LISENSAVTALE FOR BEDRIFTSSLUTTBRUKERE
McAfee (som definert nedenfor) og selskapet (som identifisert i tildelingsdokumentet) er enige i vilkårene i denne avtalen (som definert nedenfor).
Ved å laste ned, installere, kopiere, åpne eller bruke denne programvaren, godtar selskapet denne avtalen. Hvis selskapet godtar denne avtalen på vegne
av en annen person eller annen juridisk enhet, bekrefter og garanterer selskapet at selskapet har full myndighet til å binde personen eller den juridiske
enheten til denne avtalen. Selskapet må sikre at sluttbrukere (som definert nedenfor) overholder denne avtalen, og er ansvarlig for sluttbrukernes samsvar
med eller brudd på denne avtalen.
Hvis selskapet ikke godtar avtalen, må selskapet:
•

ikke laste ned, installere, kopiere, åpne eller bruke programvaren

•
returnere programvaren og rettighetsbeviset umiddelbart til parten selskapet kjøpte programvaren fra
Viktige begrep i denne avtalen blir forklart i avsnitt 15 eller andre steder i avtalen. Tolkingsparagrafen i avsnitt 15 beskriver reglene for tolking av denne
avtalen.
1.

2.

3.

LISENSTILDELING, EIENDOMSRETTIGHETER
1.1
Rett til å bruke programvaren: I henhold til vilkårene i denne avtalen gir McAfee selskapet en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å
bruke programvaren oppført i tildelingsdokumentet, utelukkende til selskapets interne forretningsvirksomhet. I denne avtalen inkluderer bruk
av programvaren nedlasting, installering og tilgang til programvaren. Selskapet gis ingen rett til oppdateringer og oppgraderinger, med mindre
selskapet har kjøpt brukerstøtte (eller et tjenesteabonnement som gir rett til oppdateringer og oppgraderinger).
KOPIERINGS- OG BRUKSBETINGELSER
2.1
Produktrettigheter: Bruken av programvaren avhenger av lisensene som er anskaffet (f.eks. noder), og er underlagt
produktrettighetsdefinisjonene.
2.2
Flere plattformer/pakker: Hvis programvaren støtter flere plattformer, eller hvis selskapet mottar programvaren pakket sammen med annen
programvare, kan ikke det totale antallet enheter som alle versjoner av programvaren er installert på, overskride selskapets produktrettigheter.
Noe programvare som lisensieres som en del av et pakkebasert McAfee-produkt, kan også kreve kjøp av en separat McAfee-serverlisens for
at programvaren skal kunne brukes på visse typer servere. Dette vil i hvert tilfelle spesifiseres i dokumentasjonen.
2.3
Gyldighetstid: Lisensen gjelder for den begrensede perioden som er angitt i tildelingsdokumentet. Hvis ingen gyldighetstid er angitt, er
lisensene løpende.
2.4
Kopier: Selskapet kan kopiere programvaren i den grad det er nødvendig for sikkerhetskopiering, arkivformål eller for gjenoppretting etter
datatap.
2.5
Tilknyttede selskaper, administrerende parter: Selskapet kan tillate bruk av programvaren i henhold til denne avtalen:
(a)
av et tilknyttet selskap
(b)
av en tredjepart selskapet inngår en kontrakt med om å administrere selskapets informasjonsteknologiressurser (administrerende
part) dersom:
(i)
den administrerende parten bare bruker programvaren til selskapets interne drift, og ikke til fordel for en annen tredjepart
eller seg selv
(ii)
den administrerende parten godtar å overholde vilkårene i denne avtalen
(iii)
selskapet gir McAfee et skriftlig varsel om at en administrerende part vil bruke programvaren på selskapets vegne
Selskapet holdes fullstendig ansvarlig for samtlige tilknyttede selskapers og administrerende parters overholdelse av eller brudd på
vilkårene i denne avtalen.
2.6
Generelle begrensninger: Selskapet kan ikke gjøre, og kan ikke forårsake at eller tillate at noen tredjepart gjør følgende:
(a)
dekompilere, demontere eller dekonstruere programvaren, eller opprette eller gjenskape kildekoden for programvaren
(b)
fjerne, slette, skjule eller manipulere noen opphavsrett eller annen produktidentifikasjon eller merknad om eiendomsrettigheter, segl
eller instruksjonsetikett trykt eller stemplet på, festet til, eller innkodet eller registrert i eller på noen programvare eller dokumentasjon,
eller unnlate å bevare alle merknader om opphavsrett og eiendomsrettigheter i alle kopier selskapet tar av programvaren og
dokumentasjonen
(c)
lease, låne ut eller bruke programvaren for tidsdelings- eller servicebyråformål; selge, markedsføre, lisensiere, viderelisensiere,
distribuere eller på annen måte gi noen person eller virksomhet noen rett til å bruke programvaren, unntatt i den grad det uttrykkelig
er tillatt i denne avtalen, eller bruke programvaren til å levere, alene eller i kombinasjon med andre produkter eller tjenester, noe
produkt eller noen tjeneste til noen person eller enhet, enten på honorarbasis eller på annen måte
(d)
endre, tilpasse, manipulere, oversette, eller lage avledede produkter av programvaren eller dokumentasjonen, kombinere eller slå
sammen noen del av programvaren eller dokumentasjonen med eller i annen programvare eller dokumentasjon, bruke programvaren
som referanse eller på annen måte bruke programvaren i forsøk på å utvikle programvare (inkludert rutiner, skript, kode eller
programmer) som har funksjonelle attributter, visuelt uttrykk eller andre funksjoner/egenskaper som ligner på programvarens, eller
for å konkurrere med McAfee
(e)
unntatt ved skriftlig forhåndstillatelse fra McAfee, å publisere ytelsestester eller analyser forbundet med programvaren
(f)
forsøke å gjøre noen av aktivitetene i underavsnitt (a) til (e)
(g)
kjøre eller bruke programvaren i nettskyen, en Internett-basert datatjeneste eller lignende behovsbasert datamiljø, med mindre
selskapets tildelingsdokument eller gjeldende produktrettighetsdefinisjoner uttrykkelig tillater det
TEKNISK BRUKERSTØTTE OG VEDLIKEHOLD
Vilkårene for teknisk brukerstøtte og vedlikehold, som er inkorporert vis referanse, gjelder hvis selskapet har kjøpt støttetjenester. Etter at
støtteperioden eller tjenesteabonnementet angitt i tildelingsdokumentet er utløpt, har ikke selskapet ytterligere rett til å motta brukerstøtte, inkludert
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4.

5.

6.

oppgraderinger, oppdateringer og telefonstøtte. McAfee kan når som helst endre støtten som tilbys, gjeldende fra begynnelsen av en
støttefornyelsesperiode.
AVSLUTNING
4.1
Uten hensyn til selskapets betalingsforpliktelser, kan selskapet når som helst avslutte selskapets lisens ved å avinstallere programvaren.
4.2
McAfee kan inndra selskapets lisens hvis det forekommer et vesentlig brudd på vilkårene i denne avtalen, og selskapet ikke korrigerer et slikt
brudd innen tretti (30) dager etter å ha mottatt McAfees varsel om bruddet. Ved opphør må selskapet umiddelbart permanent slette, returnere
eller ødelegge alle kopier av programvaren og dokumentasjonen.
4.3
Levetidsslutt: Selskapets rett til å bruke programvaren og alle programvarens funksjoner er underlagt policyen for levetidsslutt, som er
tilgjengelig på https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf. Ved levetidsslutt for en programvare eller
en funksjon i en programvare (som beskrevet i policyen for levetidsslutt), avsluttes selskapets rett til å bruke programvaren eller funksjonen.
BETALINGER, AVGIFTER, REVISJON
5.1
Betalinger: Med mindre selskapet kjøper McAfee-produktene gjennom en autorisert partner, da betalingsforpliktelsene utelukkende vil være
mellom den autoriserte partneren og selskapet, skal selskapet betale til McAfee avgiftene for McAfee-produktet innen tretti (30) dager etter
fakturadatoen. For sen betaling er gjenstand for rentebelastning med det som er lavest av én og en halv prosent (1,5 %) per måned eller den
høyeste renten som er lovlig tillatt. Betalingsforpliktelser kan ikke kanselleres eller refunderes. Hvis selskapet mener en faktura er feilaktig,
må selskapet ta skriftlig kontakt med McAfee innen tretti (30) dager etter fakturadatoen for å be om en justering eller kreditering.
5.2
Transaksjonsavgifter: Hvis selskapet kjøper McAfee-produktene direkte fra McAfee for bruk eller videresalg, skal selskapet betale alle
gjeldende transaksjonsavgifter, inkludert, men ikke begrenset til, salgs- og bruksavgifter, merverdiavgifter, toll, tariffer og andre
myndighetspålagte transaksjonsavgifter, hvorledes enn angitt (og eventuell relatert rente eller strafferente) på beløp som skal betales av
kunden i henhold til denne avtalen (transaksjonsavgifter). McAfee vil angi separat på fakturaene de transaksjonsavgiftene McAfee er pålagt
å innhente fra selskapet i henhold til gjeldende lov. Selskapet vil fremlegge eventuell dokumentasjon på fritak fra transaksjonsavgifter til
McAfee minst femten (15) virkedager før forfallsdatoen for betaling av en faktura. Hvis McAfee ikke innkrever de nødvendige
transaksjonsavgiftene fra selskapet, men senere må remittere transaksjonsavgifter til avgiftsmyndigheter, vil selskapet umiddelbart
tilbakebetale McAfee transaksjonsavgiftene, inkludert eventuelle påløpte gebyrer eller strafferenter hvis den manglende innkrevingen og
remitteringen ikke skyldtes feil hos McAfee.
5.3
Forskuddsskatt: Alle forfalte betalinger fra selskapet gjøres uten fradrag for eventuelle foreliggende og fremtidige avgifter pålagt av en
avgiftsmyndighet. Hvis selskapet er pålagt av gjeldende lov å trekke fra eller holde tilbake inntektsskatt fra beløp som skal betales til McAfee
i henhold til denne avtalen (forskuddsskatt), skal selskapet remittere og gi McAfee dokumentasjon på at selskapet har remittert
forskuddsskatten til aktuell avgiftsmyndighet, og betale til McAfee det gjenværende nettobeløpet. Selskapet vil gi McAfee skriftlig varsel om
tilbakeholdelsen (inkludert detaljer om beløpene og juridisk grunnlag for forskuddsskatten) minst femten (15) virkedager før forfallsdatoen for
eventuelle betalinger, i henhold til denne avtalen, og vil samarbeide med McAfee for å redusere eventuell forskuddsskatt. Hvis McAfee gir
selskapet gyldig og offisiell dokumentasjon, utstedt av relevant avgiftsmyndighet på en lavere forskuddsskattesats, vil selskapet bruke den
lave satsen.
5.4
Hvis selskapet kjøper McAfee-produktene gjennom en autorisert partner, vil forpliktelsene vedrørende transaksjonsavgifter eller
forskuddsskatt utelukkende være den autoriserte partnerens eller selskapets ansvar, og reglene i avsnitt 5.2 og 5.3 gjelder ikke som mellom
McAfee og selskapet.
5.5
Inntektsskatt: Alle parter er ansvarlige for sin egen inntektsskatt eller skatter basert på bruttoinntekter eller bruttomottak.
5.6
Revisjon: McAfee kan be om, og selskapet må legge frem innen tretti (30) dager etter forespørselsdatoen, en programvarebasert,
systemgenerert rapport (systemrapport) som bekrefter selskapets programvaredistribusjon. Selskapet erkjenner at systemrapporten er
basert på teknologiske funksjoner i programvaren som innebærer kontroll av programvaredistribusjon. Hvis programvaren ikke inneholder
teknologisk funksjonalitet som kontrollerer programvaredistribusjon, skal selskapet utarbeide og levere en nøyaktig
programvaredistribusjonsrapport for programvaren innen en periode på tretti (30) dager etter forespørselen fra McAfee. McAfee vil bare be
om systemrapporten (eller selskapets rapport over programvardistribusjon) én gang i året, og vil ikke på urimelig måte forstyrre utførelsen av
selskapets virksomhet. Hvis en systemrapport eller programvaredistribusjonsrapporten selskapet utarbeider, viser at selskapet ikke
overholder lisensvilkårene i denne avtalen, vil du måtte kjøpe de ekstra lisensene og betale eventuelle gjenopptakelsesgebyrer tilknyttet
lisensene og støtten. McAfee kan også belaste et gebyr for manglende overholdelse.
KONFIDENSIALITET
6.1
Alle parter erkjenner at de kan ha tilgang til konfidensiell informasjon om den andre parten i forbindelse med denne avtalen, og at alle parters
konfidensielle informasjon er av betydelig verdi for den angjeldende parten, som kan bli svekket hvis den ble feilaktig avslørt for tredjeparter
eller brukt i strid med denne avtalen.
6.2
Alle mottakere av konfidensiell informasjon i henhold til denne avtalen må:
(a) holde den angjeldende partens konfidensielle informasjon konfidensiell, og beskytte den minst i samme utstrekning som de beskytter
egen konfidensiell informasjon og i samme utstrekning som en fornuftig person ville beskyttet slik konfidensiell informasjon
(b) ikke bruke den angjeldende partens konfidensielle informasjon på noen måte til eget eller en tredjeparts formål, unntatt for å utføre plikter
eller utøve rettigheter, eller på andre måter som er autorisert i henhold til denne avtalen
(c) ikke avsløre den angjeldende partens konfidensielle informasjon, unntatt for å utføre plikter eller utøve rettigheter i henhold til denne
avtalen, eller på andre måter som er godkjent i denne avtalen, forutsatt at:
(i) eventuell avsløring til mottakerens ansatte, leverandører eller agenter er behovsbasert
(ii) mottakerens ansatte, leverandører eller agenter ved mottaket av den konfidensielle informasjonen, har forpliktet seg til
konfidensialitet som ikke er mindre streng enn den som er beskrevet i dette avsnittet
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6.3

7.

8.

9.

Uansett begrensningene i avsnitt 6.2, hvis mottakeren er lovpålagt å avsløre noe av den angjeldende partens konfidensielle informasjon, for
eksempel som svar på en stevning eller krav fra et tilsynsorgan, en rett, et voldgiftsorgan, en administrasjon eller et lovgivende organ, må
mottakeren:
(a) der det er tillatt og mulig innen rimelighetens grenser, umiddelbart gi skriftlig varsel til den angjeldende parten om den nødvendige
avsløringen, for å gi den angjeldende parten en mulighet til å begjære beskyttelsesordre eller på annen måte hindre avsløringen
(b) avsløre bare den minste nødvendige mengden av den konfidensielle informasjonen for å tilfredsstille den juridiske forpliktelsen
(c) forfekte og gjennomføre riktige tiltak mot organet som krever avsløring, for å opprettholde konfidensialiteten til den konfidensielle
informasjonen som skal avsløres
6.4
Selskapet vil umiddelbart, og innen maks syttito (72) timer, varsle McAfee hvis konfidensiell informasjon om McAfee brukes eller avsløres i strid
med denne avtalen. Fordi erstatningsbeløp ikke alltid er tilstrekkelig hvis noen bryter eller truer med å bryte vilkårene i dette avsnittet, har McAfee
umiddelbar rett til å håndheve sine rettigheter gjennom spesifikke reaksjoner eller juridiske tiltak, i tillegg til alle andre rettigheter eller rettsmidler
McAfee har.
6.5
På den angjeldende partens forespørsel, og ved opphør av denne avtalen (med mindre annet er avtalt mellom partene), vil hver part permanent
slette, returnere, eller ødelegge (etter angjeldende parts valg) den andre partens konfidensielle informasjon.
6.6
Ved opphør av denne avtalen må mottakeren fortsette å holde angjeldende parts konfidensielle informasjon konfidensiell i fem (5) år i henhold
til dette avsnittet.
IMMATERIELLE RETTIGHETER
7.1 Programvaren, inkludert objektkode og kildekode, enten den er gitt til selskapet eller ikke, er konfidensiell informasjon for McAfee. McAfee
(eller dennes lisensgivere) eier eksklusivt og forbeholder seg alle rettigheter til og interesse i McAfee-produktene og -dokumentasjonen,
inkludert alle relaterte immaterielle rettigheter og eventuelt utledet arbeid. Selskapet kan ikke utøve noen rettigheter til eller interesse i McAfeeproduktene, -dokumentasjonen eller relaterte immaterielle rettigheter, med unntak av de begrensede tilgangs- og bruksrettighetene gitt til
selskapet i denne avtalen. Selskapet godtar, på vegne av seg selv og sine tilknyttede selskaper, at selskapet og dets tilknyttede selskaper
ikke vil gjøre noe som er i strid med McAfees immaterielle rettigheter.
7.2 Denne avtalen er ikke en salgsavtale, og overfører ingen rett, immaterielle rettigheter eller eierskapsrettigheter til McAfee-produktene eller dokumentasjonen til selskapet. Selskapet erkjenner og godtar at McAfee-produktene, -dokumentasjonen og alle ideer, metoder, algoritmer,
formler, prosesser og konsepter brukt i utvikling av, eller inkorporert i, McAfee-produktene eller -dokumentasjonen, alle fremtidige
oppdateringer og oppgraderinger, og alle andre forbedringer, revisjoner, korrigeringer, feilrettinger, hurtigreparasjoner, hurtigoppdateringer,
modifikasjoner, forbedringer, utgivelser, DAT-filer, signatursett, oppgraderinger og policy- og databaseoppdateringer og andre oppdateringer
i, av eller for programvaren, alle avledede produkter basert på noe av det foregående, og alle kopier av det foregående, er McAfees
forretningshemmeligheter og proprietære eiendom, som har stor kommersiell verdi for McAfee.
BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE
8.1
Begrenset garanti: McAfee garanterer at programvaren som er lisensiert i henhold til denne avtalen, vil, i seksti (60) dager fra kjøpsdato
(garantiperiode), yte betydelig i henhold til dokumentasjonen (begrenset garanti). Selskapets eksklusive tiltak og McAfees eneste
forpliktelse og ansvar for brudd på den begrensede garantien, er å reparere og erstatte programvaren eller refundere prisen selskapet betalte
for programvaren dersom en reparasjon eller erstatning av programvaren etter McAfees skjønn ville være urimelig. Den begrensede garantien
er betinget av at selskapet gir McAfee umiddelbart skriftlig varsel om at programvaren ikke yter betydelig i henhold til dokumentasjonen.
8.2
Unntak fra garantien: Den begrensede garantien gjelder ikke hvis:
(a)
programvaren ikke brukes i henhold til denne avtalen eller dokumentasjonen
(b)
programvaren eller en del av programvaren er endret av en annen enhet enn McAfee
(c)
en funksjonssvikt i programvaren skyldes utstyr eller programvare som ikke er levert av McAfee
8.3
Garantifraskrivelse: MED UNNTAK AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN LEVERES PROGRAMVAREN SOM DEN ER. I DEN GRAD
LOVEN TILLATER DET, GIR MCAFEE INGEN ANDRE GARANTIER AV NOE SLAG VEDRØRENDE PROGRAMVAREN OG STØTTEN,
OG MCAFEE FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE FORPLIKTELSER OG ALT ANNET ANSVAR, ELLER UTTRYKTE ELLER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE PROGRAMVAREN, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM
SALGBARHET, KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, RETT, IKKE-KRENKELSE ELLER SYSTEMINTEGRERING.
MCAFEE GIR INGEN GARANTI NÅR DET GJELDER PROGRAMVARENS BRUK ELLER YTELSE, ELLER AT BRUKEN AV
PROGRAMVAREN VIL VÆRE FEILFRI, UTEN AVBRUDD ELLER FRI FOR FEIL ELLER DEFEKTER, ELLER AT PROGRAMVAREN VIL
BESKYTTE MOT ALLE MULIGE TRUSLER.
8.4
Vilkår for høyrisikosystemer: PROGRAMVAREN KAN SVIKTE OG ER IKKE DESIGNET, UTVIKLET, TESTET, ELLER MENT Å VÆRE
PÅLITELIG I FORBINDELSE MED HØYRISIKOSYSTEMER. MCAFEE HAR IKKE ANSVAR FOR, OG SELSKAPET SIKRER OG HOLDER
MCAFEE SKADESLØS FRA KRAV, SØKSMÅL, FORDRINGER OG PROSESSER DER DET PÅSTÅS, HEVDES, SØKES ELLER
FORFEKTES NOEN SOM HELST TYPE ERSTATNINGSANSVAR, TAP, FORPLIKTELSE, RISIKO, KOSTNAD, SKADE, ERSTATNING,
FORELEGG, OPPGJØR, KJENNELSE, BOT ELLER UTGIFTER (INKLUDERT ADVOKATSALÆRER) SOM FØLGE AV ELLER I
FORBINDELSE MED SELSKAPETS BRUK AV PROGRAMVAREN PÅ ELLER I ET HØYRISIKOSYSTEM, INKLUDERT SLIK SOM KUNNE
VÆRT FORHINDRET VED ANVENDELSE AV FEILSIKRE ELLER FEILTOLERANTE FUNKSJONER I HØYRISIKOSYSTEMET, ELLER ER
BASERT PÅ EN PÅSTAND, FORFEKTELSE ELLER FORSIKRING OM AT HØYRISIKOSYSTEMETS FUNKJON AVHENGER ELLER VAR
AVHENGIG AV PROGRAMVARENS FUNKSJON, ELLER AT PROGRAMVARENS SVIKT FORÅRSAKET SVIKT I ET
HØYRISIKOSYSTEM.
8.5
Tredjeparter: McAfee-produktene kan inneholde uavhengige tredjepartsprodukter og være avhengige av dem for å kunne utføre bestemte
funksjonaliteter, inkludert definering av skadelig programvare eller URL-filtre og algoritmer. McAfee gir ingen garanti med tanke på driften av
eventuelle tredjepartsprodukter eller nøyaktigheten av slik tredjepartsinformasjon.
ANSVARSBEGRENSNING: HVER PARTS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEN ANDRE PARTEN FOR KRAV I HENHOLD TIL ELLER RELATERT
TIL INNHOLDET I DENNE AVTALEN, VIL IKKE OVERSKRIDE TOTALBELØPENE SOM ER BETALT ELLER SKAL BETALES AV SELSKAPET TIL

LISENSAVTALE FOR BEDRIFTSLUTTBRUKERE (v APRIL 2018)

Konfidensielt for McAfee

Side 3 av 9

MCAFEE I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN I LØPET AV DE SEKS (6) MÅNEDENE FØR KRAVET. INGEN AV PARTENE VIL VÆRE ANSVARLIGE
FOR EVENTUELLE FØLGESKADER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, SELV OM SKADENE KUNNE FORUTSES, ELLER EN PART HAR
BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER UANSETT OM SLIKE KRAV
FREMMES I HENHOLD TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR (INKLUDERT FORSØMMELSE), RETTMESSIGE KRAV, STATUTT ELLER
ANNET. INGENTING I DENNE AVTALEN BEGRENSER ELLER UTELUKKER ANSVAR SOM IKKE KAN BEGRENSES ELLER UTELUKKES I
HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.
10. SKADESLØSHOLDELSE
10.1 Selskapets forpliktelser i forbindelse med skadesløsholdelse: Selskapet vil ubetinget holde McAfee skadesløs og forsvare McAfee, dets
tilknyttede selskaper og deres funksjonærer, direktører, ansatte, leverandører og representanter (hver en part som holdes skadesløs av
McAfee) mot alle krav, forpliktelser og utgifter (inkludert rettslige kostnader og rimelige advokathonorarer) som en skadesløs McAfee-part
pådrar seg som resultat av eller i forbindelse med:
(a)
et tredjepartskrav som følge av:
(i)
selskapets manglende innhenting av samtykke, godkjenning eller lisens som kreves for McAfees bruk av data, programvare,
materiale, systemer, nettverk eller annen teknologi levert av selskapet i henhold til denne avtalen
(ii)
selskapets bruk av programvaren på en måte som ikke uttrykkelig er tillatt i denne avtalen
(iii)
McAfees samsvar med annen teknologi, design, instruksjoner eller krav gitt av selskapet eller en tredjepart på selskapets
vegne
(iv)
eventuelle krav, kostnader, erstatningsansvar og forpliktelser fremlagt av en selskapsrepresentant
(v)
selskapets eventuelle brudd på gjeldende lover
(b)
alle rimelige kostnader og advokathonorarer som kreves for at McAfee skal kunne svare på en stevning, rettslig ordre eller annen
myndighetsundersøkelse med hensyn til selskapets bruk av programvaren
10.2 McAfees forpliktelser i forbindelse med skadesløsholdelse
(a)
McAfee vil holde selskapet skadesløst, og etter McAfees valg, forsvare selskapet mot tredjepartskrav fremsatt mot selskapet i en sak
eller et søksmål hvis kravet gjelder direkte patentkrenkelse, direkte krenkelse av opphavsrett eller McAfees urettmessige tilegnelse
av bedriftshemmeligheter, og kravet er fremsatt mot programvaren alene og ikke i kombinasjon med noe annet, eller utelukkende en
kombinasjon av McAfee-produkter.
(b)
Unntak: Uansett av alt som måtte angi det motsatt i denne avtalen, vil ikke McAfee holde skadesløs eller forsvare selskapet for krav
fremsatt, helt eller delvis, mot:
(i)
teknologi design eller krav selskapet ga McAfee
(ii)
endring eller programmering av programvare som ble laget av noen andre enn McAfee
(iii)
programvarens påståtte implementering av noe av eller hele standarden
(c)
Rettsmidler: McAfee kan, etter eget skjønn og til egen kostnad, når det gjelder all programvare som er utsatt for et krav:
(i)
sørge for å gi selskapet rett til å fortsette å bruke programvaren
(ii)
erstatte programvaren med en ikke-krenkende programvare
(iii)
endre programvaren slik at den ikke lenger krenker
(iv)
ved selskapets returnering av programvaren til McAfee og fjerning av programvaren fra selskapets systemer, refundere den
gjenstående verdien av kjøpsprisen selskapet betalte for den krenkende programvaren, med lineær avskrivning over en
periode på tre (3) år fra datoen da programvaren ble levert til selskapet.
10.3 Fremgangsmåte for skadesløsholdelse: Den skadesløse parten (den skadesløse) vil (a) gi umiddelbar skriftlig melding til den
skadesløsholdende parten (skadesløsholder) om kravet (forutsatt at utelatelsen av å gi melding i tide som skader skadesløsholderen, løser
skadesløsholderen fra forpliktelsene i henhold til dette avsnittet, i den grad skadesløsholderen er skadet og utelatelsen av å gi melding i tide
vil løse skadesløsholderen fra alle forpliktelser om å refundere den skadesløse for advokathonorarer pådratt før meldingen), (b) samarbeide
i rimelig grad i forbindelse med forsvar eller forlik i forbindelse med kravet og (c) gi skadesløsholderen enekontroll over forsvaret og forliket i
forbindelse med kravet, men forutsatt at eventuelt forlik ikke vil inkludere en spesifikk ytelsesforpliktelse eller innrømmelse av ansvar fra den
skadesløse.
10.4 Personlig og eksklusiv skadesløshet: De foregående skadesløsholdelsene er personlige for partene og kan ikke overføres til noen. Dette
avsnittet beskriver alle partenes forpliktelser i forbindelse med skadesløsholdelsen og selskapets eksklusive rettsmiddel for krav som gjelder
immaterielle rettigheter.
11. YTTERLIGERE VILKÅR
11.1 Evalueringsprogramvare: Hvis McAfee identifiserer programvaren lisensiert til selskapet som "evalueringsprogramvare", skal dette avsnittet
og avsnitt 11.3 gjelde, og ha forrang over eventuelle andre motstridende vilkår i denne avtalen. Selskapets avgiftsfrie, ikke-overførbare og
begrensede lisens til bruk av evalueringsprogramvaren, utelukkende for evaluering, er begrenset til tretti (30) dager dersom ikke noe annet
er skriftlig avtalt med McAfee. Evalueringsprogramvaren kan inneholde feil eller andre problemer som kan forårsake systemsvikt eller annen
svikt, eller tap av data. Informasjon om evalueringsprogramvaren som er innhentet fra bruken av den, kan kun brukes av selskapet til
evalueringsformål og skal ikke gis videre til noen tredjepart. Begrensningene beskrevet i avsnitt 2.6 gjelder. Hvis selskapet ikke destruerer
evalueringsprogramvaren etter at evalueringsperioden er utløpt, kan McAfee, etter eget skjønn, sende selskapet en faktura på et beløp som
tilsvarer McAfees listepris for programvaren, og selskapet må betale denne ved mottak.
11.2 Betaprogramvare: Hvis McAfee identifiserer programvaren lisensiert til selskapet som "betaprogramvare", gjelder dette avsnittet, avsnitt
11.1 (der alle referanser til evalueringsprogramvare blir erstattet med betaprogramvare) og 11.3. McAfee har ingen forpliktelser til å
videreutvikle betaprogramvaren eller gi den ut offisielt. Brukerstøtte er ikke tilgjengelig for betaprogramvare. Hvis McAfee ber om det, må
selskapet gi tilbakemelding til McAfee angående testing og bruk av betaprogramvaren, inkludert feilrapporter. Selskapet samtykker i å gi
McAfee en løpende, ikke-eksklusiv, avgiftsfri, global lisens til å bruke, kopiere, distribuere, lage avledede produkter og innarbeide
tilbakemeldinger i alle McAfee-produkter etter McAfees eget skjønn. Hvis selskapet mottar en senere upublisert utgave av betaprogramvaren,
eller en utgave av betaprogramvaren fra McAfee som er gjort offentlig tilgjengelig som kommersiell programvare, sier selskapet deg enig i å
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permanent slette, returnere eller destruere all tidligere betaprogramvare som er mottatt fra McAfee.
11.3 Garantifraskrivelser: McAfees forpliktelser i forbindelse med skadesløsholdelse i avsnitt 10 gjelder ikke evalueringsprogramvare og
betaprogramvare. Evalueringsprogramvare og betaprogramvare leveres til selskapet utelukkende på "som den er"-basis. I den utstrekning
loven tillater det, gir McAfee ingen andre garantier av noe slag, uttrykte eller underforståtte, når det gjelder evalueringsprogramvare og
betaprogramvare, og fraskriver seg alle andre forpliktelser og alt ansvar, eller uttrykte og underforståtte garantier vedrørende
evalueringsprogramvaren og betaprogramvaren, inkludert kvalitet, samsvar med en fremstilling eller beskrivelse, ytelse, salgbarhet, egnethet
for et bestemt formål, ikke-krenkelse eller at evalueringsprogramvaren og betaprogramvaren vil være fri for feil eller defekter. Selskapet påtar
seg all risiko ved bruk av evalueringsprogramvare og betaprogramvaren. Hvis lovene i selskapets jurisdiksjon ikke tillater utelukkelse av
uttrykte eller underforståtte garantier, kan det hende at fraskrivelsen i dette avsnittet ikke gjelder – de uttrykte eller underforståtte garantiene
vil være begrenset i en minimumsperiode som kreves av gjeldende lov, og det samlede ansvaret til McAfee og lisensgivere vil være begrenset
til summen av femti (50) amerikanske dollar (eller den på tidspunktet gjeldende verdien i relevant lokal valuta) totalt.
11.4 "Gratis"- eller Open Source-programvare: Programvaren kan inneholde komponenter (inkludert programmer, applikasjoner, verktøy,
hjelpeprogrammer, biblioteker og annen programmeringskode) som er gjort tilgjengelig fra tredjeparter i henhold til en
programvarelisensieringsmodell med gratis eller åpen kildekode (FOSS-kode). FOSS-kodekomponenter inkludert i programvaren
videredistribueres av McAfee i henhold til vilkårene i gjeldende FOSS-kodelisens for slik komponent, og selskapets mottak av FOSSkodekomponenter fra McAfee i henhold til denne avtalen verken utvider eller innskrenker selskapets rettigheter eller forpliktelser, definert i
FOSS-kodelisensen som gjelder FOSS-kodekomponenten. Kopier av FOSS-kodelisenser for FOSS-kodekomponenter inkludert i
programvaren, er inkludert i eller henvist til i programvarens dokumentasjon.
12. PERSONVERN OG INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER ELLER SYSTEMINFORMASJON
12.1 Programvaren eller støtten kan anvende applikasjoner og verktøy som samler inn personopplysninger, sensitive data eller andre opplysninger
om selskapet og sluttbrukerne (inkludert sluttbrukernes navn, adresse, e-postadresse og betalingsopplysninger), deres datamaskiner, filer
lagret på deres datamaskiner eller deres datamaskiners interaksjon med andre datamaskiner (inkludert informasjon om nettverk, brukte
lisenser, type maskinvare, modell, størrelse på harddisk, type CPU, type disk, størrelse på RAM, 32- eller 64-biters arkitektur, typer
operativsystem, versjoner, sted, BIOS-versjoner, BIOS-modell, totalt antall skannere i bruk, databasestørrelse, systemtelemetri, enhets-ID,
IP-adresser, beliggenhet, innhold, installerte McAfee-produkter, informasjon om McAfee-komponenter, prosesser og tjenester, hyppighet av
og opplysninger om oppdatering av McAfee-komponenter, informasjon om installerte produkter fra tredjeparter, utdrag fra logger opprettet av
McAfee, bruksmønstre for McAfee-produkter og spesifikke funksjoner osv.) (samlet kalt data).
12.2 Innsamlingen av dataene kan være nødvendig for å kunne gi selskapet og sluttbrukerne den relevante programvaren eller
støttefunksjonaliteten som er bestilt (inkludert gjenkjenning og rapportering av trusler og sårbarheter i selskapets og sluttbrukernes nettverk),
for å sette McAfee i stand til å forbedre programvaren eller støtten (inkludert innholdssynkronisering, enhetssporing, feilsøking osv.) og for å
sette McAfee i stand til å administrere lisenser på programvare og støtte, og ytterligere forbedre den samlede sikkerheten for selskapet og
sluttbrukerne. Selskapet vil kanskje måtte avinstallere programvaren eller deaktivere støtten for å stanse ytterligere innsamling av data som
støtter disse funksjonene.
12.3 Ved å inngå denne avtalen eller bruke programvaren, støtten eller tjenestene du abonnerer på, samtykker selskapet og sluttbrukerne i
McAfees personvernpolicy på https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx og til innsamling, behandling, kopiering, lagring,
overføring og bruk av disse dataene fra McAfees side og selskapets tjenesteleverandører i, fra og til USA, Europa eller andre land eller
rettskretser som potensielt er utenfor selskapets eller sluttbrukernes egen jurisdiksjon som del av programvaren, støtten eller tjenestene du
abonnerer på. McAfee vil kun samle inn, behandle, kopiere, sikkerhetskopiere, lagre, overføre og bruke personopplysninger i samsvar med
McAfees personvernpolicy, inkludert McAfees avtale om databehandling på samme side, hvis den er aktuell og inngått mellom partene.
12.4 Selskapet må innhente alt som kreves av personvernrelaterte rettigheter og tillatelser fra enkeltpersoner, som påbudt ved forskrift, vedtekt
eller annen lov, eller selskapets interne policyer eller retningslinjer for å kunne fremlegge for McAfee selskapets personopplysninger, for å
kunne bruke programvaren og/eller i forbindelse med McAfees brukerstøtteytelse, eller som ellers angitt i denne avtalen.
13. OVERHOLDELSE AV LOVER
13.1 Alle parter vil overholde gjeldende nasjonale, statlige og lokale lover når det gjelder rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen,
inkludert gjeldende lover og bestemmelser for personvern og eksportkontroll, den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act og andre aktuelle
antikorrupsjonslover.
13.2 Selskapet vil ikke, direkte eller indirekte, eksportere, overføre eller tillate tilgang til eller bruk av McAfees produkter eller tekniske data (eller noen
deler av McAfee-produkter eller tekniske data), eller systemer eller tjenester som bruker et McAfee-produkt, til eller i noe land der slik eksport
eller overføring er begrenset av bestemmelse, statutt eller annen lov, uten nødvendig godkjenning fra Bureau of Industry and Security i det
amerikanske Handelsdepartementet (Department of Commerce) eller annet aktuelt offentlig organ som kan ha jurisdiksjon over eksport eller
overføring. Selskapet vil ikke bruke, overføre eller skaffe seg tilgang til McAfee-tjenester for sluttbruksformål relatert til atomvåpen eller kjemiske
eller biologiske våpen eller raketteknologi, med mindre det er godkjent av amerikanske myndigheter gjennom lovbestemmelse eller spesifikk
lisens.
13.3 Selskapet erkjenner og godtar at visse McAfee-produkter som inneholder kryptering, kan kreve godkjenning fra amerikanske og andre aktuelle
myndigheter, inkludert EU, før eksport. Selskapet erkjenner og samtykker også i at visse McAfee-produkter som inneholder kryptering, kan være
underlagt import- eller bruksrestriksjoner i andre land. Du finner mer informasjon om eksport og import av McAfee-produkter under "Export
Compliance" på McAfees nettside (www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx). Denne oppdateres fra tid til annen.
13.4 Hvis McAfee mottar melding om at selskapet blir identifisert som en sanksjonert eller begrenset part under gjeldende lov, skal ikke McAfee være
forpliktet til å gjennomføre noen av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, hvis slik gjennomføring ville føre til brudd på sanksjonene eller
begrensningene.
14. ALMINNELIGE BESTEMMELSER
14.1 Relasjon: Partene er uavhengige kontraktører i henhold til denne avtalen, og fraskriver seg uttrykkelig partnerskap, franchise,
samarbeidsprosjekter, ansettelsesforhold, tillitsforhold eller annet spesielt forhold. Ingen av partene mener at denne avtalen skal være til fordel
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for, eller skape noen rettigheter eller saksgrunnlag for eller på vegne av noen annen person eller enhet enn partene og oppførte tilknyttede
selskaper. Avtalen er ikke beregnet på å skape en tredjepartsbegunstiget av noe slag. Selskapet må ikke fremstille overfor en tredjepart at det
har noen rett til å binde McAfee på noen måte, og selskapet skal ikke gjøre noen fremstillinger eller garantier på vegne av McAfee.
14.2 Tilsidesettelse: Hvis en domstol avgjør at en bestemmelse i denne avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lov, vil
domstolen modifisere bestemmelsen i den grad det er nødvendig for å gjøre den gyldig og mulig å håndheve, eller hvis den ikke kan gjøres
gyldig og la seg håndheve, vil domstolen skille ut og slette bestemmelsen fra denne avtalen. Endringen vil verken påvirke gyldigheten av den
endrede bestemmelsen eller gyldigheten av noen annen bestemmelse i denne avtalen, som fortsatt vil ha full effekt.
14.3 Ingen fraskrivelse: En parts manglende eller forsinkede håndhevelse av en bestemmelse i denne avtalen, fungerer ikke som en fraskrivelse
av retten til å håndheve den bestemmelsen eller andre bestemmelser i denne avtalen til enhver tid. En fraskrivelse av en bestemmelse i denne
avtalen må være skriftlig, spesifisere bestemmelsen som skal fraskrives, og være signert av parten som samtykker i fraskrivelsen.
14.4 Force majeure; andre feil eller forsinkelser i ytelsen som kan unnskyldes
(a)
Ingen av partene er ansvarlige for forsinkelser eller manglende levering av noen av forpliktelsene i denne avtalen, som er forårsaket
av en force majeure-hendelse.
(b)
McAfees manglende eller forsinkede levering kan unnskyldes i den utstrekning det skyldes:
(i)
Selskapets handlinger eller manglende handlinger, eller ansattes, representanters, brukeres, tilknyttede selskapers eller
kontraktørers handlinger eller manglende handlinger;
(ii)
uansett generaliteten av avsnitt 14.4(b)(i), selskapets manglende eller forsinkede levering av en spesifikk oppgave,
forpliktelse eller ansvar i henhold til denne avtalen eller en tidsplan, der oppgave, forpliktelse eller ansvar er en betingelse
eller et krav for en McAfee-oppgave, -forpliktelse eller -ansvar;
(iii)
tillit til instruksjoner, autorisasjoner, godkjenninger eller annen informasjon fra selskapet;
(iv)
handlinger eller manglende handlinger fra tredjeparter (med mindre disse er instruert av McAfee).
14.5 Gjeldende lov: Alle tvister som oppstår som følge av eller er relatert til avtalen eller avtaleinnholdet, vil være underlagt følgende materielle lover,
unntatt regler relatert til lovkonflikter:
(a)
lovene i delstaten New York, hvis selskapet har kjøpt McAfee-produktene i USA, Mexico, Mellom-Amerika, Canada, Sør-Amerika
eller Karibia
(b)
lovene i Irland, hvis selskapet har kjøpt McAfee-produktene i Europa, Midtøsten, Afrika, Asia eller regionen kjent som Oseania (unntatt
Australia og New Zealand) samt andre land som ikke dekkes i denne delen, med mindre annen lokal lov gjelder
(c)
lovene i Japan, hvis selskapet har kjøpt McAfee-produktene i Japan
(d)
lovene i Singapore, hvis selskapet har kjøpt McAfee-produktene i Stillehavsasia (inkludert Australia og New Zealand)
FN-konvensjonen for kontrakter på internasjonalt salg av varer og Uniform Computer Information Transactions Act gjelder ikke for denne avtalen.
14.6 Jurisdiksjon: Følgende domstoler vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår fra eller er relatert til denne avtalen eller
avtaleinnholdet:
(a)
United States District Court for Southern District i New York og delstatsdomstoler i delstaten New York når lovene i New York gjelder
(b)
domstolene i Irland når lovene i Irland gjelder
(c)
domstolene i Japan når lovene i Japan gjelder
(d)
domstolene i Singapore, når lovene i Singapore gjelder
14.7 Hele avtalen, prioriteringsrekkefølge og endringer
(a)
Avtalen utgjør hele forståelsen mellom McAfee og selskapet angående innholdet, og erstatter alle muntlige eller skriftlige forslag og
all kommunikasjon mellom partene relatert til dette innholdet. Denne avtalen, inkludert alle dokumenter inkorporert ved henvisning
og tildelingsdokumentet vil gjelde, uansett eventuelle avvik med innkjøpsordre eller andre papirer sendt inn av selskapet, enten de
er uttrykkelig avvist av McAfee eller ikke.
(b)
McAfee forbeholder seg retten til å endre vilkår i denne avtalen når som helst. Eventuelle endringer vil gjelde fra publiseringen av en
oppdatert versjon på www.mcafee.com/eula.
14.8 Merknader: Alle varsler gitt i henhold til eller i relasjon til denne avtalen, må være skriftlige, signert av eller på vegne av parten som gir det, og
adressert til relevant McAfee-enhet, "Attention Legal Department", til tilhørende adresse eller til selskapet med kontaktinformasjonen selskapet
oppga da det kjøpte eller registrerte seg for McAfee-produktene.Varsler anses som leverte ved mottakelse, hvis levert for hånd med kvittering,
neste virkedag etter sending over natten med forhåndsbetalt, nasjonalt anerkjent budselskap med sporingsmuligheter, eller fem (5) virkedager
etter sending med registrert eller sertifisert luftpost, med kvittering og forhåndsbetalt porto, til adressen nevnt ovenfor.
14.9 Ytterligere dokumenter og referanser: Referanser til hyperkoblede vilkår i avtalen er referanser til vilkårene eller innholdet koblet til
hyperkoblingen (eller erstatningshyperkoblingen McAfee kan identifisere fra tid til annen), og endres fra tid til annen. Selskapet erkjenner at
vilkårene eller innholdet i hyperkoblingene er innarbeidet i denne avtalen som referanse, og at det er selskapets ansvar å gjennomgå vilkårene
eller innholdet i hyperkoblingene det refereres til i denne avtalen.
14.10 Overdragelse: Selskapet kan ikke viderelisensiere, tildele eller overføre rettighetene sine i henhold til denne avtalen uten skriftlig
forhåndssamtykke fra McAfee. Alle selskapets eventuelle forsøk på å viderelisensiere, tildele eller overføre noen av sine rettigheter, plikter eller
forpliktelser i henhold til denne avtalen, direkte eller indirekte gjennom sammenslåing, oppkjøp eller styringsendring, vil være ugyldige.
14.11 Merknad til USAs offentlig ansatte sluttbrukere: Programvaren og tilhørende dokumentasjon betraktes som henholdsvis kommersiell
dataprogramvare og dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare, i henhold til hva som gjelder av DFAR Section 227.7202 og FAR Section
12.212. All bruk, modifisering, gjengivelse, frigivelse, ytelse, fremvisning eller avdekking av programvaren og tilhørende dokumentasjon fra den
amerikanske regjeringen, styres ene og alene av denne avtalen og er forbudt, bortsett fra i den grad dette er uttrykkelig tillatt ut fra vilkårene i
denne avtalen.
14.12 Overlevelse: Følgende avsnitt, sammen med eventuelle andre vilkår som er nødvendige for tolkingen eller håndhevelsen av denne avtalen, vil
overleve denne avtalens opphør: 6 (Konfidensialitet), 7 (Immaterielle rettigheter), 8 (Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelse), 9
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(Ansvarsbegrensning), 10 (Skadesløsholdelse), 11.3 (Fraskrivelse av garantier vedrørende evalueringsprogramvare og betaprogramvare) 12
(Personvern og innsamling av personopplysninger eller systeminformasjon), 14.5 (Gjeldende lov), 14.6 (Jurisdiksjon), 15 (Definisjoner og
tolking) og dette avsnittet 14.12 (Overlevelse).
15. DEFINISJONER OG TOLKING
15.1 I denne avtalen:
(a)
Autorisert partner betyr en av McAfees distributører, forhandlere eller andre forretningspartnere.
(b)
Tilknyttede selskaper, når det gjelderselskapet, betyr enhver enhet som, direkte eller indirekte, styrer, styres av eller er under
direkte eller indirekte felles styring med en slik enhet eller ett eller flere av de andre tilknyttede selskapene til denne enheten (eller
en kombinasjon av dette).
I henhold til denne definisjonen styrer en enhet en annen enhet hvis og så lenge den første enheten
(i)
eier, rettmessig eller dokumentert, over femti prosent (50 %) av stemmeberettigede verdipapirer i den andre enheten
(ii)
kan velge majoriteten av direktørene i den andre enheten
(iii)
administrerer den andre enheten til daglig, under kontrakt eller som administrerende partner.
Tilknyttet selskap, når det gjelder McAfee, betyr ethvert direkte eller indirekte datterselskap av McAfee, LLC.
(c)
Virkedag betyr alle andre dager enn lørdag, søndag og offentlige helligdager på steder der McAfee-produkter leveres.
(d)
Skytjenester betyr nettskytjenestene McAfee leverer til selskapet, som angitt i ett eller flere tildelingsbrev.
(e)
Avtale om skytjenester betyr vilkårene som styrer de aktuelle nettskytjenestene, tilgjengelig på
http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service- agreement.aspx.
(f)
Konfidensiell informasjon betyr all informasjon (ansett form eller medium som brukes til å lagre eller fremstille den) om en part
(angjeldende part), inkludert forretningshemmeligheter og teknisk, økonomisk eller forretningsmessig informasjon, data, ideer,
konsepter og kunnskaper som:
(i)
er utpekt som "konfidensielle" eller lignende av den angjeldende parten på tidspunktet for avsløringen og, hvis muntlige
eller visuelle, er bekreftet som konfidensielle av den angjeldende parten skriftlig innen femten (15) dager etter avsløring
(ii)
den mottakende parten (mottakeren) innen rimelighetens grenser skal ha ansett som konfidensielle av omstendighetene
rundt avsløringen
Men konfidensiell informasjon inkluderer ikke informasjon som:
(iii)
skriftlige opptegnelser viser var lovlig anskaffet av eller tidligere kjent for mottakeren, uavhengig av den angjeldende parten
(iv)
mottas fra en tredjepart uten begrensninger på bruk eller avsløring, og ikke utilsiktet eller ved en feil
(v)
er eller har blitt spredt i offentligheten uten at det var mottakers feil, og uten brudd på vilkårene i denne avtalen eller andre
forpliktelser til å opprettholde konfidensialitet
(vi)
er laget uavhengig av mottakeren, uten brudd på denne avtalen, inkludert alle forpliktelser om konfidensialitet overfor
angjeldende part
(g)
Følgeskader betyr indirekte, spesielle, tilfeldige, oppreisende eller utilsiktede skader, følgeskader eller ikke-kontraktsmessige
erstatningskrav av hvilket som helst slag. Dette inkluderer tredjepartskrav, tap av fortjeneste, tap av goodwill, tap av
personallønninger, datamaskin- eller systemfeil eller -svikt, kostnader ved å skaffe erstatningsskytjenester, arbeidsstopp, manglende
tilgang eller nedetid, system- eller tjenesteavbrudd eller forstyrrelse, eller eventuelle tapte, skadede eller stjålne data, opplysninger
eller systemer, samt kostnadene ved å gjenopprette tapte, skadede eller stjålne data, opplysninger eller systemer.
(h)
DAT-filer betyr påvisningsdefinisjonsfiler (også kalt signaturfiler). Disse inneholder koden programvaren for beskyttelse mot skadelig
programvare bruker til å påvise og fjerne virus, trojanske hester og potensielt uønskede programmer.
(i)
Distributør betyr en uavhengig enhet autorisert av McAfee til å distribuere McAfee-produkter til forhandlere eller sluttbrukere.
(j)
Utledet arbeid betyr arbeid som er basert på ett eller flere eksisterende arbeider (som revisjon, oversettelse, dramatisering,
filmversjon, sammendrag, sammentrekking, forbedring, modifisering eller annen form det eksisterende arbeidet kan omarbeides,
forvandles eller tilpasses til) som, hvis de er opprettet uten godkjenning fra eieren av opphavsretten til det eksisterende arbeidet, vil
utgjøre en krenkelse av dennes opphavsrettigheter.
(k)
Dokumentasjon betyr forklarende materiale som brukerhåndbøker, opplæringsmateriell og produktbeskrivelser vedrørende
implementeringen og bruken av McAfee-produkter, levert av McAfee sammen med McAfee-produktene. Dokumentasjon leveres i
trykt, elektronisk eller nettbasert form.
(l)
Sluttbruker betyr personen eller enheten som er lisensiert eller autorisert til å bruke programvaren i henhold til denne avtalen.
(m)
Force majeure-hendelse betyr en hendelse utenfor en parts rimelige kontroll som, av natur, ikke kunne ha vært forutsett eller, hvis
den kunne ha blitt forutsett, ikke kunne unngås – dette inkluderer streik, lockout eller andre industritvister (om det involverer egen
arbeidsstyrke eller en tredjeparts), naturkatastrofer, krig, opprør, handelsforbud, handling fra sivile eller militære myndigheter,
terrorisme eller sabotasje, forsyningsmangel eller forsinkelse i levering fra McAfees leverandører, brann, oversvømmelse, jordskjelv,
ulykke, stråling, manglende mulighet til å sikre transport, svikt i kommunikasjons- eller energikilder, ondsinnet skade, driftsstopp på
fabrikk eller i maskineri, eller manglende levering fra leverandører eller underleverandører.
(n)
Tildelingsdokument betyr en skriftlig (elektronisk eller ikke) bekreftelse McAfee utsteder til selskapet for å bekrefte kjøpet av
McAfee-produktene og gjeldende produktrettigheter. Tildelingsdokumentet angir SKU-nummer, antall, abonnementsperiode eller
støtteperiode, samt andre tilgangs- og bruksopplysninger.
(o)
Høyrisikosystem betyr en enhet eller et system som krever ekstra sikkerhetsfunksjonalitet, som for eksempel feilsikring eller
feiltoleranse, for å opprettholde en sikker tilstand, i tilfeller der det er rimelig grunn til å tro at svikt på enheten eller i systemet vil
kunne føre direkte til dødsfall, personskade eller katastrofal skade på eiendom. En enhet eller et system med feilsikringsfunksjonalitet
i tilfelle svikt, kan gå tilbake til en sikker tilstand i stedet for å svikte fullstendig. Det kan inkludere et sekundært system som trer i kraft
for å forhindre funksjonssvikt, eller kan fungere som sikring/reserve hvis funksjonssvikt forekommer. En enhet eller et system med
feiltoleransefunksjonalitet i tilfelle svikt kan fortsette den tilsiktede operasjonen, muligens med redusert ytelse, i stedet for å svikte
fullstendig. Uten begrensning kan høyrisikosystemer være påkrevd for viktig infrastruktur, industrianlegg, produksjons-/fabrikkanlegg,
apparater med direkte livsopprettholdende utstyr, navigasjon- eller kommunikasjonssystemer for fly, tog, båt eller kjøretøyer,
lufttrafikkstyring, våpensystemer, kjernefysiske anlegg, kraftverk, medisinske systemer og fasiliteter, samt transportanlegg.
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(p)

Immaterielle rettigheter betyr all immateriell eiendom eller andre eiendomsrettigheter i hele verden, om de er i henhold til lov,
sedvanerett eller rettmessige krav, eksisterende eller opprettet i fremtiden, inkludert:
(i)
opphavsrett, varemerke- og patentrettigheter, forretningshemmeligheter, ideelle rettigheter, offentlighetsrett, forfatters
rettigheter,
(ii)
søknad om eller rett til å søke om noen av rettighetene nevnt i avsnitt (i)
(iii)
alle fornyelser, utvidelser, fortsettelse, divisjoner, rekonstruksjoner eller gjenutgivelser av rettighetene eller søknadene
henvist til i avsnitt (i) og (ii).
(q)
McAfee betyr:
(i)
McAfee, LLC, med adresse 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, hvis programvaren er kjøpt i
USA (unntatt som oppgitt i underavsnitt (vi) nedenfor), Canada, Mexico, Mellom-Amerika, Sør-Amerika eller Karibia
(ii)
McAfee Ireland Limited, med registrert kontoradresse Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irland, hvis programvaren er
kjøpt i Europa, Midtøsten eller Afrika
(iii)
McAfee (Singapore) Pte Ltd., med handelsadresse 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591
Singapore, hvis programvaren er kjøpt i Asia (unntatt Kina – hvis programvaren er betalt i RMB – eller Japan) eller regionen
som er kjent som Oseania
(iv)
McAfee Co. Ltd., med kontoradresse Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043,
Japan, hvis programvaren er kjøpt i Japan
(v)
McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd., med handelsadresse Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang
District, Beijing, Kina, hvis programvaren er kjøpt i Kina (i RMB)
(vi)
McAfee Public Sector LLC, med kontoradresse 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, hvis
programvaren er kjøpt av amerikanske myndigheter, delstatsmyndigheter eller lokale myndighet, eller en helseorganisasjon
eller utdanningsinstitusjon i USA.
(r)
McAfee-produkter betyr McAfee-programvare eller -støtte.
(s)
Open Source-programvare betyr roaltyfri programvare som krever, som en betingelse for bruk, endring eller distribuering av
programvaren eller eventuell annen programvare inkorporert i, utledet fra eller distribuert med (utledet programvare), følgende:
(i)
kildekoden for programvaren eller eventuell avledet programvare må være utgitt eller på annen måte gjort tilgjengelig for
tredjeparter
(ii)
tillatelse til oppretting av utledet arbeid fra programvaren eller eventuell utledet programvare må være gitt til tredjeparter
(iii)
endringer utført i programvaren må være dokumentert og fremlegges når programvaren eller eventuell utledet programvare
blir distribuert
Open Source-programvare inkluderer all programvare som er underlagt GNU-lisens for allmennheten, GNU-bibliotekslisens for
allmennheten, kunstnerisk lisens, BSD-lisens, offentlig Mozilla-lisens, Affero GNU-lisens for allmennheten eller en lisens oppført på
www.opensource.org/licenses.
(t)
Personopplysninger eller personlig informasjon betyr all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar person, og er
ellers definert som personopplysninger, i henhold til personvernforordningen eller andre gjeldende databeskyttelseslover. i den
grad definisjonen av personopplysninger i gjeldende databeskyttelseslover er bredere enn de foregående definisjonene
(u)
Produktrettighet betyr lisens- eller abonnementstyper beskrevet i tildelingsdokumentet, og definert på
http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf.
(v)
Representanter betyr en parts tilknyttede selskaper, tillatte forhandlere, underleverandører eller autoriserte agenter
(w)
Forhandler betyr et selskap som er autorisert av McAfee og har inngått en avtale om å markedsføre og videreselge McAfeeprodukter.
(x)
Programvare betyr programvare som eies eller lisensieres av McAfee, alt etter kontekst, i objektkodeformat:
(i)
lisensiert fra McAfee og kjøpt fra McAfee eller dets autoriserte partnere
(ii)
innebygd i eller forhåndslastet i McAfee-merket maskinvareutstyr kjøpt fra McAfee eller dets autoriserte partnere, i begge
tilfeller inkludert oppgraderinger og oppdateringer som sluttbrukeren installerer i den gjeldende støtteperioden
Programvare kan også inkludere tilleggsfunksjoner eller funksjonaliteter som er tilgjengelige med et abonnement eller en
støtteavtale for visse skytjenester, som angitt i det spesifikke tilbudet og i henhold til skytjenesteavtalen.
(y)
Standard betyr en teknologispesifikasjon opprettet av en regjeringsstøttet gruppe, en bransjestøttet gruppe eller en lignende
gruppe eller enhet som lager teknologispesifikasjoner for bruk av andre. Eksempler på standarder er GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA,
MPEG og HTML. Eksempler på grupper som lager standarder, er IEEE, ITU, 3GPP og ETSI.
(z)
Støtte eller teknisk brukerstøtte betyr tjenestene McAfee (eller en autorisert partner) leverer for støtte og vedlikehold av McAfeeproduktene, som angitt i vilkårene for teknisk brukerstøtte og vedlikehold.
(aa)
Støtteperiode betyr perioden sluttbrukeren har rett til støtte i, som angitt i et tildelingsdokument.
(bb)
Vilkår for teknisk brukerstøtte og vedlikehold betyr McAfee-vilkårene for teknisk brukerstøtte for og vedlikehold av maskinvare
og programvare som omhandler støtte, tilgjengelig på http://support.mcafee.com/terms. Disse endres eller oppdateres fra tid til
annen.
(cc)
Oppdateringer betyr alle oppdateringer av innholdet i programvaren eller skytjenestene, og inkluderer alle DAT-filer, signatursett,
policyoppdateringer, databaseoppdateringer for programvaren eller skytjenestene og oppdateringer til den relaterte
dokumentasjonen som gjøres generelt tilgjengelig for sluttbrukere etter kjøpsdatoen for programvaren eller abonnementet på
skytjenestene som del av kjøpt støtte. Oppdateringer prises eller markedsføres ikke separat av McAfee.
(dd)
Oppgradering betyr alle eventuelle forbedringer i programvaren eller skytjenestene som gjøres generelt tilgjengelig for
sluttbrukere som en del av kjøpt støtte. Oppgraderinger prises eller markedsføres ikke separat av McAfee.
15.2 I denne avtalen, med mindre motstridende hensikt uttrykkes:
(a)
en referanse til en part inkluderer eksekutorer, administratorer, etterfølgere og tillatte overdragelser
(b)
overskrifter er bare til referanseformål og påvirker ikke tolkingen av eller betydningen i denne avtalen
(c)
entall inkluderer flertall og omvendt, og ord som er kjønnsspesifikke, inkluderer andre kjønn
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(d)
(e)
(f)
(g)

Andre grammatiske former eller ordklasser eller definerte ord eller fraser har tilsvarende betydning.
En referanse til en klausul, et avsnitt, et vedlegg, en plan eller et annet tillegg er en referanse til en klausul i, et avsnitt i, et vedlegg
til, en plan i eller et tillegg til denne avtalen.
Ordene «inkluderer», «inkludert», «som» og tilsvarende uttrykk er ikke brukt som, og er ikke beregnet på å tolkes som,
begrensende.
betydningen i denne avtalen vil bli tolket basert på helheten, og ikke bare isolerte deler
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