως ορίζεται στην
Τεκμηρίωση κατά περίπτωση.
2.3
Διάρκεια: Η άδεια χρήσης ισχύει για περιορισμένο χρόνο, ο οποίος καθορίζεται στην Επιστολή Εκχώρησης. Εάν δεν καθορίζεται διάρκεια,
οι άδειες χρήσης έχουν απεριόριστη διάρκεια.
2.4
Αντίγραφα: Η Εταιρεία μπορεί να αντιγράψει το Λογισμικό στο βαθμό που αυτό είναι ευλόγως απαραίτητο για σκοπούς δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας, αρχειοθέτησης ή επαναφοράς από καταστροφή.
2.5
Θυγατρικές, Φορείς Διαχείρισης: Η Εταιρεία μπορεί να επιτρέπει τη χρήση του Λογισμικού σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία:
(a)
σε μια Θυγατρική,
(b)
σε έναν τρίτο με τον οποίο συμβάλλεται η Εταιρεία με σύμβαση διαχείρισης των πόρων πληροφορικής της Εταιρείας (εφεξής
Φορέας Διαχείρισης ) εάν:
(i)
ο Φορέας Διαχείρισης χρησιμοποιεί το Λογισμικό μόνο για τις εσωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας και όχι προς όφελος
άλλου τρίτου ή προς ίδιο όφελος,
(ii)
ο Φορέας διαχείρισης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, και
(iii)
η Εταιρεία θα παράσχει στην McAfee γραπτή ειδοποίηση, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης θα
χρησιμοποιεί το Λογισμικό για λογαριασμό της Εταιρείας.
Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη και υπόλογη για τη συμμόρφωση κάθε Θυγατρικής και Φορέα Διαχείρισης με την παρούσα Συμφωνία, καθώς
και για την αθέτησή της.
2.6
Γενικοί περιορισμοί: Η Εταιρεία απαγορεύεται και απαγορεύεται να επιτρέπει σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνει στα εξής:
(a)
αντίστροφη μεταγλώττιση, αποσύνδεση ή αποσυμπίληση του Λογισμικού, ή δημιουργία ή επαναδημιουργία του πηγαίου κώδικα
για το Λογισμικό,
(b)
αφαίρεση, διαγραφή, συγκάλυψη ή επέμβαση σε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις, σφραγίδες πνευματικών δικαιωμάτων ή
οποιωνδήποτε άλλων αναγνωριστικών του προϊόντος ή ιδιοκτησίας δικαιωμάτων ή σε οποιεσδήποτε ετικέτες οδηγιών που είναι
εκτυπωμένες ή αποτυπωμένες επάνω, κολλημένες ή κωδικοποιημένες ή καταγεγραμμένες μέσα ή επάνω σε οποιοδήποτε Λογισμικό
ή Τεκμηρίωση· ή παράλειψη της διατήρησης όλων των ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας σε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης που δημιουργεί η Εταιρεία,
(c)
ενοικίαση, δανεισμό ή χρήση του Λογισμικού για σκοπούς διανομής χρονομεριδίων ή γραφείου εξυπηρέτησης, πώληση,
κυκλοφορία, αδειοδότηση, δευτερεύουσα αδειοδότηση, διανομή ή άλλη εκχώρηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή νομική οντότητα
οποιουδήποτε δικαιώματος χρήσης του Λογισμικού, εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, ή χρήση
του Λογισμικού για την παροχή, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία, οποιουδήποτε προϊόντος
ή υπηρεσίας, είτε βάσει αμοιβής είτε άλλως,
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(d)

3.

4.

5.

τροποποίηση, προσαρμογή, επέμβαση, μετάφραση ή δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης,
συνδυασμό ή συγχώνευση οποιουδήποτε μέρους του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης με ή σε οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή
τεκμηρίωση, ή αναφορά σε ή άλλη χρήση του Λογισμικού ως μέρους οποιασδήποτε προσπάθειας ανάπτυξης λογισμικού (που
συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε σειρά εντολών, δέσμη ενεργειών, κώδικα ή πρόγραμμα) που διαθέτει οποιαδήποτε λειτουργικά
χαρακτηριστικά, οπτικές εκφράσεις ή άλλες λειτουργίες παρόμοιες με εκείνες του Λογισμικού που είναι ανταγωνιστικές της McAfee,
(e)
δημοσίευση οποιωνδήποτε δοκιμών απόδοσης ή αναφοράς μετρήσεων ή ανάλυσης που σχετίζονται με το Λογισμικό, παρά μόνο
με προηγούμενη γραπτή άδεια της McAfee,
(f)
προσπάθεια να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες στις υποενότητες (α) έως (ε), ή
(g)
εκτέλεση ή λειτουργία του Λογισμικού σε cloud, υπολογιστικό περιβάλλον που βασίζεται στο Internet ή παρόμοιο υπολογιστικό
περιβάλλον «κατ' απαίτηση», παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο επιτρέπεται ρητά στην Επιστολή Εκχώρησης ή στους ισχύοντες Ορισμούς
Δικαιωμάτων Χρήσης Προϊόντος της Εταιρείας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Οι Όροι και Προϋποθέσεις Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης, οι οποίοι ενσωματώνονται δια παραπομπής, εφαρμόζονται εάν η Εταιρεία έχει
αγοράσει Υποστήριξη. Μετά τη λήξη της Περιόδου Υποστήριξης ή συνδρομής στην υπηρεσία που αναφέρεται στην Επιστολή Εκχώρησης, η Εταιρεία
δεν έχει πλέον δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε Υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων Αναβαθμίσεων, Ενημερώσεων και τηλεφωνικής Υποστήριξης. Η
McAfee μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή την Υποστήριξη που προσφέρεται, αρχής γενομένης από την έναρξη οποιασδήποτε περιόδου
ανανέωσης της Υποστήριξης.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
4.1
Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων πληρωμής της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει την άδεια χρήσης της οποιαδήποτε στιγμή,
καταργώντας την εγκατάσταση του Λογισμικού.
4.2
Η McAfee μπορεί να καταγγείλει την άδεια χρήσης της Εταιρείας σε περίπτωση ουσιώδους παράβασης των όρων της παρούσας Συμφωνίας
από την Εταιρεία και εφόσον η Εταιρεία δεν αποκαταστήσει την αθέτηση ενός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης περί
αθέτησης από την McAfee. Μετά την καταγγελία, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, να καταστρέψει ή να διαγράψει αμελλητί όλα τα
αντίγραφα του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης.
4.3
Τέλος διάρκειας ζωής: Το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Εταιρείας στο Λογισμικό και οποιεσδήποτε λειτουργίες του Λογισμικού
υπόκεινται στην Πολιτική Τέλους Διάρκειας Ζωής που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policyproduct-support-eol.pdf. Μετά την ημερομηνία Τέλους Διάρκειας Ζωής ενός Λογισμικού ή οποιασδήποτε λειτουργίας ενός Λογισμικού (όπως
περιγράφεται στην Πολιτική Τέλους Διάρκειας Ζωής), θα τερματιστεί το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού ή της λειτουργίας από την Εταιρεία.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΦΟΡΟΙ, ΕΛΕΓΧΟΣ
5.1
Πληρωμές: Εκτός εάν η Εταιρεία αγοράζει τα Προϊόντα της McAfee μέσω ενός Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη, οπότε οι υποχρεώσεις
πληρωμής θα αφορούν αποκλειστικά τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη και την Εταιρεία, η Εταιρεία θα πληρώνει στην McAfee τις αμοιβές
για το Προϊόν της McAfee εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Οι καθυστερημένες πληρωμές υπόκεινται σε τόκο
ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) ανά μήνα ή το υψηλότερο ποσοστό που επιτρέπεται δια νόμου, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο. Όλες οι
υποχρεώσεις πληρωμής δεν ακυρώνονται και δεν επιστρέφονται. Εάν η Εταιρεία πιστεύει ότι ένα τιμολόγιο είναι λανθασμένο, για να ζητήσει
προσαρμογή ή πίστωση, η Εταιρεία πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως με την McAfee εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του
τιμολογίου.
5.2
Φόροι Συναλλαγής: Εάν η Εταιρεία αγοράζει τα Προϊόντα McAfee απευθείας από την McAfee για χρήση ή μεταπώληση, η Εταιρεία θα
καταβάλλει όλους τους ισχύοντες φόρους συναλλαγής, όπως ενδεικτικά τους φόρους πώλησης και χρήσης, τους φόρους προστιθέμενης
αξίας, τις χρεώσεις τελωνείου, τους δασμούς και άλλες χρεώσεις συναλλαγής που επιβάλλονται από το κράτος, ανεξάρτητα από την
ονομασία τους (και οποιονδήποτε τόκο ή πρόστιμο) σε ποσά πληρωτέα από την Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία (εφεξής
«Φόροι Συναλλαγής»). Η McAfee θα αναφέρει ξεχωριστά στα τιμολόγιά της τους Φόρους Συναλλαγής, τους οποίους απαιτείται να
εισπράξει η McAfee από την Εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία θα παράσχει στην McAfee αποδείξεις τυχόν
απαλλαγής από τους Φόρους Συναλλαγής τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την ημερομηνία οφειλής ενός τιμολογίου.
Εάν η McAfee δεν εισπράξει τους απαιτούμενους Φόρους Συναλλαγής από την Εταιρεία, αλλά απαιτηθεί αργότερα να καταβάλει τους
Φόρους Συναλλαγής σε οποιαδήποτε φορολογική αρχή, η Εταιρεία θα αποζημιώσει αμέσως την McAfee για τους Φόρους Συναλλαγής,
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε χρεώσεων προστίμων ή τόκων που έχουν προκύψει, εάν η παράλειψη της έγκαιρης είσπραξης και
καταβολής δεν οφειλόταν σε σφάλμα της McAfee.
5.3
Παρακράτηση Φόρων: Όλες οι πληρωμές που οφείλονται από την Εταιρεία θα καταβάλλονται ελεύθερες και καθαρές και χωρίς έκπτωση
για οποιουσδήποτε τρέχοντες ή μελλοντικούς φόρους που ενδέχεται να επιβληθούν από οποιαδήποτε φορολογική αρχή. Εάν η Εταιρεία
υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να αφαιρέσει ή να παρακρατήσει φόρους εισοδήματος από τα πληρωτέα ποσά στην McAfee
σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία (εφεξής Παρακρατούμενοι Φόροι), η Εταιρεία θα καταβάλει και θα παράσχει αποδείξεις στην McAfee
ότι κατέβαλε η ίδια τους Παρακρατούμενους Φόρους στην κατάλληλη φορολογική αρχή και θα πληρώσει στην McAfee το υπόλοιπο καθαρό
ποσό. Η Εταιρεία θα παράσχει γραπτή ειδοποίηση στην McAfee σχετικά με την πρόθεσή της να παρακρατήσει οποιεσδήποτε πληρωμές
σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία (καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα ποσά και τη νομική βάση για την Παρακράτηση Φόρων)
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την ημερομηνία οφειλής και θα συνεργαστεί με την McAfee για τη μείωση τυχόν
Παρακρατούμενων Φόρων. Εάν η McAfee παράσχει στην Εταιρεία έγκυρη και επίσημη τεκμηρίωση που έχει εκδοθεί από τη σχετική
φορολογική αρχή για χαμηλότερο ποσοστό Παρακρατούμενων Φόρων, τότε η Εταιρεία θα εφαρμόσει το χαμηλότερο ποσοστό.
5.4
Εάν η Εταιρεία αγοράσει τα Προϊόντα McAfee μέσω Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη, οι υποχρεώσεις που αφορούν τους Φόρους Συναλλαγής
ή τους Παρακρατούμενους Φόρους θα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη ή της Εταιρείας και δεν θα ισχύουν
οι κανόνες στις Ενότητες 5.2 και 5.3 μεταξύ της McAfee και της Εταιρείας.
5.5
Φόροι Εισοδήματος: Κάθε συμβαλλόμενος ευθύνεται για τους δικούς του φόρους εισοδήματος ή φόρους που βασίζονται στο μεικτό
εισόδημα ή τα μεικτά έσοδα.
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5.6

6.

7.

Έλεγχος: Η McAfee μπορεί να ζητήσει και η Εταιρεία πρέπει να παράσχει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του αιτήματος,
μια αναφορά που δημιουργείται από το σύστημα και διευκολύνεται από το Λογισμικό (εφεξής «Αναφορά συστήματος»), η οποία
επαληθεύει την ανάπτυξη του Λογισμικού από την Εταιρεία. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η Αναφορά Συστήματος βασίζεται σε τεχνολογικές
λειτουργίες του Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν επαλήθευση της ανάπτυξης του Λογισμικού. Εάν το Λογισμικό δεν περιέχει τεχνολογικές
λειτουργίες που παρέχουν επαλήθευση της ανάπτυξης του Λογισμικού, η Εταιρεία θα καταρτίσει και θα παράσχει στην McAfee μια επακριβή
αναφορά επαλήθευσης της ανάπτυξης του Λογισμικού για το Λογισμικό, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από το αίτημα
της McAfee. Η McAfee θα ζητά την Αναφορά Συστήματος (ή την αναφορά επαλήθευσης ανάπτυξης του Λογισμικού που θα έχει καταρτίσει
η Εταιρεία) μόνο μία φορά ανά έτος και δεν θα παρεμβαίνει με μη εύλογο τρόπο στη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας. Ωστόσο, εάν
μια Αναφορά συστήματος ή η αναφορά επαλήθευσης της ανάπτυξης του Λογισμικού, που θα έχει καταρτίσει η Εταιρεία, ταυτοποιήσει ότι
η Εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας χρήσης της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία θα υποχρεωθεί να αγοράσει
πρόσθετες άδειες χρήσης και να καταβάλλει τυχόν αμοιβές αποκατάστασης που συσχετίζονται με τις άδειες ή/και την υποστήριξη. Η McAfee
μπορεί επίσης να επιβάλει μια χρέωση μη συμμόρφωσης.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
6.1
Κάθε συμβαλλόμενος αναγνωρίζει ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες του αντισυμβαλλόμενου σε σχέση με την
παρούσα Συμφωνία και ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες κάθε συμβαλλόμενου έχουν σημαντική αξία για τον Συμβαλλόμενο που τις
αποκαλύπτει, η οποία μπορεί να απομειωθεί εάν αποκαλυφθούν με ακατάλληλο τρόπο σε τρίτους ή εάν οι πληροφορίες χρησιμοποιηθούν με
τρόπο που παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία.
6.2
Κάθε παραλήπτης Εμπιστευτικών Πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία πρέπει:
(a) να διατηρεί εμπιστευτικές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Συμβαλλόμενου που τις αποκαλύπτει και να τις προστατεύει στον ίδιο
βαθμό τουλάχιστον που προστατεύει τις δικές του Εμπιστευτικές Πληροφορίες και στον ίδιο βαθμό που θα προστάτευε ένα λογικό
άτομο τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες,
(b) να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Συμβαλλόμενου που τις αποκαλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο για δικό του
λογαριασμό ή για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, παρά μόνο για να εκτελεί τα καθήκοντά του, να ασκεί τα δικαιώματά του και όπως
εξουσιοδοτείται με άλλο τρόπο από την παρούσα Συμφωνία, και
(c) να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Συμβαλλόμενου που τις αποκαλύπτει παρά μόνο για να εκτελεί τα καθήκοντά
του ή να ασκεί τα δικαιώματά του σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή όπως εξουσιοδοτείται με άλλο τρόπο από την παρούσα
Συμφωνία, εφόσον:
(i) οποιαδήποτε αποκάλυψη πραγματοποιηθεί στους υπαλλήλους, τους εργολάβους ή τους αντιπροσώπους του Παραλήπτη θα γίνει
εφόσον απαιτείται να τις γνωρίζουν, και
(ii) οι εργαζόμενοι, εργολάβοι ή αντιπρόσωποι του παραλήπτη που λαμβάνουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες έχουν υποχρέωση
εμπιστευτικότητας εξίσου αυστηρή με αυτήν που ορίζεται στην παρούσα ενότητα.
6.3
Παρά τους περιορισμούς της Ενότητας 6.2, εάν ο Παραλήπτης απαιτείται από το νόμο να αποκαλύψει οποιεσδήποτε από τις Εμπιστευτικές
Πληροφορίες του Συμβαλλόμενου που τις αποκαλύπτει, όπως σε απόκριση σε κλήτευση ή απαίτηση οποιουδήποτε κανονιστικού, δικαστικού,
διαιτητικού, διοικητικού ή νομοθετικού σώματος, ο Παραλήπτης οφείλει:
(a) όπου είναι εύλογα δυνατόν και επιτρεπτό, να παράσχει άμεσα γραπτή ειδοποίηση στον Συμβαλλόμενο που αποκαλύπτει τις πληροφορίες
αναφορικά με την απαιτούμενη αποκάλυψη, προκειμένου να δοθεί στον Συμβαλλόμενο που αποκαλύπτει πληροφορίες η ευκαιρία να
κινηθεί για την εξασφάλιση εντολής προστασίας ή να αποτρέψει την αποκάλυψη με άλλο τρόπο,
(b) να αποκαλύψει μόνο τον ελάχιστο απαιτούμενο όγκο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών για την ικανοποίηση της νομικής υποχρέωσης,
και
(c) να διαμαρτυρηθεί και να προβεί σε κατάλληλες κινήσεις με το φορέα που απαιτεί την αποκάλυψη, για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα
των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που θα αποκαλυφθούν.
6.4
η Εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και τουλάχιστον εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών, την McAfee εάν οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες
της McAfee χρησιμοποιηθούν ή αποκαλυφθούν με τρόπο που παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία. Επειδή η χρηματική αποζημίωση ενδέχεται
να μην είναι επαρκής αποκατάσταση, εάν οποιοσδήποτε παραβιάσει ή απειλήσει να παραβιάσει τους όρους της παρούσας ενότητας, η
McAfee δικαιούται αμέσως να ασκήσει τα δικαιώματά της με διαδικασίες ειδικής παράστασης ή εντολής, καθώς και οποιαδήποτε άλλα
δικαιώματα ή αποκατάσταση που μπορεί να δικαιούται.
6.5
Μετά από αίτημα του Συμβαλλόμενου που αποκαλύπτει πληροφορίες και μετά την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας (εκτός εάν
συμφωνηθεί τότε κάτι άλλο μεταξύ των συμβαλλομένων), κάθε συμβαλλόμενος θα επιστρέψει, θα καταστρέψει ή θα διαγράψει οριστικά (κατ’
επιλογή του Συμβαλλόμενου που αποκαλύπτει πληροφορίες) τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του αντισυμβαλλόμενου.
6.6
Κατά την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, ο Παραλήπτης πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί εμπιστευτικές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες
του Συμβαλλόμενου που αποκαλύπτει πληροφορίες για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με την παρούσα ενότητα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
7.1 Το Λογισμικό, που συμπεριλαμβάνει τον αντικειμενικό και πηγαίο κώδικά του, ανεξάρτητα εάν παρέχεται στην Εταιρεία, αποτελεί
Εμπιστευτικές Πληροφορίες για την McAfee. Η McAfee (ή οι αδειοδότες της) κατέχει αποκλειστικά και επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος,
τίτλου και συμφέροντος σε ή για τα Προϊόντα McAfee και την Τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών Δικαιωμάτων
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, καθώς και οποιωνδήποτε Παράγωγων Έργων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ασκήσει κανένα δικαίωμα, τίτλο ή
συμφέρον σε και για τα Προϊόντα McAfee, την Τεκμηρίωση ή οποιαδήποτε σχετικά Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, παρά μόνο τα
περιορισμένα δικαιώματα χρήσης που εκχωρούνται στην Εταιρεία με αυτή τη Συμφωνία. Η Εταιρεία συμφωνεί, για λογαριασμό δικό της και
των Θυγατρικών της, ότι η Εταιρεία και οι Θυγατρικές της δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια που δεν συνάδει με τα Δικαιώματα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας της McAfee.
7.2 Η παρούσα Συμφωνία δεν αποτελεί συμφωνία για πώληση και δεν μεταβιβάζεται στην Εταιρεία κανένας τίτλος, κανένα δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στα Προϊόντα McAfee ή στην Τεκμηρίωση. Η Εταιρεία αναγνωρίζει και συμφωνεί
ότι τα Προϊόντα McAfee, η Τεκμηρίωση και όλες οι ιδέες, οι μέθοδοι, οι αλγόριθμοι, οι τύποι, οι διεργασίες και οι αρχές που χρησιμοποιούνται
κατά την ανάπτυξη ή ενσωματώνονται στα Προϊόντα McAfee ή στην Τεκμηρίωση, όλες οι μελλοντικές Ενημερώσεις και Αναβαθμίσεις και
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όλες οι λοιπές βελτιώσεις, αναθεωρήσεις, διορθώσεις, επιδιορθώσεις σφαλμάτων, γρήγορες επιδιορθώσεις, ενημερώσεις κώδικα,
τροποποιήσεις, οι εμπλουτισμοί, οι εκδόσεις, τα αρχεία DAT, τα σύνολα υπογραφών, οι αναβαθμίσεις και οι ενημερώσεις των πολιτικών,
των βάσεων δεδομένων και άλλες ενημερώσεις στα ή για τα Προϊόντα McAfee ή την Τεκμηρίωση, όπως εφαρμόζεται, όλα τα Παράγωγα
Έργα που βασίζονται σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω και όλα τα αντίγραφά τους αποτελούν εμπορικά μυστικά και ιδιοκτησία της
McAfee, τα οποία έχουν μεγάλη εμπορική αξία για την McAfee.
8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
8.1
Περιορισμένη εγγύηση: Η McAfee εγγυάται ότι για διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αγοράς («Περίοδος Εγγύησης»),
το Λογισμικό που αδειοδοτείται με την παρούσα Συμφωνία θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως προβλέπει η Τεκμηρίωση (εφεξής
«Περιορισμένη εγγύηση»). Η αποκλειστική αποκατάσταση της Εταιρείας και η συνολική υποχρέωση και ευθύνη της McAfee για
οποιαδήποτε αθέτηση της Περιορισμένης Εγγύησης είναι η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του Λογισμικού ή η επιστροφή στην Εταιρεία
της τιμής που κατέβαλε η Εταιρεία για το Λογισμικό, εάν η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του Λογισμικού δεν θα ήταν εύλογη, κατά τη
γνώμη της McAfee. Η Περιορισμένη Εγγύηση παρέχεται εφόσον η Εταιρεία παράσχει στην McAfee άμεσα γραπτή ειδοποίηση της αστοχίας
του Λογισμικού να λειτουργεί ουσιαστικά όπως προβλέπει η Τεκμηρίωση.
8.2
Εξαίρεση εγγύησης: Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν θα εφαρμόζεται εάν:
(a)
το Λογισμικό δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή την Τεκμηρίωση,
(b)
το Λογισμικό ή οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού έχει τροποποιηθεί από οποιαδήποτε οντότητα πλην της McAfee, ή
(c)
μια δυσλειτουργία στο Λογισμικό που προκλήθηκε από οποιονδήποτε εξοπλισμό ή λογισμικό που δεν παρέχεται από την McAfee.
8.3
Δήλωση αποποίησης εγγυήσεων: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η MCAFEE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΙ Η MCAFEE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΡΗΤΗ
Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Η MCAFEE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ,
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ.
8.4
Όροι για τα Συστήματα υψηλού κινδύνου: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΤΟΧΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ, ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ,
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ Ή ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Η MCAFEE ΔΕΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΒΛΑΒΗ ΤΗΝ MCAFEE ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ, ΑΞΙΩΝΟΥΝ, ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ Ή ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΟΣΤΟΣ, ΒΛΑΒΗ, ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ, ΚΥΡΩΣΗ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ΑΠΟΦΑΣΗ,
ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ή ΕΞΟΔΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ Ή ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ
ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ Ή ΜΕ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ή ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ, ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ Ή ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Ή ΕΞΑΡΤΙΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΤΙ Η ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ
ΑΣΤΟΧΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
8.5
Τρίτοι: Τα Προϊόντα McAfee μπορεί να περιέχουν προϊόντα ανεξάρτητων τρίτων και να βασίζονται σε αυτά για την εκτέλεση κάποιας
λειτουργικότητας, όπως ορισμούς κακόβουλου λογισμικού ή φίλτρα και αλγόριθμους URL. Η McAfee δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά
με τη λειτουργία οποιουδήποτε προϊόντος τρίτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών τρίτων.
9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ Ή
ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ MCAFEE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΑΞΙΩΣΗ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ Ή ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ
ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ή ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
10.1 Υποχρεώσεις αποζημίωσης της Εταιρείας: Η Εταιρεία θα αποζημιώσει ανεπιφύλακτα και θα υπερασπιστεί την McAfee, τις Θυγατρικές
της και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους αντιπροσώπους τους (εφεξής έκαστος Αποζημιωνόμενο
Πρόσωπο της McAfee) έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ευθυνών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και εύλογων
αμοιβών δικηγόρων) που θα επιβαρυνθεί ένα Αποζημιωνόμενο Πρόσωπο της McAfee, ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τα εξής:
(a)
οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από:
(i)
Την παράλειψη της Εταιρείας να εξασφαλίσει οποιαδήποτε συγκατάθεση, εξουσιοδότηση ή άδεια που απαιτείται για τη
χρήση των δεδομένων, του λογισμικού, των υλικών, των συστημάτων, των δικτύων ή άλλης τεχνολογίας της McAfee που
παρέχεται από την Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία,
(ii)
Τη χρήση του Λογισμικού από την Εταιρεία με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία,
(iii)
Τη συμμόρφωση της McAfee με οποιαδήποτε τεχνολογία, σχέδια, οδηγίες ή απαιτήσεις που παρέχονται από την Εταιρεία ή
κάποιον τρίτο για λογαριασμό της Εταιρείας,
(iv)
Οποιεσδήποτε αξιώσεις, έξοδα, βλάβες και ευθύνες που διεκδικεί οποιοσδήποτε Αντιπρόσωπος της Εταιρείας ή
(v)
Οποιαδήποτε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας από την Εταιρεία, και
(b)
Οποιαδήποτε εύλογα έξοδα και αμοιβές δικηγόρων απαιτηθούν προκειμένου να απαντήσει η McAfee σε μια κλήτευση, δικαστική
εντολή ή άλλη επίσημη κρατική έρευνα αναφορικά με τη χρήση του Λογισμικού από την Εταιρεία.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ EULA (έκδ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018)

Εμπιστευτικό της McAfee

Σελίδα 4 από 10

10.2

Υποχρεώσεις αποζημίωσης της McAfee
(a)
Η McAfee θα αποζημιώνει και, κατά την κρίση της, θα υπερασπίζεται την Εταιρεία σε σχέση με μια αξίωση τρίτων σε βάρος της
Εταιρείας που εγείρεται στο πλαίσιο αγωγής ή διαδικασίας, εάν η αξίωση αφορά άμεση προσβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
άμεση προσβολή πνευματικού δικαιώματος ή για υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών της McAfee, και η αξίωση εγείρεται κατά του
Λογισμικού, μεμονωμένα και όχι συνδυαστικά με οτιδήποτε άλλο ή αποκλειστικά με έναν συνδυασμό των Προϊόντων McAfee.
(b)
Εξαιρέσεις: Παρά οποιαδήποτε άλλη αναφορά στην παρούσα Συμφωνία, η McAfee δεν θα αποζημιώσει ή δεν θα υπερασπιστεί
την Εταιρεία για αξιώσεις που εγείρονται, συνολικά ή εν μέρει, κατά:
(i)
Τεχνολογίας. Σχεδίων ή απαιτήσεων που έδωσε η Εταιρεία στην McAfee,
(ii)
Τροποποιήσεων ή προγραμματισμού σε Λογισμικό που κατασκευάστηκε από άλλη οντότητα εκτός από την McAfee, ή
(iii)
Της υποτιθέμενης υλοποίησης μέρους ή του συνόλου ενός Προτύπου στο Λογισμικό.
(c)
Αποκατάσταση: Η McAfee μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της και με δικά της έξοδα, να προβεί στα ακόλουθα αναφορικά με
οποιοδήποτε Λογισμικό που είναι αντικείμενο μιας αξίωσης:
(i)
Να εξασφαλίσει για την Εταιρεία το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Λογισμικό,
(ii)
Να αντικαταστήσει το Λογισμικό με Λογισμικό που δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων,
(iii)
Να τροποποιήσει το Λογισμικό, έτσι ώστε να μη παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή
(iv)
Μετά την επιστροφή του Λογισμικού στην McAfee από την Εταιρεία και την κατάργηση του Λογισμικού από τα συστήματα
της Εταιρείας, να επιστρέψει την υπολειπόμενη αξία του αντιτίμου αγοράς που κατέβαλε η Εταιρεία για το παραβιάζον
Λογισμικό, μετά από απόσβεση με τη γραμμική μέθοδο απόσβεσης για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία
παράδοσης του Λογισμικού στην Εταιρεία.
10.3 Διαδικασία αποζημίωσης: Το αποζημιωνόμενο πρόσωπο (εφεξής «Αποζημιωνόμενος»): (α) θα παράσχει άμεσα γραπτή ειδοποίηση
στον αποζημιωτή (εφεξής «Αποζημιωτής») της αξίωσης (εφόσον η παράλειψη στην έγκαιρη παροχή ειδοποίησης που βλάπτει τον
Αποζημιωτή θα τον απαλλάξει από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα ενότητα στο βαθμό που ο Αποζημιωτής έχει υποστεί
βλάβη και η παράλειψη παροχής έγκαιρης ειδοποίησης θα απαλλάξει τον Αποζημιωτή από οποιαδήποτε υποχρέωση να αποζημιώσει τον
Αποζημιωνόμενο για αμοιβές δικηγόρου που έχει επιβαρυνθεί πριν από την ειδοποίηση), (β) θα συνεργαστεί εύλογα σε σχέση με την
υπεράσπιση ή τον διακανονισμό της αξίωσης, και (γ) θα δώσει στον Αποζημιωτή αποκλειστικό έλεγχο σχετικά με την υπεράσπιση και το
διακανονισμό της αξίωσης, εφόσον ωστόσο οποιοσδήποτε διακανονισμός μιας αξίωσης δεν θα περιλαμβάνει μια υποχρέωση ειδικής
παράστασης ή παραδοχή ευθύνης από τον Αποζημιωνόμενο.
10.4 Προσωπική και αποκλειστική αποζημίωση: Οι παραπάνω αποζημιώσεις είναι προσωπικές για τους συμβαλλόμενους και δεν
μεταβιβάζονται σε κανέναν άλλο. Στην παρούσα ενότητα αναφέρεται το σύνολο των υποχρεώσεων αποζημίωσης των συμβαλλόμενων και
η αποκλειστική αποκατάσταση της Εταιρείας για αξιώσεις που περιλαμβάνουν Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Λογισμικό αξιολόγησης: Εάν το Λογισμικό που έχει αδειοδοτηθεί στην Εταιρεία χαρακτηρίζεται από την McAfee ως «Λογισμικό
Αξιολόγησης», θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ενότητας και της Ενότητας 11.3 και θα υπερισχύουν έναντι κάθε άλλου
αντικρουόμενου όρου της παρούσας Συμφωνίας. Η άνευ δικαιωμάτων, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια χρήσης της Εταιρείας για τη
χρήση του Λογισμικού Αξιολόγησης, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την αξιολόγησή του, περιορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν
συμφωνηθεί γραπτώς κάτι άλλο με την McAfee. Το Λογισμικό Αξιολόγησης ενδέχεται να περιέχει σφάλματα ή άλλα προβλήματα που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν αστοχίες του συστήματος ή άλλες αστοχίες και διαρροή δεδομένων. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Λογισμικό Αξιολόγησης, η οποία συλλέγεται από τη χρήση του αποκλειστικά για σκοπούς
αξιολόγησης, και δεν πρέπει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους. Ισχύουν οι περιορισμοί που περιγράφονται στην Ενότητα 2.6.
Εάν η Εταιρεία δεν καταστρέψει το Λογισμικό Αξιολόγησης μετά τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης, η McAfee μπορεί, κατά την κρίση της,
να χρεώσει στην Εταιρεία ποσό ίσο με την τιμή καταλόγου της McAfee για το Λογισμικό και η Εταιρεία οφείλει να εξοφλήσει το σχετικό
τιμολόγιο μετά την παραλαβή του.
11.2 Λογισμικό Beta: Εάν το Λογισμικό που έχει αδειοδοτηθεί στην Εταιρεία χαρακτηρίζεται από την McAfee ως «Λογισμικό Beta»,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ενότητας, των Ενοτήτων 11.1 (όπου όλες οι αναφορές σε «Λογισμικό Αξιολόγησης»
αντικαθίστανται με τον όρο «Λογισμικό Beta») και 11.3. Η McAfee δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στην Εταιρεία να αναπτύξει
περαιτέρω ή να διαθέσει ευρέως στην αγορά το Λογισμικό Beta. Δεν διατίθεται Υποστήριξη στο Λογισμικό Beta. Εάν ζητηθεί από την
McAfee, η Εταιρεία θα της υποβάλλει τα σχόλιά της σχετικά με τη δοκιμή και χρήση του Λογισμικού Beta, συμπεριλαμβανομένων αναφορών
σφαλμάτων και bug. Η Εταιρεία συμφωνεί να εκχωρήσει στην McAfee διαρκή, μη αποκλειστική, άνευ δικαιωμάτων, παγκόσμια άδεια για
τη χρήση, αντιγραφή, διανομή και δημιουργία Παράγωγων Έργων και την ενσωμάτωση των σχολίων σε οποιοδήποτε Προϊόν McAfee, κατά
την απόλυτη κρίση της McAfee. Μετά τη λήψη μεταγενέστερης έκδοσης του Λογισμικού Beta που δεν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά ή μετά
την κυκλοφορία στην αγορά από την McAfee μιας εμπορικής έκδοσης του Λογισμικού Beta, η Εταιρεία πρέπει να επιστρέψει, να
καταστρέψει ή να διαγράψει οριστικά κάθε προγενέστερο Λογισμικό Beta που έχει λάβει από την McAfee.
11.3 Αποποίηση εγγυήσεων: Οι υποχρεώσεις αποζημίωσης της McAfee σύμφωνα με την Ενότητα 10 δεν εφαρμόζονται σε Λογισμικό
Αξιολόγησης και σε Λογισμικό Beta. Το Λογισμικό Αξιολόγησης και το Λογισμικό Beta παρέχονται στην Εταιρεία αποκλειστικά «ΩΣ
ΕΧΟΥΝ». Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η McAfee δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση
με το Λογισμικό Αξιολόγησης και το Λογισμικό Beta, και αποποιείται όλες τις άλλες υποχρεώσεις και ευθύνες ή ρητές και σιωπηρές
εγγυήσεις σε σχέση με το Λογισμικό Αξιολόγησης και το Λογισμικό Beta, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της συμμόρφωσης με
οποιαδήποτε υπόσχεση ή περιγραφή, της απόδοσης, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή ότι το
Λογισμικό Αξιολόγησης και το Λογισμικό Beta δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ελαττώματα. Η Εταιρεία αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο από τη
χρήση του Λογισμικού Αξιολόγησης και του Λογισμικού Beta. Εάν η νομοθεσία στη δικαιοδοσία της Εταιρείας δεν επιτρέπει την εξαίρεση
ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων, η αποποίηση σε αυτή την ενότητα ενδέχεται να μην εφαρμόζεται και οι ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις θα
περιορίζονται ως προς τη διάρκειά τους σε οποιαδήποτε ελάχιστη χρονική περίοδο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, και η συνολική
ευθύνη της McAfee και των αδειοδοτών της θα περιορίζεται συνολικά στο ποσό των πενήντα (50) δολαρίων ΗΠΑ (ή στην εκάστοτε τρέχουσα
αξία του σχετικού τοπικού νομίσματος).
ΕΤΑΙΡΙΚΗ EULA (έκδ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018)
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11.4

Λογισμικό «Δωρεάν» ή «Ανοιχτού κώδικα»: Το Λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία (που συμπεριλαμβάνουν προγράμματα,
εφαρμογές, εργαλεία, βοηθητικά προγράμματα, βιβλιοθήκες και άλλον κώδικα προγραμματισμού) που διατίθενται από τρίτους υπό τη μορφή
μοντέλου αδειοδότησης δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτού κώδικα («Κώδικας FOSS»). Τα στοιχεία Κώδικα FOSS που
περιλαμβάνονται στο Λογισμικό αναδιανέμονται από την McAfee σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας άδειας χρήσης Κώδικα
FOSS για το εν λόγω στοιχείο. Η παραλαβή εκ μέρους της Εταιρείας των στοιχείων Κώδικα FOSS από την McAfee, σύμφωνα με την
παρούσα Συμφωνία, δεν αυξάνει ούτε μειώνει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα
άδεια χρήσης του στοιχείου Κώδικα FOSS για το στοιχείο του Κώδικα FOSS. Τα αντίγραφα των αδειών χρήσης του Κώδικα FOSS για τα
στοιχεία Κώδικα FOSS που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό εμπεριέχονται ή αναφέρονται στο Λογισμικό ή στην Τεκμηρίωσή του.
12. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
12.1 Το Λογισμικό ή η Υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογές και εργαλεία για τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων, ευαίσθητων
δεδομένων ή άλλων πληροφοριών σχετικών με την Εταιρεία και τους Τελικούς Χρήστες (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της
διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των στοιχείων πληρωμής του Τελικού Χρήστη), τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
τους, τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στους υπολογιστές τους ή τις αλληλεπιδράσεις των υπολογιστών τους με άλλους υπολογιστές
(συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το δίκτυο, τις χρησιμοποιούμενες άδειες, τον τύπο του υλικού, το μοντέλο, το μέγεθος του
σκληρού δίσκου, τον τύπο κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, τον τύπο δίσκου, το μέγεθος της RAM, την αρχιτεκτονική 32 ή 64 bit, τους
τύπους λειτουργικού συστήματος, τις εκδόσεις, τις τοπικές ρυθμίσεις, την έκδοση BIOS, το μοντέλο BIOS, τον συνολικό αριθμό
χρησιμοποιούμενων σαρωτών, το μέγεθος βάσεων δεδομένων, το σύστημα τηλεμετρίας, το ID συσκευής, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία,
το περιεχόμενο, τα εγκατεστημένα προϊόντα της McAfee, τα επιμέρους στοιχεία McAfee, τις διαδικασίες και τις πληροφορίες των υπηρεσιών
McAfee, τη συχνότητα και τις λεπτομέρειες της ενημέρωσης των επιμέρους στοιχείων McAfee, πληροφορίες σχετικά με εγκατεστημένα
προϊόντα τρίτων, αποσπάσματα αρχείων καταγραφής που έχουν δημιουργηθεί από τη McAfee, μοτίβα χρήσης των προϊόντων McAfee και
συγκεκριμένων λειτουργιών, κ.λπ.) (συλλογικά, «Δεδομένα»).
12.2 Η συλλογή των Δεδομένων ενδέχεται να είναι αναγκαία προκειμένου να παρασχεθεί στην Εταιρεία και στους Τελικούς Χρήστες το σχετικό
Λογισμικό ή οι λειτουργικότητες Υποστήριξης όπως έχουν ζητηθεί κατά την παραγγελία (συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της
αναφοράς απειλών και ευπαθειών στο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών της Εταιρείας και των Τελικών Χρηστών), για να μπορεί η McAfee
να βελτιώσει το Λογισμικό ή την Υποστήριξη (συμπεριλαμβανομένου του συγχρονισμού περιεχομένου, της παρακολούθησης συσκευών,
της επίλυσης προβλημάτων, κ.λπ.) και να αναπτυχθεί ή να βελτιωθεί η γενικότερη ασφάλεια για την Εταιρεία και τους Τελικούς Χρήστες. Η
Εταιρεία ενδέχεται να απαιτηθεί να καταργήσει την εγκατάσταση του Λογισμικού ή να απενεργοποιήσει την Υποστήριξη για να διακοπεί η
συνέχιση της συλλογής Δεδομένων που υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.
12.3 Με τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας ή με τη χρήση του Λογισμικού, της Υποστήριξης ή της συνδρομής σε υπηρεσία, η Εταιρεία και οι
Τελικοί Χρήστες αποδέχονται την Πολιτική Απορρήτου της McAfee που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx και τη συλλογή, επεξεργασία, αντιγραφή, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας,
αποθήκευση, μεταβίβαση και χρήση των Δεδομένων από την McAfee και τους παρόχους υπηρεσιών της, από και προς τις ΗΠΑ, την Ευρώπη
ή άλλες χώρες ή δικαιοδοσίες οι οποίες ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας στην οποία ανήκει η Εταιρεία ή οι Τελικοί Χρήστες,
στο πλαίσιο του Λογισμικού, της Υποστήριξης ή της συνδρομής στην υπηρεσία. Η McAfee θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται, θα αντιγράφει,
θα δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας, θα αποθηκεύει, θα μεταβιβάζει και θα χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα μόνο σύμφωνα με την
Πολιτική Απορρήτου της McAfee, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Επεξεργασίας Δεδομένων της McAfee που βρίσκεται στην
παραπάνω σελίδα, εάν εφαρμόζεται και εκτελείται από τους συμβαλλόμενους.
12.4 Η Εταιρεία οφείλει να εξασφαλίζει οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το απόρρητο και τις άδειες από μεμονωμένα
άτομα, όπως μπορεί να απαιτείται από τους κανονισμούς, τη νομοθεσία ή άλλους νόμους ή από τις εσωτερικές πολιτικές ή τις κατευθυντήριες
γραμμές της Εταιρείας για την αποκάλυψή Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, προκειμένου να χρησιμοποιεί το Λογισμικό ή/και σε
σύνδεση με την εκτέλεση Υποστήριξης από την McAfee ή όπως ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία.
13. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
13.1 Κάθε συμβαλλόμενος θα συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική, κρατική και τοπική νομοθεσία σε σχέση με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών περί
απορρήτου και ελέγχου εξαγωγών, το νόμο περί πρακτικών διαφθοράς της αλλοδαπής των Η.ΠΑ. και άλλης νομοθεσίας κατά της διαφθοράς.
13.2 Η Εταιρεία απαγορεύεται να εξάγει, να μεταδώσει ή να επιτρέψει πρόσβαση ή χρήση, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε Προϊόντα McAfee ή
τεχνικά δεδομένα (ή οποιοδήποτε μέρος των Προϊόντων McAfee ή τεχνικών δεδομένων) ή οποιοδήποτε σύστημα ή υπηρεσία που ενσωματώνει
οποιαδήποτε Προϊόντα McAfee, σε οποιαδήποτε χώρα προς την οποία απαγορεύεται η εξαγωγή, μετάδοση ή πρόσβαση από τους
κανονισμούς, το νόμο ή άλλη νομοθεσία χωρίς εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, από το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του Υπουργείου
Εμπορίου των Η.Π.Α. ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια κρατική αρχή, η οποία μπορεί να έχει δικαιοδοσία για την εξαγωγή ή τη μετάδοση. Η
Εταιρεία απαγορεύεται να χρησιμοποιεί, να μεταδίδει ή να αποκτά πρόσβαση σε οποιαδήποτε Προϊόντα McAfee για τελική χρήση που
σχετίζεται με οποιαδήποτε πυρηνικά, χημικά ή βιολογικά όπλα ή τεχνολογία πυραύλων, εκτός εάν εξουσιοδοτείται από την κυβέρνηση των
Η.Π.Α. με κανονισμό ή ειδικά άδεια.
13.3 Η Εταιρεία αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ορισμένα Προϊόντα McAfee περιέχουν κρυπτογράφηση που ενδέχεται να απαιτεί εξουσιοδότηση
από τις Η.Π.Α. και άλλες αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την εξαγωγή. Η Εταιρεία αναγνωρίζει και
συμφωνεί επίσης ότι ορισμένα Προϊόντα McAfee περιέχουν κρυπτογράφηση που ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς εισαγωγής ή χρήσης
σε άλλες χώρες. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή των Προϊόντων McAfee βρίσκονται στην ιστοσελίδα της McAfee
«Συμμόρφωση Εξαγωγών» (www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx), όπως ενημερώνεται κατά καιρούς.
13.4 Εάν η McAfee λάβει ειδοποίηση ότι η Εταιρεία έχει ή πρόκειται να αναγνωριστεί ως πρόσωπο που έχει υποστεί κυρώσεις ή περιορισμούς
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τότε η McAfee δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν
από την παρούσα Συμφωνία, εάν η εκτέλεση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει παραβίαση των κυρώσεων ή των περιορισμών.
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14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
14.1 Σχέση: Οι συμβαλλόμενοι είναι ανεξάρτητοι εργολάβοι σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και αποποιούνται ρητά οποιαδήποτε συνεργασία,
σχέση δικαιοπάροχου, κοινοπραξία, αντιπροσώπευση, σχέση εργοδότη/εργαζόμενου, θεματοφύλακα ή άλλη ειδική σχέση. Κανένας από τους
συμβαλλόμενους δεν σκοπεύει με αυτή τη Συμφωνία να ωφεληθεί ή να δημιουργήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αιτία ενέργειας για ή για
λογαριασμό οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας, εκτός από τους συμβαλλόμενους και τις αναφερόμενες Θυγατρικές. Αυτή η Συμφωνία δεν
προορίζεται να δημιουργήσει κάποιον τρίτο δικαιούχο οποιουδήποτε είδους. Η Εταιρεία δεν πρέπει να υπόσχεται σε οποιονδήποτε τρίτο ότι
έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να δεσμεύει την McAfee με οποιονδήποτε τρόπο και η Εταιρεία απαγορεύεται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε
υποσχέσεις ή εγγυήσεις για λογαριασμό της McAfee.
14.2 Αυτοτέλεια διατάξεων: Σε περίπτωση που ένα δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας είναι άκυρη ή
ανεφάρμοστη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαστήριο θα τροποποιήσει τη διάταξη στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό,
προκειμένου να καταστεί έγκυρη και εφαρμόσιμη ή εάν δεν μπορεί να καταστεί έγκυρη και εφαρμόσιμη, το δικαστήριο θα αποκόψει και θα
διαγράψει τη διάταξη από την παρούσα Συμφωνία. Η αλλαγή δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα της τροποποιημένης διάταξης ούτε την
εγκυρότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, η οποία θα εξακολουθεί να ισχύει.
14.3 Καμία Παραίτηση Δικαιωμάτων: Η παράλειψη ή η καθυστέρηση ενός συμβαλλομένου στην εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας
Συμφωνίας δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα εφαρμογής της εν λόγω διάταξης ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας
Συμφωνίας οποιαδήποτε στιγμή. Η παραίτηση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας πρέπει να γίνεται εγγράφως, με καθορισμό
της διάταξης που δεν θα εφαρμοστεί και υπογραφή από τον συμβαλλόμενο που συμφωνεί με την παραίτηση.
14.4 Ανωτέρα Βία, άλλες παραλείψεις ή καθυστερήσεις στην απόδοση που απαλλάσσονται
(a)
Κανένας συμβαλλόμενος δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή παραλείψεις εκτέλεσης οποιωνδήποτε υποχρεώσεών του σύμφωνα με
την παρούσα Συμφωνία στο βαθμό που προκαλούνται από Συμβάν Ανωτέρας Βίας.
(b)
Οι παραλείψεις ή καθυστερήσεις της McAfee στην απόδοσή της απαλλάσσονται στο βαθμό που προκύπτουν από τα εξής:
(i)
Ενέργειες ή παραλείψεις της Εταιρείας ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, χρηστών, θυγατρικών ή εργολάβων της,
(ii)
Παρά τη γενίκευση της Ενότητας 14.4 σημεία (β)(i), η παράλειψη ή καθυστέρηση της Εταιρείας στην εκτέλεση μιας
συγκεκριμένης εργασίας, υποχρέωσης ή ευθύνης σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή ένα Παράρτημα, η οποία
εργασία, υποχρέωση ή ευθύνη αποτελεί προϋπόθεση ή απαίτηση για μια εργασία, υποχρέωση ή ευθύνη της McAfee,
(iii)
Την τήρηση οδηγιών, εξουσιοδοτήσεων, εγκρίσεων ή άλλων πληροφοριών από την Εταιρεία, ή
(iv)
Ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων (εκτός εάν γίνονται κατ’ εντολή της McAfee).
14.5 Εφαρμοστέο δίκαιο: Όλες οι διενέξεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία ή το αντικείμενό της θα διέπονται από
την ακόλουθη ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρουμένων των κανόνων που σχετίζονται με τη σύγκρουση νόμων:
(a)
Τη νομοθεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, εάν η Εταιρεία αγόρασε τα Προϊόντα McAfee στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, την
Κεντρική Αμερική, τον Καναδά, την Νότια Αμερική ή την Καραϊβική,
(b)
Τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, εάν η Εταιρεία αγόρασε τα Προϊόντα McAfee στην Ευρώπη, στην Μέση Ανατολή,
στην Αφρική ή στην περιοχή που ονομάζεται Ωκεανία (εκτός από την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία) καθώς και οποιαδήποτε
άλλη χώρα η οποία δεν καλύπτεται σε αυτήν την ενότητα, εκτός εάν απαιτείται η εφαρμογή άλλης τοπικής νομοθεσίας,
(c)
Τη νομοθεσία της Ιαπωνίας, εάν η Εταιρεία αγόρασε τα Προϊόντα McAfee στην Ιαπωνία, ή
(d)
Τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, εάν η Εταιρεία αγόρασε τα Προϊόντα McAfee σε χώρες της Ασίας στον Ειρηνικό
(συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας).
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών και ο ενιαίος νόμος περί συναλλαγών πληροφορικής
(Uniform Computer Information Transactions Act) των Η.Π.Α. δεν ισχύουν για την παρούσα Συμφωνία.
14.6 Δικαιοδοσία: Κάθε ένα από τα ακόλουθα δικαστήρια έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διενέξεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται
με την παρούσα Συμφωνία ή το αντικείμενό της:
(a)
το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και τα πολιτειακά δικαστήρια στην
κομητεία της Νέας Υόρκης στην Νέα Υόρκη
(b)
τα δικαστήρια στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, εφόσον εφαρμόζεται το δίκαιο της Ιρλανδίας,
(c)
τα δικαστήρια της Ιαπωνίας, εφόσον εφαρμόζεται το δίκαιο της Ιαπωνίας ή
(d)
τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, εφόσον εφαρμόζεται το δίκαιο της Σιγκαπούρης.
14.7 Πλήρης συμφωνία, σειρά προτεραιότητας και τροποποιήσεις
(a)
Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί το σύνολο της συνεννόησης μεταξύ της McAfee και της Εταιρείας που σχετίζεται με το αντικείμενο
της συμφωνίας και υπερισχύει κάθε άλλης προφορικής ή γραπτής πρότασης και όλων των επικοινωνιών μεταξύ των
συμβαλλομένων που σχετίζονται με το αντικείμενό της. Η παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων που
ενσωματώνονται με παραπομπή, καθώς και η Επιστολή Εκχώρησης θα υπερισχύουν, παρά οποιαδήποτε παραλλαγή με
οποιαδήποτε εντολή αγοράς ή άλλο έγγραφο που μπορεί να υποβληθεί από την Εταιρεία, ανεξάρτητα εάν απορριφθεί ρητά από
την McAfee.
(b)
Η McAfee διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιουσδήποτε όρους της παρούσας Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε
τροποποίηση θα ισχύει με τη δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης στη διεύθυνση www.mcafee.com/eula.
14.8 Ειδοποιήσεις: Οποιαδήποτε ειδοποίηση δίδεται σύμφωνα με ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία πρέπει να είναι γραπτή, υπογεγραμμένη
από ή για λογαριασμό του συμβαλλόμενου που την δίδει και θα πρέπει να απευθύνεται στη σχετική οντότητα της McAfee, με την ένδειξη
«Attention Legal Department», στην αντίστοιχη διεύθυνση ή στην Εταιρεία, στα παρεχόμενα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας, κατά την
αγορά ή εγγραφή για τα Προϊόντα McAfee. Οι ειδοποιήσεις θα θεωρείται ότι παραδόθηκαν κατά την παραλαβή, εάν αποσταλούν ιδιοχείρως
με απόδειξη, την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά την αποστολή τους με προπληρωμένο, κρατικά αναγνωρισμένο αερομεταφορέα με δυνατότητες
παρακολούθησης ή σε πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες μετά την αποστολή με συστημένη ή πιστοποιημένη αερομεταφορά, επί αποδείξει, με
προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη, στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.
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14.9

Πρόσθετα έγγραφα και παραπομπές: Οι παραπομπές σε όρους με υπερσυνδέσεις στην παρούσα Συμφωνία είναι αναφορές στους όρους
ή στο περιεχόμενο που συνδέεται με την υπερσύνδεση (ή την υπερσύνδεση αντικατάστασης που μπορεί να ορίζει η McAfee κατά καιρούς)
όπως τροποποιείται κατά καιρούς. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι όροι ή το περιεχόμενο στην υπερσύνδεση ενσωματώνονται στην παρούσα
Συμφωνία με παραπομπή και ότι αποτελεί ευθύνη της Εταιρείας να εξετάσει τους όρους ή το περιεχόμενο στις υπερσυνδέσεις που αναφέρονται
στην παρούσα Συμφωνία.
14.10 Εκχώρηση: Η Εταιρεία απαγορεύεται να εκδώσει δευτερεύουσα άδεια χρήσης, εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων της σύμφωνα με
την παρούσα Συμφωνία χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της McAfee. Οποιαδήποτε προσπάθεια εκ μέρους της Εταιρείας να εκδώσει
δευτερεύουσα άδεια χρήσης, εκχώρηση ή μεταβίβαση οποιωνδήποτε από τα δικαιώματα, τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με
την παρούσα Συμφωνία, άμεσα ή έμμεσα με συγχώνευση ή εξαγορά ή αλλαγή του ελέγχου, θα είναι άκυρη.
14.11 Ειδοποίηση στους Τελικούς Χρήστες της Κυβέρνησης των ΗΠΑ: Το Λογισμικό και η συνοδευτική Τεκμηρίωση θεωρούνται «λογισμικό
υπολογιστών του εμπορίου» και «τεκμηρίωση λογισμικού υπολογιστών του εμπορίου» αντιστοίχως, σύμφωνα με το νόμο DFAR, Ενότητα
227.7202 και FAR Ενότητα 12.212, όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση. Οποιαδήποτε χρήση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, κυκλοφορία,
λειτουργία, παρουσίαση ή γνωστοποίηση του Λογισμικού και της συνοδευτικής Τεκμηρίωσής του από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων
Πολιτειών διέπεται αποκλειστικά από την παρούσα Συμφωνία και απαγορεύεται, εκτός από το βαθμό στον οποίο επιτρέπεται ρητά με βάση
την παρούσα Συμφωνία.
14.12 Συνέχεια Ισχύος: Οι ακόλουθες ενότητες, σε συνδυασμό με οποιουσδήποτε άλλους όρους που απαιτούνται για την ερμηνεία ή την εφαρμογή
της παρούσας Συμφωνίας, θα συνεχίσουν να ισχύουν μετά την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας: 6 (Εμπιστευτικότητα), 7 (Δικαιώματα
Πνευματικής Ιδιοκτησίας), 8 (Περιορισμένη Εγγύηση και Δήλωση Αποποίησης), 9 (Περιορισμένη ευθύνη), 10 (Αποζημίωση), 11.3 (Αποποίηση
εγγυήσεων σχετικά με Λογισμικό Αξιολόγησης και Λογισμικό Beta), 12 (Απόρρητο και συλλογή Προσωπικών Δεδομένων ή πληροφοριών
συστήματος), 14.5 (Εφαρμοστέο δίκαιο), 14.6 (Δικαιοδοσία), 15 (Ορισμοί και ερμηνεία) και αυτή η Ενότητα 14.12 (Συνέχεια ισχύος).
15. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
15.1 Στην παρούσα Συμφωνία:
(a)
Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης σημαίνει οποιονδήποτε από τους Διανομείς, τους Μεταπωλητές ή άλλους επιχειρηματικούς
συνεργάτες της McAfee.
(b)
Θυγατρικές, σε σχέση με την Εταιρεία, σημαίνει οποιεσδήποτε οντότητες, οι οποίες ελέγχουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, ή
βρίσκονται υπό τον άμεσο ή έμμεσο κοινό έλεγχο με την εν λόγω οντότητα ή μία ή περισσότερες από τις άλλες Θυγατρικές της εν
λόγω οντότητας (ή έναν συνδυασμό αυτών).
Για το σκοπό του παρόντος ορισμού, μια οντότητα ελέγχει μια άλλη οντότητα εάν και εφόσον η πρώτη οντότητα:
(i)
κατέχει, ως μητρική ή σύμφωνα με το μητρώο, περισσότερες από πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου
της άλλης οντότητας,
(ii)
μπορεί να εκλέξει την πλειοψηφία των συμβούλων της άλλης οντότητας ή
(iii)
παρέχει καθημερινή διεύθυνση της εν λόγω οντότητας συμβατικά ή ως διευθύνων ομόρρυθμος εταίρος.
Θυγατρική, σε σχέση με την McAfee, σημαίνει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θυγατρική εταιρεία της McAfee, LLC.
(c)
Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή, νομοθετημένη ή δημόσια αργία στο μέρος
όπου παρέχονται τα Προϊόντα McAfee.
(d)
Υπηρεσίες Cloud σημαίνει τις υπηρεσίες cloud που παρέχει η McAfee στην Εταιρεία, όπως καθορίζονται σε μία ή περισσότερες
Επιστολές Εκχώρησης.
(e)
Συμφωνητικό Υπηρεσιών Cloud σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις σχετικές Υπηρεσίες Cloud, και είναι
διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service- agreement.aspx.
(f)
Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες (ανεξάρτητα από τη μορφή αποκάλυψης ή του μέσου που
χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ή αναπαράστασή τους) ενός συμβαλλόμενου (Συμβαλλόμενος που αποκαλύπτει
πληροφορίες), που συμπεριλαμβάνουν εμπορικά μυστικά και τεχνικές, οικονομικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες, δεδομένα,
ιδέες, έννοιες ή τεχνογνωσία που:
(i)
καθορίζονται ως «εμπιστευτικές» ή με παρόμοιες λέξεις από τον Συμβαλλόμενο που τις αποκαλύπτει κατά το χρόνο
αποκάλυψης και, εάν πρόκειται για προφορική ή οπτική αποκάλυψη, επιβεβαιώνονται ως εμπιστευτικές από τον
Συμβαλλόμενο που τις αποκαλύπτει εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποκάλυψη ή
(ii)
ο συμβαλλόμενος που λαμβάνει τις πληροφορίες (Παραλήπτης) θα έπρεπε να έχει θεωρήσει εύλογα ότι είναι
εμπιστευτικές σύμφωνα με τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αποκάλυψη.
Ωστόσο, οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες:
(iii)
καταδεικνύονται από γραπτά αρχεία ως νόμιμα ληφθείσες ή γνωστές από το παρελθόν στον Παραλήπτη, ανεξάρτητα από
τον Συμβαλλόμενο που τις αποκαλύπτει,
(iv)
λαμβάνονται από έναν τρίτο χωρίς περιορισμούς για τη χρήση τους ή αποκαλύπτονται και μάλιστα όχι από αμέλεια ή
κατά λάθος,
(v)
διαδόθηκαν στο κοινό χωρίς σφάλμα του Παραλήπτη και χωρίς παραβίαση των όρων της παρούσας Συμφωνίας ή χωρίς
άλλη υποχρέωση διατήρησης εμπιστευτικότητας ή
(vi)
δημιουργούνται ανεξάρτητα από τον Παραλήπτη χωρίς αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης
οποιασδήποτε υποχρέωσης εμπιστευτικότητας που οφείλεται στον Συμβαλλόμενο που αποκαλύπτει πληροφορίες.
(g)
Επακόλουθες Ζημιές σημαίνει έμμεσες, ειδικές, συμπτωματικές, πρόσθετες, παραδειγματικές, επακόλουθες ή εξωσυμβατικές
ζημιές οποιουδήποτε είδους. και συμπεριλαμβάνουν αξιώσεις τρίτων, απώλεια κερδών, απώλεια καλής πίστης, απώλεια μισθών
προσωπικού, αστοχία ή δυσλειτουργία υπολογιστών ή συστήματος, έξοδα εξασφάλισης υπηρεσιών cloud αντικατάστασης,
διακοπή εργασίας, άρνηση πρόσβασης ή χρόνο διακοπής λειτουργίας, διακοπή ή προσωρινή διακοπή του συστήματος ή της
υπηρεσίας ή οποιαδήποτε διαρροή, καταστροφή ή κλοπή δεδομένων, πληροφοριών ή συστημάτων, καθώς και τα έξοδα
αποκατάστασης οποιασδήποτε διαρροής, καταστροφής ή κλοπής δεδομένων, πληροφοριών ή συστημάτων.
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DAT σημαίνει τα αρχεία ορισμού ανίχνευσης (ονομάζονται επίσης αρχεία υπογραφής), τα οποία περιέχουν τους κώδικες που
χρησιμοποιεί το λογισμικό προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας για την ανίχνευση και επιδιόρθωση ιών, δούρειων
ίππων και δυνητικά ανεπιθύμητων προγραμμάτων.
Διανομέας σημαίνει οποιαδήποτε ανεξάρτητη οντότητα που εξουσιοδοτείται από την McAfee για να διανέμει Προϊόντα McAfee σε
Μεταπωλητές ή Τελικούς Χρήστες.
Παράγωγα Έργα σημαίνει ένα έργο που βασίζεται σε ένα ή περισσότερα προϋπάρχοντα έργα (όπως μια αναθεώρηση,
μετάφραση, δραματοποίηση, κινηματογραφική έκδοση, περίληψη, συμπύκνωση, βελτίωση, τροποποίηση ή οποιαδήποτε άλλη
μορφή με την οποία μπορεί να αναδομηθεί, να μετατραπεί ή να προσαρμοστεί) το οποίο, εάν δημιουργούνταν χωρίς την
εξουσιοδότηση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του προϋπάρχοντος έργου, θα αποτελούσε παραβίαση πνευματικών
δικαιωμάτων.
Τεκμηρίωση σημαίνει οποιαδήποτε επεξηγηματικά υλικά, όπως εγχειρίδια χρήστη, εκπαιδευτικά υλικά, περιγραφές προϊόντων που
αφορούν την υλοποίηση και χρήση των Προϊόντων McAfee που παρέχονται από την McAfee με τα Προϊόντα McAfee. Η Τεκμηρίωση
παρέχεται σε εκτυπωμένη, ηλεκτρονική ή online μορφή.
Τελικός Χρήστης σημαίνει το άτομο ή την οντότητα στην οποία παρέχεται άδεια χρήσης ή εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το
Λογισμικό σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
Συμβάν Ανωτέρας Βίας σημαίνει οποιοδήποτε συμβάν που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχο ενός συμβαλλόμενου, το οποίο από
τη φύση του δεν θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί ή, εάν μπορούσε να προβλεφθεί, ήταν αναπόφευκτο, όπως απεργίες, στάσεις
εργασίας ή άλλες βιομηχανικές διενέξεις (είτε περιλαμβάνουν το εργατικό δυναμικό του συμβαλλόμενου είτε κάποιου τρίτου),
θεομηνίες, πόλεμο, εξέγερση, εμπορικό αποκλεισμό, ενέργειες πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, τρομοκρατικές ενέργειες ή
σαμποτάζ, έλλειψη προμηθειών ή καθυστέρηση παράδοσης από τους προμηθευτές της McAfee, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό,
ατύχημα, ραδιενέργεια, ανικανότητα εξασφάλισης μεταφοράς, αστοχία επικοινωνιών ή πηγών ενέργειας, κακόβουλη πρόκληση
ζημιών, βλάβη στο εργοστάσιο ή τα μηχανήματα ή χρεοκοπία των προμηθευτών ή των υπεργολάβων.
Επιστολή Εκχώρησης σημαίνει οποιαδήποτε γραπτή (ηλεκτρονική ή άλλη) ειδοποίηση επιβεβαίωσης που εκδίδει η McAfee στην
Εταιρεία με την οποία επιβεβαιώνονται τα Προϊόντα McAfee που αγοράστηκαν και τα ισχύοντα Δικαιώματα Χρήσης Προϊόντων. Η
Επιστολή Εκχώρησης ταυτοποιεί τον αριθμό SKU, την ποσότητα, την Περίοδο Συνδρομής ή την Περίοδο Υποστήριξης και άλλες
λεπτομέρειες πρόσβασης και χρήσης.
Σύστημα Υψηλού Κινδύνου σημαίνει μια συσκευή ή σύστημα που απαιτεί επιπλέον λειτουργικότητες ασφάλειας, όπως λειτουργίες
επιδόσεων χωρίς αστοχίες ή με ανεκτικότητα στα σφάλματα, προκειμένου να διατηρείται μια ασφαλής κατάσταση, εάν προβλέπεται
εύλογα ότι η αστοχία της συσκευής ή του συστήματος μπορεί να οδηγήσει απευθείας σε θάνατο, τραυματισμό ή καταστροφική
βλάβη περιουσίας. Μια συσκευή ή ένα σύστημα με λειτουργία χωρίς αστοχίες μπορεί, σε περίπτωση αστοχίας, να
πραγματοποιήσει επαναφορά σε μια ασφαλή κατάσταση έναντι της κατάρρευσης, μπορεί να περιλαμβάνει ένα δευτερεύον σύστημα
που τίθεται σε λειτουργία για να αποτραπεί μια δυσλειτουργία ή μπορεί να λειτουργεί ως εφεδρικό σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
Η συσκευή ή το σύστημα με λειτουργία ανεκτικότητας στα σφάλματα μπορεί, σε περίπτωση αστοχίας, να συνεχίσει την
προοριζόμενη λειτουργία του, ενδεχομένως σε μειωμένο επίπεδο, αντί να αστοχήσει πλήρως. Ενδεικτικά, τα Συστήματα Υψηλού
Κινδύνου μπορεί να απαιτούνται σε κρίσιμες υποδομές, βιομηχανικά εργοστάσια, εγκαταστάσεις παραγωγής, συσκευές άμεσης
υποστήριξης ζωής, σε συστήματα πλοήγησης ή επικοινωνίας αεροσκαφών, τρένων, πλοίων ή οχημάτων, στον έλεγχο εναέριας
κυκλοφορίας, στα οπλικά συστήματα, σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ιατρικά
συστήματα και εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις μεταφορών.
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σημαίνει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε
όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα εάν προκύπτουν σύμφωνα με το νομοθετημένο ή το εθιμικό δίκαιο ή τη δικαιοσύνη, υπάρχουν αυτή τη
στιγμή ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον, που συμπεριλαμβάνουν:
(i)
πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά, ηθικά
δικαιώματα, δικαιώματα δημοσίευσης, δικαιώματα δημιουργού,
(ii)
οποιαδήποτε εφαρμογή ή δικαίωμα εφαρμογής οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο (i),
και
(iii)
όλες τις ανανεώσεις, επεκτάσεις, συνεχίσεις, διαιρέσεις, επαναφορές ή επανεκδόσεις των δικαιωμάτων ή των εφαρμογών
που αναφέρονται στις παραγράφους (i) και (ii).
McAfee σημαίνει:
(i)
Την McAfee, LLC, με έδρα στη διεύθυνση 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, ΗΠΑ, εάν η αγορά του
Λογισμικού γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες (εκτός από τα οριζόμενα στην παρακάτω υποενότητα (vi)), τον Καναδά, το
Μεξικό, την Κεντρική Αμερική, την Νότια Αμερική ή την Καραϊβική,
(ii)
Την McAfee Ireland Limited, με έδρα στη διεύθυνση Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ιρλανδία, εάν η αγορά του
Λογισμικού γίνεται στην Ευρώπη, στην Μέση Ανατολή ή στην Αφρική,
(iii)
Την McAfee (Singapore) Pte Ltd., με εμπορική διεύθυνση 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591,
Σιγκαπούρη, εάν η αγορά του Λογισμικού γίνεται στην Ασία (εκτός από την Κίνα) (εάν η αγορά του Λογισμικού γίνεται σε
RMB ή στην Ιαπωνία) ή στην περιοχή που αναφέρεται συνήθως ως Ωκεανία,
(iv)
Την McAfee Co. Ltd., με έδρα στη διεύθυνση Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 1500043, Ιαπωνία, εάν η αγορά του Λογισμικού γίνεται στην Ιαπωνία,
(v)
Την McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd., με εμπορική διεύθυνση Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road,
Chaoyang District, Beijing, Κίνα, εάν η αγορά του Λογισμικού γίνεται στην Κίνα (σε RMB), ή
(vi)
Την McAfee Public Sector LLC, με έδρα στη διεύθυνση 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, Η.Π.Α.,
εάν η αγορά του Λογισμικού γίνεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, την Πολιτειακή ή τοπική αυτοδιοίκηση, τον Οργανισμό
υγείας ή Εκπαιδευτικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Προϊόντα McAfee σημαίνει οποιοδήποτε Λογισμικό ή Υποστήριξη της McAfee.
Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα σημαίνει οποιοδήποτε λογισμικό άνευ δικαιωμάτων που απαιτεί, ως προϋπόθεση για τη χρήση,
την τροποποίηση ή διανομή του λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου λογισμικού που ενσωματώνεται, παράγεται ή διανέμεται με το
λογισμικό (εφεξής «Παράγωγο Λογισμικό»), και απαιτεί οποιοδήποτε από τα εξής:
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Την έκδοση ή με άλλο τρόπο διάθεση του πηγαίου κώδικα του λογισμικού ή οποιουδήποτε Παράγωγου Λογισμικού σε
τρίτους,
(ii)
Άδεια για τη δημιουργία παράγωγων έργων του λογισμικού ή εκχώρηση οποιουδήποτε Παράγωγου λογισμικού σε τρίτους,
και
(iii)
Την τεκμηρίωση και αποκάλυψη των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο λογισμικό, εάν διανέμεται το λογισμικό ή
οποιοδήποτε Παράγωγο Λογισμικό.
Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα περιλαμβάνει οποιοδήποτε λογισμικό που υπόκειται στα εξής: τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης
GNU, τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης Βιβλιοθήκης GNU, Καλλιτεχνική Άδεια Χρήσης, Άδεια χρήσης BSD, Δημόσια Άδεια
Χρήσης Mozilla, Γενικές Δημόσιες Άδειες Χρήσης Affero GNU ή οποιαδήποτε άδεια χρήσης η οποία αναγράφεται στη διεύθυνση
www.opensource.org/licenses.
(t)
Προσωπικά Δεδομένα ή Προσωπικές Πληροφορίες σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα
ταυτοποιημένο άτομο ή άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί ή πληροφορίες που ορίζονται με άλλο τρόπο ως «Προσωπικά
Δεδομένα» σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή άλλους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.
στο βαθμό που ο ορισμός «Προσωπικά Δεδομένα» σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων είναι
ευρύτερος από τους παραπάνω ορισμούς.
(u)
Δικαιώματα Χρήσης Προϊόντων σημαίνει τους τύπους άδειας χρήσης ή συνδρομής που ορίζονται στην Επιστολή Εκχώρησης
και παρέχονται στη διεύθυνση http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf.
(v)
Αντιπρόσωποι σημαίνει τις Θυγατρικές, τους επιτρεπόμενους μεταπωλητές, υπεργολάβους, ή εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους ενός συμβαλλόμενου.
(w)
Μεταπωλητής σημαίνει μια εταιρεία που έχει εξουσιοδοτηθεί από την McAfee και έχει συμφωνήσει να διαθέτει στην αγορά και
να μεταπωλεί τα Προϊόντα McAfee.
(x)
Λογισμικό σημαίνει οποιοδήποτε πρόγραμμα λογισμικού που κατέχεται ή αδειοδοτείται από την McAfee, όπως απαιτείται από το
περιεχόμενο, σε μορφή κώδικα αντικειμένου:
(i)
το οποίο αδειοδοτείται από την McAfee και αγοράζεται από την McAfee ή τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες της, ή
(ii)
είναι ενσωματωμένο ή προφορτωμένο σε υλικό εξοπλισμό με τη φίρμα McAfee, το οποίο αγοράζεται από την McAfee ή τους
Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες της, και περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, Αναβαθμίσεις και Ενημερώσεις που
εγκαθίστανται από τον Τελικό Χρήστη κατά τη διάρκεια της ισχύουσας Περιόδου Υποστήριξης.
Το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες λειτουργίες ή λειτουργικότητα, η πρόσβαση στην οποία είναι εφικτή με
μια τρέχουσα συνδρομή ή ενεργή συμφωνία Υποστήριξης για ορισμένες Υπηρεσίες Cloud, όπως απαιτείται από τη συγκεκριμένη
προσφορά και σύμφωνα με το Συμφωνητικό παροχής Υπηρεσιών Cloud.
(y)
Πρότυπο σημαίνει μια τεχνολογική προδιαγραφή που δημιουργήθηκε από μια ομάδα χορηγούμενη από το κράτος, από μια
βιομηχανία ή από οποιαδήποτε παρόμοια ομάδα ή οντότητα χορηγούμενη από τη βιομηχανία, η οποία δημιουργεί τεχνολογικές
προδιαγραφές για χρήση από άλλους. Παραδείγματα προτύπων περιλαμβάνουν τα εξής: GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG και
HTML. Παραδείγματα ομάδων που δημιουργούν Πρότυπα περιλαμβάνουν τις εξής: IEEE, ITU, 3GPP και ETSI.
(z)
Υποστήριξη ή Τεχνική Υποστήριξη σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχει η McAfee (ή ένας Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης) για
την υποστήριξη και συντήρηση των Προϊόντων McAfee, όπως ορίζεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Τεχνικής Υποστήριξης
και Συντήρησης.
(aa)
Περίοδος Υποστήριξης σημαίνει την περίοδο για την οποία ο Τελικός Χρήστης δικαιούται Υποστήριξη, όπως καθορίζεται σε μια
Επιστολή Εκχώρησης.
(bb)
Όροι και Προϋποθέσεις Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Τεχνικής
Υποστήριξης και Συντήρησης για Υλικό και Λογισμικό της McAfee, όπου περιγράφεται λεπτομερώς η Συντήρηση και διατίθενται
στη διεύθυνση http://support.mcafee.com/terms, όπως τροποποιείται ή ενημερώνεται κατά καιρούς.
(cc)
Ενημερώσεις σημαίνει οποιεσδήποτε ενημερώσεις στο περιεχόμενο του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών Cloud, και περιλαμβάνουν
όλα τα αρχεία DAT, τα σύνολα υπογραφών, τις ενημερώσεις πολιτικής, τις ενημερώσεις της βάσης δεδομένων για το Λογισμικό ή
τις Υπηρεσίες Cloud, και ενημερώσεις στη σχετική Τεκμηρίωση, που διατίθενται γενικώς στους Τελικούς Χρήστες μετά την
ημερομηνία αγοράς του Λογισμικού ή την ημερομηνία συνδρομής των Υπηρεσιών Cloud, ως μέρος της Υποστήριξης που έχει
αγοραστεί. Οι Ενημερώσεις δεν τιμολογούνται ούτε διατίθενται στην αγορά ξεχωριστά από την McAfee.
(dd)
Αναβάθμιση σημαίνει οποιαδήποτε και όλες τις βελτιώσεις στο Λογισμικό ή στις Υπηρεσίες Cloud που διατίθενται γενικά στους
Τελικούς Χρήστες ως μέρος της Υποστήριξης που έχει αγοραστεί. Οι Αναβαθμίσεις δεν τιμολογούνται ούτε διατίθενται στην αγορά
ξεχωριστά από την McAfee.
15.2 Στην παρούσα Συμφωνία, εκτός εάν εμφανίζεται αντίθετη πρόθεση:
(a)
η αναφορά σε έναν συμβαλλόμενο περιλαμβάνει τους εκτελεστές, διαχειριστές, διαδόχους και επιτρεπόμενους εντολοδόχους του,
(b)
οι κεφαλίδες προορίζονται μόνο για διευκόλυνση της αναφοράς και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία ή τη σημασία της παρούσας
Συμφωνίας,
(c)
ο ενικός συμπεριλαμβάνει τον πληθυντικό και αντίστροφα και οι λέξεις που υποδηλώνουν φύλο περιλαμβάνουν και άλλα φύλα,
(d)
άλλες γραμματικές μορφές και μέρη του λόγου των καθορισμένων λέξεων ή φράσεων έχουν αντίστοιχες έννοιες,
(e)
η αναφορά σε έναν όρο, παράγραφο, έκθεμα, παράρτημα ή άλλη προσάρτηση αποτελεί αναφορά σε έναν όρο ή παράγραφο ή
έκθεμα, παράρτημα ή προσάρτηση στην παρούσα Συμφωνία,
(f)
οι λέξεις «συμπεριλαμβανομένου», «που συμπεριλαμβάνουν», «όπως» και παρόμοιες εκφράσεις δεν χρησιμοποιούνται και ούτε
προορίζεται να ερμηνεύονται ως λέξεις περιορισμού, και
(g)
η σημασία της παρούσας Συμφωνίας θα ερμηνεύεται βάσει του συνόλου της και όχι μόνο βάσει μεμονωμένων τμημάτων.
(i)
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