FÖRETAGSLICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
McAfee (enligt definition nedan) och Företaget (som identifieras i Tillståndsbrevet) samtycker till villkoren i det här Avtalet
(enligt definition nedan).
Genom att hämta, installera, kopiera, ha åtkomst till eller använda programvaran samtycker Företaget till detta Avtal. Om
Företaget godkänner Avtalet för en annan persons eller en juridisk persons räkning intygar Företaget att Företaget har
full behörighet att teckna det här Avtalet för den aktuella personen eller juridiska personen. Företaget måste säkerställa
att Slutanvändare (enligt definitionen nedan) följer detta Avtal och ansvarar för Slutanvändarnas efterlevnad av eller brott
mot detta Avtal.
Om Företaget inte samtycker till detta Avtal ska Företaget
•

inte hämta, installera, kopiera, ha åtkomst till eller använda Programvaran

•

returnera Programvaran och berättigandebeviset snarast till den part från vilken Företaget köpte Programvaran.

Termer som börjar med versaler i detta Avtal har den betydelse som tilldelas dem i Avsnitt 15.1 eller på annan plats i detta
Avtal. Tolkningsklausulen i Avsnitt 15.2 fastställer reglerna för tolkning av detta Avtal.
1.

LICENSBEVILJANDE OCH ÄGANDERÄTT
1.1

2.

Rätt att använda Programvaran: I enlighet med villkoren i detta Avtal beviljar McAfee Företaget en ickeexklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda Programvaran som anges i Tillståndsbrevet endast för Företagets
egen interna verksamhet. I detta Avtal omfattar användning av Programvaran att hämta, installera och få
åtkomst till Programvaran. Företaget har ingen rätt till Uppdateringar och Uppgraderingar såvida inte Företaget
har köpt Support (eller en tjänsteprenumeration som ger rätt till Uppdateringar och Uppgraderingar).

VILLKOR FÖR KOPIERING OCH ANVÄNDNING
2.1

Produktberättigande: Användningen av Programvaran beror på de köpta licenserna (t.ex. noder) och måste
ske enligt definitionerna av Produktberättiganden.

2.2

Flera plattformar/programpaket: Om flera plattformar kan användas med Programvaran, eller om Företaget
får Programvaran i ett paket med annan programvara, får det totala antalet enheter på vilka alla versioner av
Programvaran installeras inte överstiga Företagets Produktberättigande. För viss Programvara som licensieras
som en del av ett produktpaket från McAfee måste även en separat McAfee-serverlicens köpas för att
Programvaran ska få användas på vissa typer av servrar, vilket i så fall specificeras i Dokumentationen.

2.3

Period: Licensen är i kraft under den begränsade tid som anges i Tillståndsbrevet. Om ingen period anges är
licenserna eviga.

2.4

Kopior: Företaget får kopiera Programvaran enligt vad som är rimligen nödvändigt för säkerhetskopiering,
arkivering eller katastrofåterställning.

2.5

Dotterbolag och Hanterande parter: Företaget kan tillåta användning av Programvaran enligt detta Avtal
(a)
av ett Dotterbolag
(b)
av en tredje part med vilken Företaget ingår ett avtal om att hantera Företagets IT-resurser (Hanterande
part) om
(i)
den Hanterande parten endast använder Programvaran för Företagets interna verksamhet och
inte för en annan tredje parts eller sin egen räkning
(ii)
den Hanterande parten samtycker till att följa villkoren i detta Avtal
(iii)
Företaget skriftligen meddelar McAfee om att en Hanterande part kommer att använda
Programvaran för Företagets räkning.
Företaget är fullt ansvarigt för alla Dotterbolags och Hanterande parters efterlevnad av eller brott mot detta
Avtal.

2.6

Allmänna begränsningar: Företaget får inte, och får inte uppmana eller tillåta en tredje part att
(a)
dekompilera, disassemblera eller bakåtkompilera Programvaran eller skapa eller återskapa
Programvarans källkod
(b)
ta bort, radera, dölja eller ändra meddelanden, förseglingar eller instruktionsetiketter som avser
upphovsrätt, annan produktidentifiering eller äganderätt som stämplats, fästs, kodats eller registrerats
i eller på Programvaran eller Dokumentationen eller underlåta att bibehålla alla meddelanden om
upphovsrätt och annan äganderätt i alla kopior som Företaget gör av Programvaran och
Dokumentationen
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(c)

(d)

(e)
(f)
(g)

3.

hyra ut, låna ut eller använda Programvaran för tidsdelning eller i ett dataserviceföretag, sälja,
marknadsföra, licensiera, licensiera i andra hand, distribuera eller på annat sätt ge någon fysisk eller
juridisk person rätt att använda Programvaran utöver vad som uttryckligen tillåts enligt detta Avtal eller
använda Programvaran eller självständigt eller i kombination med annan vara eller tjänst, använda
Programvaran för att tillhandahålla någon vara eller tjänst till någon fysisk eller juridisk person mot en
avgift eller på något annat sätt
ändra, anpassa, göra om, översätta eller skapa Härledda verk från Programvaran eller
Dokumentationen, kombinera eller slå samman någon del av Programvaran eller Dokumentationen
med eller i annan programvara eller dokumentation eller hänvisa till eller på annat vis använda
Programvaran som en del i ett försök att utveckla programvara (inklusive rutiner, skript, kod eller
program) vars funktionella attribut, visuella uttryck eller andra egenskaper påminner om dem
i Programvaran i syfte att konkurrera med McAfee
publicera tester eller analyser som rör prestanda eller jämförelsetal som avser Programvaran, utom med
på förhand inhämtat uttryckligt tillstånd från McAfee
försöka utföra någon av åtgärderna som anges i Punkt (a) till (e)
köra eller driva Programvaran i ett moln, internetbaserad datoranvändning eller liknande miljöer med
efterfrågestyrd datoranvändning såvida inte detta uttryckligen är tillåtet enligt Företagets Tillståndsbrev
eller tillämplig definition i Produktberättigandet.

TEKNISK SUPPORT OCH UNDERHÅLL
Villkoren för Teknisk support och underhåll, som införlivas genom hänvisning, gäller om Företaget har köpt Support.
När Supportperioden eller tjänsteprenumerationsperioden som anges i Tillståndsbrevet har löpt ut har Företaget inte
längre rätt att få någon Support, vilket även omfattar Uppgraderingar, Uppdateringar och Support per telefon. McAfee
kan när som helst ändra den Support som erbjuds med verkan varje gång en förnyelseperiod för Support inleds.

4.

5.

UPPSÄGNING
4.1

Företaget kan, utan att detta påverkar Företagets betalningsskyldighet, när som helst säga upp Företagets
licens genom att avinstallera Programvaran.

4.2

McAfee kan säga upp Företagets licens om Företaget på ett väsentligt sätt bryter mot detta Avtal och Företaget
inte åtgärdar överträdelsen inom trettio (30) dagar från mottagandet av McAfees meddelande om
överträdelsen. Vid uppsägning måste Företaget omedelbart returnera, förstöra eller permanent radera alla
kopior av Programvaran och Dokumentationen.

4.3

Avyttring: Företagets rätt att använda Programvaran och funktioner i Programvaran är föremål för
Avyttringspolicyn som finns på https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-supporteol.pdf. På datumet då en Programvara eller en funktion i en Programvara Avyttras (enligt beskrivningen
i Avyttringspolicyn) upphör Företagets rätt att använda Programvaran eller funktionen.

BETALNING; SKATTER; GRANSKNING
5.1

Betalning: Såvida inte Företaget köper McAfee-produkterna via en Auktoriserad partner, då
betalningsskyldighet uteslutande föreligger mellan den Auktoriserade partnern och Företaget, ska Företaget
betala McAfee avgifterna för McAfee-produkten inom trettio (30) dagar efter fakturadatumet. Vid försenad
betalning utgår ränta med det lägre av 1,5 procent per månad eller den högsta räntesats som tillåts enligt lag.
Alla betalningsskyldigheter är oåterkalleliga och ej återbetalbara. Om Företaget anser att en faktura är felaktig
ska Företaget, för att kvalificera sig för justering eller kredit, skriftligen kontakta McAfee senast trettio (30) dagar
efter fakturadatumet.

5.2

Transaktionsskatter: Om Företaget köper McAfee-produkterna direkt från McAfee för användning eller
återförsäljning ska Företaget betala all tillämplig transaktionsskatt, inklusive försäljnings- och nyttjandeskatt,
mervärdesskatt, annan skatt, tullavgifter, tariffer och andra myndighetspålagda transaktionsavgifter oavsett
hur de utformats (och alla relaterade räntor eller straffavgifter) för belopp som ska betalas av Företaget enligt
detta Avtal (Transaktionsskatter). McAfee specificerar de Transaktionsskatter som McAfee ska inhämta från
Företaget enligt tillämplig lag separat på fakturorna. Företaget ska uppvisa belägg för eventuell dispens från
Transaktionsskatter till McAfee minst femton (15) arbetsdagar före fakturabetalningens förfallodatum. Om
McAfee inte inhämtar de Transaktionsskatter som krävs från Företaget men senare måste översända dessa
Transaktionsskatter till en skattemyndighet, ska Företaget genast ersätta McAfee för Transaktionsskatterna,
inklusive alla straffavgifter eller räntor, om det inte var McAfees fel att de inte inhämtades eller översändes
i tid.
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6.

5.3

Innehållande av skatt: Alla Företagets inbetalningar ska vara fullständiga och tydliga och utan avdrag för
aktuella eller framtida skatter påförda av någon skattemyndighet. Om Företaget i enlighet med tillämplig lag
måste dra av eller innehålla inkomstskatt från det belopp som ska betalas till McAfee enligt detta Avtal
(Innehållande av skatt) ska Företaget översända innehållen skatt, och ge McAfee bevis på att Företaget har
översänt den, till tillämplig skattemyndighet och betala kvarvarande nettobelopp till McAfee. Företaget ska ge
ett skriftligt meddelande till McAfee om dess intention att innehålla skatt (inklusive uppgifter om belopp och
rättslig grund för innehållande av skatt) minst femton (15) arbetsdagar före förfallodatum för eventuell
betalning enligt detta Avtal och ska samarbeta med McAfee för att minska eventuell innehållen skatt. Om
McAfee tillhandahåller Företaget giltig och officiell dokumentation som utfärdats av relevant skattemyndighet
för en lägre nivå av innehållen skatt ska Företaget tillämpa den lägre nivån.

5.4

Om Företaget köper McAfee-produkterna genom en Auktoriserad partner är skyldigheterna vad gäller
Transaktionsskatter och Innehållande av skatt den Auktoriserade partnerns eller Företagets exklusiva ansvar
och reglerna i Avsnitt 5.2 och 5.3 gäller inte mellan McAfee och Företaget.

5.5

Inkomstskatt: Alla parter ansvarar för sina egen inkomstskatt eller skatt baserad på bruttoinkomst eller
bruttokvitton.

5.6

Granskning: McAfee kan begära, och Företaget måste senast trettio (30) dagar efter datumet för begäran
tillhandahålla, en Programvarubaserad systemgenererad rapport (Systemrapport) som bekräftar Företagets
distribution av Programvaran. Företaget är medvetet om att Systemrapporten grundar sig på tekniska
funktioner i Programvaran som visar hur Programvaran distribuerats. Om Programvaran inte innehåller några
tekniska funktioner som visar din distribution av Programvaran måste Företaget själv ta fram en rättvisande
kontrollrapport för distribution av Programvaran med avseende på Programvaran och ge denna till McAfee
inom trettio (30) dagar från McAfees begäran. McAfee begär endast Systemrapporten (eller Företagets
framtagna kontrollrapport för distribution av Programvara) en gång per år och kommer inte på orimligt sätt
störa Företagets arbete. Om en Systemrapport eller ett Företags förberedda verifieringsrapport för distribution
av programvara upptäcker att Företaget inte följer detta Avtals licensvillkor måste Företaget köpa ytterligare
licenser i fråga och betala eventuella återställningsavgifter kopplade till licenser och Support. McAfee kan även
komma att ta ut en licensbrottsavgift.

SEKRETESS
6.1

Båda parter bekräftar att de kan få tillgång till Konfidentiell information från den andra parten i samband med
detta Avtal och att varje parts Konfidentiella information har ett betydande värde för den Utlämnande parten,
som kan försvagas om informationen oriktigt utlämnas till tredje part eller används på ett sätt som bryter mot
detta Avtal.

6.2

I enlighet med detta Avtal förbinder sig alla mottagare av Konfidentiell information att
(a) hålla den Utlämnande partens Konfidentiella information konfidentiell och skydda den åtminstone
i samma utsträckning som de skyddar sin egen Konfidentiella information och i samma utsträckning som
en person vid sina sinnens fulla bruk skulle skydda sådan Konfidentiell information
(b) inte använda den Utlämnande partens Konfidentiella information för egen räkning eller för tredje parts
räkning, förutom för att uppfylla sina förpliktelser, utöva sina rättigheter eller enligt vad som tillåts enligt
detta Avtal
(c) inte lämna ut den Utlämnande partens Konfidentiella information förutom för att uppfylla sina förpliktelser
eller utöva sina rättigheter enligt detta Avtal eller enligt vad som tillåts enligt detta Avtal, under
förutsättning att
(i) all utlämning till Mottagarens anställda, underleverantörer eller agenter sker på behovsbasis
(ii) Mottagarens anställda, underleverantörer eller agenter som mottar den Konfidentiella informationen
har sekretessplikt som inte är mindre sträng än den sekretess som anges i detta avsnitt.

6.3

Oavsett begränsningarna i Avsnitt 6.2 måste Mottagaren, om Mottagaren enligt lag är skyldig att lämna ut
någon av den Utlämnande partens Konfidentiella information till exempel som svar på en stämning, ett beslut
från en myndighet, domstol, skiljedomstol eller administrativ eller lagstiftande myndighet
(a) där det är rimligen möjligt och tillåtet, omedelbart tillhandahålla ett skriftligt meddelande till den
Utlämnande parten om det nödvändiga utlämnandet för att ge den Utlämnande parten en möjlighet att
begära en skyddsorder eller vidta andra åtgärder för att hindra utlämnandet
(b) endast lämna ut så lite Konfidentiell information som möjligt i den mån det krävs för att uppfylla lagkravet
(c) hävda och vidta lämpliga åtgärder med den myndighet som kräver utlämnandet för att hålla den
Konfidentiella information som ska yppas konfidentiell.
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6.4

6.5

6.6
7.

8.

Företaget ska omedelbart, och senast inom sjuttiotvå (72) timmar, meddela McAfee om Konfidentiell
information som tillhör McAfee används eller lämnas ut i strid med detta Avtal. Eftersom skadestånd i pengar
kan vara en otillräcklig ersättning om någon bryter mot eller hotar att bryta mot villkoren i det här avsnittet har
McAfee omedelbar rätt att göra sina rättigheter gällande genom specifika prestations- eller
förbudsförfaranden, utöver alla andra rättigheter och kompensationsmöjligheter de kan ha.
På den Utlämnande partens begäran och vid uppsägning av detta Avtal (om inget annat överenskommits
mellan parterna) ska vardera part återlämna, förstöra eller permanent radera (enligt den Utlämnande partens
gottfinnande) den andra partens Konfidentiella information.
Vid uppsägning av detta Avtal måste Mottagaren fortsätta att hålla den Utlämnande partens Konfidentiella
information konfidentiell i fem (5) år i enlighet med detta avsnitt.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
7.1

Programvaran, inklusive dess objektkod och källkod, oavsett huruvida dessa har tillhandahållits Företaget,
utgör Konfidentiell information som tillhör McAfee. McAfee (eller dess licensgivare) äger och förbehåller sig alla
rättigheter, alla äganderättigheter och intresserättigheter till McAfee-produkter och Dokumentation, inklusive
alla Immateriella rättigheter samt alla Härledda verk. Företaget får inte göra några anspråk på eller utöva några
äganderättigheter och andra rättigheter till McAfee-produkter, Dokumentation, eller eventuella relaterade
Immateriella rättigheter, utöver de begränsade användningsrättigheter som ges till Företaget i det här Avtalet.
Företaget godkänner, å sina egna och eventuella Dotterbolags vägnar, att Företaget och dess Dotterbolag inte
kommer att vidta åtgärder som inte är förenliga med McAfees Immateriella rättigheter.

7.2

Detta Avtal utgör inte ett köpeavtal, och överför ingen äganderätt, inga anspråk och inga Immateriella
rättigheter till McAfee-produkter eller Dokumentation till Företaget. Företaget är medvetet om och samtycker
till att McAfee-produkter, Dokumentation och alla idéer, metoder, algoritmer, formler, processer och koncept
som använts för att utveckla McAfee-produkterna eller Dokumentationen eller som finns införlivade i den, alla
framtida Uppdateringar och Uppgraderingar och alla andra förbättringar, omarbetningar, planerade och
oplanerade korrigeringar, snabbkorrigeringar, ändringar, versioner, DAT-filer, signaturuppsättningar,
uppgraderingar, policy- och databasuppdateringar och andra uppdateringar av, eller som ingår i, McAfeeprodukterna eller Dokumentationen, liksom alla Härledda verk från något av ovanstående, och alla kopior av
ovanstående, utgör affärshemligheter och äganderättsskyddad egendom som tillhör McAfee och som har stort
kommersiellt värde för McAfee.

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSFRISKRIVNING
8.1

Begränsad garanti: McAfee garanterar att den Programvara som licensierats enligt detta Avtal under en
period på sextio (60) dagar från inköpsdagen (Garantiperioden) väsentligen kommer att fungera i enlighet
med Dokumentationen (Begränsad garanti). Företagets enda gottgörelse och McAfees enda skyldighet och
ansvar vid brott mot den Begränsade garantin är att reparera eller ersätta Programvaran eller återbetala
Företaget det pris som Företaget betalade för Programvaran om reparation eller ersättning av Programvaran
enligt McAfees bedömning skulle vara orimlig. Den Begränsade garantin ges förutsatt att Företaget omedelbart
ger McAfee ett skriftligt meddelande om att Programvaran på ett väsentligt sätt inte presterar enligt
Dokumentationen.

8.2

Undantag från garanti: Den Begränsade garantin gäller inte om
(a)
Programvaran inte används enligt detta Avtal eller Dokumentationen
(b)
Programvaran eller en del av Programvaran har ändrats av en annan enhet än McAfee
(c)
ett fel i Programvaran har orsakats av utrustning eller programvara som inte levererats av McAfee.

8.3

Garantifriskrivning: UTÖVER DEN BEGRÄNSADE GARANTIN TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN ”I
BEFINTLIGT SKICK”. I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG GER MCAFEE INGA UTFÄSTELSER ELLER
GARANTIER AV NÅGOT SLAG BETRÄFFANDE PROGRAMVARAN OCH SUPPORTEN, OCH MACAFEE FRISKRIVER
SIG FRÅN ALLA ANDRA SKYLDIGHETER OCH FÖRPLIKTELSER, ELLER UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER SOM RÖR PROGRAMVARAN, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET,
KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT, ICKE-ÖVERTRÄDELSE ELLER SYSTEMINTEGRATION.
MCAFEE GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE PROGRAMVARANS ANVÄNDNING ELLER
PRESTANDA ELLER OM ATT PROGRAMVARAN KAN DRIVAS UTAN FEL, AVBROTT ELLER DEFEKTER, ELLER ATT
PROGRAMVARAN SKYDDAR MOT ALLA MÖJLIGA RISKER.

8.4

Villkor för högrisksystem: PROGRAMVARAN ÄR INTE FELSÄKER OCH ÄR INTE UTFORMAD, UTVECKLAD,
TESTAD ELLER AVSEDD ATT VARA TILLFÖRLITLIG I HÖGRISKSYSTEM. MCAFEE HAR INGET ANSVAR, OCH
FÖRETAGET SKA ERSÄTTA OCH HÅLLA MCAFEE SKADESLÖST FRÅN, EVENTUELLA SKADESTÅNDSANSPRÅK,
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SKADESTÅNDSKRAV, RÄTTSPROCESSER ELLER RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER SOM KAN HÄVDAS ELLER KRÄVAS SOM
ERSÄTTNING FÖR FÖRLUSTER, RISKER, KOSTNADER, SKADOR, BÖTER, UPPGÖRELSER, DOMAR,
STRAFFAVGIFTER ELLER UTGIFTER (INKLUSIVE KOSTNADER FÖR JURIDISKT OMBUD) SOM UPPSTÅR SOM ETT
RESULTAT AV, ELLER I SAMBAND MED, FÖRETAGETS ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN I ETT
HÖGRISKSYSTEM, VARI BLAND ANNAT INGÅR SÅDANA SOM KUNDE HA UNDVIKITS GENOM ANVÄNDNING AV
FELSÄKRA ELLER FELTOLERANTA FUNKTIONER I HÖGRISKSYSTEMET, GRUNDAR SIG PÅ PÅSTÅENDEN ELLER
ANKLAGELSER OM ATT HÖGRISKSYSTEMET ÄR, ELLER VAR, BEROENDE AV ATT PROGRAMVARAN FUNGERAR,
ELLER FUNGERADE, ELLER ATT FEL I PROGRAMVARAN ORSAKAT FEL I HÖGRISKSYSTEMET.
8.5

9.

Tredje parter: McAfee-produkter kan innehålla oberoende tredjepartsprodukter och förlita sig på att dessa
ska tillhandahålla en viss funktionalitet, bland annat definition av skadlig programvara eller URL-filter och
algoritmer. McAfee ger ingen garanti i fråga om hur tredjepartsprodukter fungerar eller riktigheten
i tredjepartsinformation.

ANSVARSBEGRÄNSNING: VARDERA PARTENS HELA SAMLADE ANSVAR GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN FÖR
ANSPRÅK ENLIGT ELLER RELATERAT TILL INNEHÅLLET I DETTA AVTAL ÖVERSKRIDER INTE DEN SAMMANLAGDA
BETALNING SOM BETALATS ELLER SKA BETALAS AV FÖRETAGET TILL MCAFEE ENLIGT DETTA AVTAL UNDER DE SEX (6)
MÅNADERNA NÄRMAST FÖRE ANSPRÅKET. INGEN AV PARTERNA SKA ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR
I SAMBAND MED DETTA AVTAL, ÄVEN OM SKADORNA ÄR FÖRUTSEBARA ELLER OM EN PART HAR MEDDELATS RISKEN
FÖR DESSA SKADOR. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM SÅDANA ANSPRÅK UPPSTÅR GENOM
AVTAL, FÖRSEELSE (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), SEDVANERÄTT, BESTÄMMELSER ELLER PÅ ANNAT SÄTT. INGET
I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR ELLER EXKLUDERAR NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN BEGRÄNSAS ELLER EXKLUDERAS
ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

10. ERSÄTTNING
10.1

Företagets ersättningsskyldigheter: Företaget ska ovillkorligen hålla skadeslösa och försvara McAfee, dess
Dotterbolag samt deras styrelseledamöter, direktörer, anställda, underleverantörer och ombud (var och en
utgör en McAfee ersättningsberättigad part) mot alla anspråk, allt ansvar och alla utgifter (inklusive
rättegångskostnader och skäliga advokatarvoden) som en McAfee ersättningsberättigad part drabbas av som
en följd av eller i samband med
(a)
eventuella tredjepartsanspråk som uppstår i samband med
(i)
Företagets underlåtenhet att inhämta tillstånd, behörighet eller licens som krävs för McAfees
användning av data, programvara, material, system, nätverk eller annan teknik som tillhandahålls
av Företaget enligt detta Avtal
(ii)
Företagets användning av Programvaran på ett sätt som inte uttryckligen tillåts i detta Avtal
(iii)
McAfees överensstämmelse med eventuella tekniker, konstruktioner, anvisningar eller krav som
tillhandahållits av Företaget eller en tredje part för Företagets räkning
(iv)
eventuella anspråk, kostnader eller skadeståndskrav av någon typ som hävdas av någon
Företagsrepresentant
(v)
överträdelser av tillämpliga lagar från Företagets sida
(b)
alla rimliga kostnader och avgifter för juridiska ombud som krävs för att McAfee ska svara på en
stämning, ett domstolsbeslut eller andra officiella myndighetsförfrågningar om Företagets användning
av Programvaran.

10.2

McAfees ersättningsskyldigheter
(a)

McAfee ska hålla Företaget skadeslöst och, i enlighet med McAfees val, försvara Företaget mot
tredjepartsanpråk mot Företaget vid en stämning eller förhandling om ersättningskravet gäller direkt
patent- eller upphovsrättsintrång eller obehörigt bruk av affärshemligheter från McAfees sida och
skadeståndskravet anförs endast mot Programvaran och inte i kombination med något annat eller
endast en kombination av McAfee-produkter.

(b)

Undantag: Oaktat om något som strider mot detta ingår i detta Avtal ska McAfee inte ersätta eller
försvara Företaget rörande anspråk som görs, helt eller delvis, mot
(i)
teknik designer eller krav som Företaget ger till McAfee
(ii)
korrigering eller programmering av programvaran som har gjorts av någon annan än McAfee, eller
(iii)
programvarans påstådda implementering av delar av eller en hel standard.
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(c)

Ersättning: McAfee kan, efter eget gottfinnande och på egen bekostnad, avseende valfri Programvara
som omfattas av ett anspråk
(i)
ge Företaget rätt att fortsätta använda Programvaran
(ii)
ersätta Programvaran med en Programvara som inte gör intrång
(iii)
ändra Programvaran så att den inte gör intrång
(iv)
vid Företagets returnering av Programvaran till McAfee och borttagning av Programvaran från
Företagets system, återbetala den återstående delen av inköpspriset som Företaget betalade för
Programvaran som gör intrång, avskriven linjärt under en period på tre (3) år från datumet då
Programvaran levererades till Företaget.

10.3

Ersättningsförfarande: Den ersättningsberättigade parten (Ersättningsberättigad) ska (a) lämna
omedelbart skriftligt meddelande till den ersättningsskyldiga parten (Ersättningsskyldig) om anspråket
(förutsatt att underlåtenhet att lämna meddelande i tid som kränker den Ersättningsskyldige befriar den
Ersättningsskyldige från dennes skyldigheter enligt det här avsnittet i den utsträckning den Ersättningsskyldige
har kränkts och underlåtenheten att lämna meddelande i tid frigör den Ersättningsskyldige från all skyldighet
att ersätta den Ersättningsberättigade för dennes juristkostnader som uppstått före meddelandet), (b) rimligen
samarbeta i samband med försvar eller förlikning av anspråket och (c) ge den Ersättningsskyldige exklusiv
kontroll över försvar eller förlikning av anspråket, förutsatt att eventuell förlikning av ett anspråk inte ska
inkludera ett specifikt förpliktat åtagande eller medgivande av ansvar från den Ersättningsberättigades sida.

10.4

Personlig och exklusiv ersättningsskyldighet: Föregående ersättningsskyldighet är personlig för parterna
och kan inte överföras till någon. Detta avsnitt utgör parternas hela ersättningsskyldighet och Företagets enda
gottgörelse för anspråk som innefattar Immateriella rättigheter.

11. YTTERLIGARE VILLKOR
11.1

Provversion av Programvara: Om McAfee upptäcker att Programvaran som licensierats till Företaget är en
”provversion” av Programvaran gäller detta avsnitt och avsnitt 11.3 och åsidosätter eventuella motstridiga
villkor i detta Avtal. Företagets royaltyfria, icke-överlåtbara, begränsade licens att använda provversionen av
Programvaran, endast i utvärderingssyfte, är begränsad till trettio (30) dagar om inte annat överenskommits
skriftligen med McAfee. Prov- eller testversionen kan innehålla fel eller andra problem som kan orsaka
systemkrasch eller andra fel, samt dataförlust. Företaget kan använda information om provversionen av
Programvaran som samlats in vid användningen endast i utvärderingssyfte och får inte ge denna information
till tredje part. Begränsningarna som anges i avsnitt 2.6 gäller. Om Företaget inte förstör provversionen av
Programvaran efter det att provperioden löpt ut kan McAfee efter eget gottfinnande fakturera Företaget för
ett belopp motsvarande McAfees listpris för Programvaran. Företaget måste i sådana fall betala fakturan så
snart den mottas.

11.2

Betaprogramvara: Om McAfee upptäcker att Programvaran som licensierats till Företaget utgör en
”betaversion” av Programvaran gäller detta avsnitt samt avsnitt 11.1 (där alla hänvisningar till ”provversion”
ersätts med ”betaversion”) och 11.3. McAfee har ingen skyldighet gentemot Företaget att utveckla
betaversionen vidare eller utge den offentligt. Support erbjuds inte för betaversioner. Om McAfee så begär ska
Företaget informera McAfee avseende test och användning av betaversionen av Programvaran, inklusive
rapporter om fel eller buggar. Företaget samtycker till att ge McAfee en ständig, icke-exklusiv, royaltyfri,
världsomspännande licens att efter McAfees gottfinnande använda, kopiera, distribuera, skapa Härledda verk
och infoga din feedback i valfri McAfee-produkt. När du får en senare, ännu ej utgiven, version av betaversionen
av Programvaran, eller en av McAfee kommersiellt utgiven version av betaversionen, måste Företaget
permanent returnera, förstöra eller radera alla tidigare betaversioner av Programvaran som erhållits från
McAfee.

11.3

Garantifriskrivning: McAfees ersättningsskyldighet enligt avsnitt 10 gäller inte prov- och betaversioner av
Programvara. Prov- och betaversioner av Programvara tillhandahålls Företaget endast ”I BEFINTLIGT SKICK”.
I den utsträckning som tillåts i lag ger McAfee inga andra garantier av något slag, uttryckliga eller
underförstådda, för Utvärderingsprodukterna och Gratistjänsterna och frånsäger sig alla andra skyldigheter
och ersättningsskyldigheter, eller uttryckliga och underförstådda garantier, för Utvärderingsprodukterna och
Gratistjänsterna, inklusive kvalitet, överensstämmelse med någon framställning eller beskrivning, prestanda,
säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte, icke-överträdelse, eller att Utvärderingsprodukterna och
Gratistjänsterna ska vara utan fel eller defekter. Företaget tar all risk vid användning av prov- och betaversioner
av Programvara. Om lagstiftningen i Företagets jurisdiktion inte tillåter undantag från uttalade eller
underförstådda garantier kan friskrivningen i det här avsnittet vara ogiltig och de uttalade eller underförstådda
garantierna begränsas i varaktighet till eventuell minimiperiod som krävs i tillämplig lag och det samlade
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ansvaret för McAfee och licensgivarna begränsas till totalt femtio (50) USD (eller det aktuella värdet i relevant
lokal valuta).
11.4

Fri programvara eller Programvara med öppen källkod: Programvaran kan innehålla delar (till exempel
program, tillämpningar, verktyg, bibliotek och annan programmeringskod) som tillhandahålls av
tredjepartsorganisationer genom en licensieringsmodell med fri programvara eller programvara med öppen
källkod (FOSS-kod). FOSS-kodsdelar som ingår i Programvaran vidaredistribueras av McAfee enligt villkoren för
tillämplig FOSS-kodslicens för delen i fråga. Att Företaget får FOSS-kodsdelarna från McAfee under detta Avtal
varken förstorar eller inskränker Företagets rättigheter och skyldigheter som beskrivs i FOSS-kodslicensen för
aktuell FOSS-kodsdel. Kopior av FOSS-kodslicenserna för FOSS-kodsdelar som ingår i programvaran ingår
i dokumentationen till programvaran eller så finns det hänvisningar till dem i dokumentationen.

12. SEKRETESS SAMT INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SYSTEMINFORMATION
12.1

Programvara eller Support kan innefatta tillämpningar och verktyg för insamling av Personuppgifter, känsliga
uppgifter eller annan information om Företaget och Slutanvändare (till exempel Slutanvändarnas namn,
adresser, e-postadresser och betalningsuppgifter), deras datorer, filer lagrade på datorerna eller deras
datorers samverkan med andra datorer (till exempel information om nätverk, använda licenser, typ av
maskinvara, modell, hårddiskstorlek, processortyp, disktyp, RAM-storlek, 32- eller 64-bitarsarkitektur, typer av
operativsystem, versioner, nationella inställningar, BIOS-version, BIOS-modell, totalt antal aktiverade
skannerapparater, databasstorlek, systemtelemetri, enhets-ID, IP-adress, placering, innehåll, installerade
McAfee-produkter, McAfee-delar, information om processer och tjänster, information om McAfee-delars
uppdateringar och hur ofta de gjorts, information om installerade produkter från tredje part, utdrag ur loggar
skapade av McAfee, användningsmönster för McAfee-produkter och specifika funktioner m.m.) (kallas
gemensamt Data).

12.2

Insamling av Data kan vara nödvändig för att ge Företaget och Slutanvändarna relevanta Programvaru- eller
Supportfunktioner som beställts (inklusive för att upptäcka och rapportera hot och sårbarheter på Företagets
och Slutanvändarnas datornätverk) samt för att McAfee ska kunna förbättra Programvaran eller Supporten
(inklusive synkronisering av innehåll, enhetsspårning, felsökning m.m.), hantera licenser för Programvara eller
Support och förbättra den övergripande säkerheten för Företaget och Slutanvändarna. Företaget kanske
behöver avinstallera Programvaran eller avaktivera Support för att hindra ytterligare Datainsamling som stöder
dessa funktioner.

12.3

Genom att ingå detta Avtal, eller genom att använda Programvaran, Support eller tjänsteabonnemang,
accepterar Företag och Slutanvändare McAfees sekretesspolicy på https://www.mcafee.com/enterprise/enus/about/legal/privacy.html och gällande McAfees och dess tjänsteleverantörers insamling, bearbetning,
kopiering, säkerhetskopiering, lagring, överföring och användning av dessa Data, i, från och till USA, Europa
eller andra länder eller rättsområden möjligen utanför Företagets eller Slutanvändares land, som en del av
Programvaran, Support eller tjänsteabonnemang. McAfee samlar in, bearbetar, kopierar, säkerhetskopierar,
lagrar, överför och använder Personuppgifter endast enligt McAfees sekretesspolicy, inklusive McAfees
Databehandlingsavtal på sådan sida, om ett sådant gäller och har ingåtts av parterna.

12.4

Företaget ansvarar för att inhämta alla sekretessrelaterade rättigheter och tillstånd från enskilda personer som
krävs enligt bestämmelser, författningar och andra lagar samt interna rutiner och riktlinjer, så att Företaget
kan överlämna de Personuppgifter som behövs för att använda Programvaran och/eller i samband med
McAfees utförande av Support eller annat i enlighet med detta Avtal.

13. EFTERLEVNAD AV LAGAR
13.1

Varje part ska uppfylla tillämpliga nationella, delstatliga och lokala lagar med hänsyn till sina rättigheter och
skyldigheter under det här Avtalet, inklusive tillämpliga sekretess- och exportlagar och bestämmelser, den
amerikanska lagen om korruption i utlandet och andra tillämpliga anti-korruptionslagar.

13.2

Företaget får inte, direkt eller indirekt, exportera, sända, tillåta åtkomst till eller använda några McAfeeprodukter eller tekniska data (eller någon del av McAfee-produkter eller tekniska data) eller några system eller
tjänster som innefattar några McAfee-produkter, till något land där sådan export eller åtkomst begränsas av
lagar, regler eller bestämmelser utan godkännande, om sådant krävs, av Bureau of Industry and Security
(myndigheten för industri och säkerhet) i det amerikanska Handelsdepartementet eller andra behöriga
myndigheter som kan ha jurisdiktion över sådan export eller översändelse. Företaget ska inte använda,
överföra eller använda några McAfee-produkter för slutanvändning som relaterar till kärnvapen, kemiska eller
biologiska vapen, eller missilteknik om det inte tillåts genom regler eller en särskild licens som har utfärdats av
amerikanska myndigheter.
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13.3

Företaget bekräftar och godkänner att vissa McAfee-produkter innehåller kryptering som kan kräva
godkännande från USA och andra behöriga myndigheter inklusive EU före export. Företaget bekräftar och
godkänner även att vissa McAfee-produkter som innehåller kryptering kan omfattas av import- eller
användningsbegränsningar i andra länder. Ytterligare information om export och import av McAfee-produkter
finns på McAfees webbplats ”Export Compliance” (www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx), som
uppdateras då och då.

13.4

Om det kommer till McAfees kännedom att det finns restriktioner för eller sanktioner mot Företaget enligt
tillämplig lag är McAfee inte skyldigt att uppfylla några av de skyldigheter som ingår i detta Avtal om sådant
uppfyllande skulle innebära brott mot restriktionerna eller sanktionerna.

14. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
14.1 Förhållande: Parterna är oberoende parter enligt det här Avtalet och frånsäger sig alla delägarskap, franchise,
joint venture, förmedlingsverksamhet, anställningsrelationer, god man-relationer, eller andra särskilda
relationer. Ingen av parterna avser att det här Avtalet ska utgöra grund för förmåner eller rättigheter eller orsak
till åtgärd för någon annan person eller enhet än parterna och angivna Dotterbolag. Avtalet är inte avsett att
skapa en berättigad tredje part av något slag. Företaget får inte göra framställningar till någon tredje part om
att det skulle ha rätt att på något vis förbinda McAfee och Företaget ska inte göra några framställningar eller
ge några garantier för McAfees räkning.
14.2 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet: Om en domstol förordnar att någon rättighet i detta Avtal är ogiltig
eller inte verkställbar modifierar domstolen rättigheten eller delen på minsta nödvändiga sätt för att göra den
giltig och verkställbar, eller, om den inte kan göras giltig och verkställbar, tar domstolen bort och raderar
rättigheten från detta Avtal. Ändringen påverkar varken giltigheten hos den ändrade rättigheten eller
giltigheten hos några andra rättigheter i det här Avtalet, vilka fortsätter att gälla till fullo.
14.3 Inget avsägande: Om endera part misslyckas eller försenas med att verkställa någon rättighet i detta Avtal
innebär inte det ett avsägande av rättigheten att verkställa rättigheten eller någon annan rättighet i detta Avtal
vid något tillfälle. Ett avsägande av någon rättighet i detta Avtal måste vara skriftligt och specificera vilken
rättighet som ska avsägas och signeras av den part som godkänner avsägandet.
14.4 Force Majeure; övriga ursäktliga underlåtenheter eller fördröjningar i uppfyllande
(a)

Ingen av parterna ansvarar för fördröjningar eller underlåtenhet att utföra några av sina skyldigheter
enligt detta Avtal i den utsträckning de har orsakats av en Force Majeure-händelse.

(b)

McAfees fördröjningar eller underlåtenhet att utföra sina skyldigheter tillåts i den utsträckning de beror
på
(i)
Företagets handlingar eller försummelser, eller deras anställdas, ombuds, användares,
dotterbolags eller underleverantörers handlingar eller försummelser
(ii)
oavsett allmängiltigheten i Avsnitt 14.4(b)(i), Företagets underlåtenhet eller fördröjning att utföra
en specifik uppgift, skyldighet eller ansvar enligt detta Avtal eller ett Schema, där uppgiften,
skyldigheten eller ansvaret är en förutsättning eller ett krav för en av McAfees uppgifter,
skyldigheter eller ansvar
(iii)
förlitan på anvisningar, behörigheter, godkännanden eller annan information från Företaget
(iv)
åtgärder eller försummelser av tredje part (såvida det inte anvisats av McAfee).

14.5 Tillämplig lag: Alla tvister som uppkommer avseende detta Avtal eller dess innehåll ska regleras av följande
materiella rätt, med undantag för regler rörande lagkonflikt:
(a)
lagstiftningen i delstaten New York, om Företaget har köpt McAfee-produkterna i USA, Mexiko,
Centralamerika, Kanada, Sydamerika eller Karibien, eller
(b)
lagstiftningen i republiken Irland, om Företaget har köpt McAfee-produkterna i Europa, Mellanöstern,
Afrika eller regionen som brukar kallas Oceanien (utom Australien och Nya Zeeland) samt något annat
land som inte nämns i detta avsnitt, såvida inte lokal lagstiftning krävs, eller
(c)
lagstiftningen i Japan, om Företaget har köpt McAfee-produkterna i Japan
(d)
lagstiftningen i republiken Singapore, om Företaget har köpt McAfee-produkterna i Asien och
Stillahavsområdet (inklusive Australien och Nya Zeeland).
Förenta Nationernas konvention om avtal för internationella köp av varor och den amerikanska lagen Uniform
Computer Information Transactions Act gäller inte för detta Avtal.
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14.6 Jurisdiktion: Följande domstolar har var för sig exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår genom eller
i relation till det här Avtalet eller dess innehåll:
(a)
United States District Court för Southern District of New York och State Courts i delstaten New York
County, när New Yorks lag är tillämplig, eller
(b)
domstolarna i Republiken Irland, när Irlands lag är tillämplig, eller
(c)
Tokyo District Court, när Japans lag är tillämplig, eller
(d)
domstolarna i republiken Singapore när Singapores lag är tillämplig.
14.7 Avtalet i dess helhet, prioritetsordning och ändringar
(a)

Det här Avtalet utgör hela överenskommelsen mellan McAfee och Företaget med avseende på innehållet
och ersätter alla muntliga eller skriftliga framställningar och all kommunikation mellan parterna med
avseende på innehållet. Detta Avtal, inklusive alla dokument som införlivats genom hänvisning och
Tillståndsbrevet, fortsätter att gälla oaktat alla avvikelser i eventuella beställningsorder eller andra
skriftliga instrument som lämnas in av Företaget, oavsett huruvida de uttryckligen avvisas av McAfee.

(b)

McAfee förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i detta Avtal. Eventuella ändringar träder
ikraft vid publiceringen av en uppdaterad version på www.mcafee.com/eula.

14.8 Meddelanden: Alla meddelanden som anges enligt eller i samband med detta Avtal måste vara skriftliga,
signerade av eller för den part som lämnar dem och adresseras till relevant McAfee-enhet, ”Attention Legal
Department”, till motsvarande adress, eller till Företaget, enligt kontaktuppgifterna som Företaget tillhandahöll
när det köpte eller registrerade sig för McAfee-produkterna. Meddelanden anses vara levererade när de mottas
om de levereras för hand med mottagande, nästa Arbetsdag efter att det har skickats via förbetald, nationellt
erkänd, prioriterad post med spårning eller fem (5) Arbetsdagar efter att det har skickats via rekommenderat
eller certifierat brev, med obligatoriskt mottagningsbevis, förfrankerat, till adressen som anges ovan.
14.9 Ytterligare Dokument och Referenser: Referenser till länkade villkor i detta Avtal är referenser till villkoren
eller innehållet som kopplats till hyperlänken (eller ersättningshyperlänken som McAfee då och då kan ange)
som vid behov kan komma att ändras. Företaget bekräftar att villkoren eller innehållet i hyperlänken ingår i det
här avtalet genom hänvisning och att det är Företagets ansvar att gå igenom villkoren eller innehållet
i hyperlänkarna som det hänvisas till i detta Avtal.
14.10 Överlåtelse: Företaget får inte underlicensiera, överlåta eller överföra sina rättigheter enligt detta Avtal utan
föregående skriftligt medgivande från McAfee. Alla försök från Företagets sida att underlicensiera, överlåta eller
överföra några av sina rättigheter, skyldigheter eller åtaganden enligt detta Avtal, oavsett om det är direkt,
indirekt genom fusion eller ändrad styrning är ogiltiga.
14.11 Information till Slutanvändare inom USA:s myndighetsväsende: Programvaran och medföljande
Dokumentation anses vara ett ”kommersiellt datorprogram” respektive ”dokumentation till kommersiellt
datorprogram”, enligt DFAR avsnitt 227.7202 och FAR avsnitt 12.212. All användning, ändring, återgivning,
publicering, visning, uppförande eller utlämning av Programvaran och den tillhörande Dokumentationen från
USA:s statsmakt regleras uteslutande av villkoren i detta Avtal och är förbjuden, förutom i den omfattning som
uttryckligen tillåts i detta Avtal.
14.12 Överlevnad: Följande avsnitt, tillsammans med eventuella andra villkor som är nödvändiga för tolkning eller
tillämpning av detta Avtal, ska fortsätta att gälla efter uppsägning av detta Avtal: 6 (Konfidentialitet),
7 (Immateriella rättigheter), 8 (Begränsad garanti och ansvarsfriskrivning), 9 (Ansvarsbegränsning), 10
(Ersättningsskyldighet), 11.3 (Garantifriskrivning för prov- och betaversioner av Programvaran), 12 (Sekretess
och insamling av Personuppgifter eller systeminformation), 14.5 (Tillämplig lag), 14.6 (Jurisdiktion), 15
(Definitioner och tolkning) och detta avsnitt 14.12 (Överlevnad).
15. DEFINITIONER OCH TOLKNING
15.1 I detta Avtal gäller:
(a)
Auktoriserad partner avser någon av McAfees dotterbolag, distributörer, återförsäljare eller andra
affärspartners.
(b)
Dotterbolag, i förhållande till Företaget, innebär alla enheter som direkt eller indirekt kontrollerar,
kontrolleras av eller är under direkt eller indirekt gemensam kontroll av en sådan enhet eller en eller
fler av de andra Dotterbolagen för denna enhet (eller en kombination av detta).
Enligt den här definitionen kontrollerar en enhet en annan enhet om och så länge den första enheten
(i)
äger, som förmånstagare eller som registrerad ägare, mer än femtio procent (50 %) av det
röstberättigande innehavet i den andra enheten
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(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

(h)

(i)
(j)

(k)

(l)
(m)

(ii)
kan välja en majoritet av ledningscheferna i den andra enheten
(iii)
tillhandahåller daglig ledning av denna enhet enligt avtal eller som komplementär.
Dotterbolag, i förhållande till McAfee, innebär alla direkta eller indirekta dotterbolag till McAfee, LLC.
Arbetsdag innebär alla dagar utöver lördag, söndag och offentliga helgdagar på den plats där McAfeeprodukterna tillhandhålls.
Med Molntjänster menas molntjänster som McAfee tillhandahåller Företaget i enlighet med ett eller
flera tillståndsbrev enligt villkoren för Molntjänstavtal.
Molntjänstavtal avser de villkor som reglerar tillämpliga Molntjänster, som finns tillgängliga på
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/cloud-terms-of-service.html.
Konfidentiell information innebär all information (oavsett form av yppande eller medium som
används för att lagra eller återge den) som tillhör en part (Utlämnande part), inklusive
affärshemligheter och teknisk, finansiell eller verksamhetsrelaterad information, data, idéer, koncept
eller kunnande som
(i)
betecknas som ”konfidentiell” eller med liknande ord av den Utlämnande parten vid tiden för
utelämnandet och, om den är muntlig eller visuell, bekräftas som konfidentiell av den Utlämnande
parten skriftligt inom femton (15) dagar efter utlämnandet
(ii)
den mottagande parten (Mottagaren) rimligen skulle ha bedömt som konfidentiell under
omständigheterna vid utlämnandet.
Konfidentiell information innefattar dock inte någon information som
(iii)
skriftliga register visar inhämtades lagligt eller tidigare kändes till av Mottagaren oberoende av
den Utlämnande parten
(iv)
mottas från tredje part utan begränsningar för användning eller utlämnande och inte erhålls
oavsiktligt eller av misstag
(v)
sprids eller har spridits till allmänheten utan Mottagarens inblandning och utan brott mot
villkoren i detta Avtal eller andra skyldigheter att bevara sekretessen
(vi)
skapas oberoende av Mottagaren utan att bryta mot detta Avtal, inklusive skyldighet att behandla
informationen konfidentiellt gentemot den Utlämnande parten.
Följdskador innebär indirekta, särskilda, tillfälliga, bestraffande, avskräckande eller utomkontraktuella
skador av något slag, inklusive tredjepartsanspråk, förlorad vinst, förlorad goodwill, förlorade
personallöner, dator- eller systemavbrott eller -fel, kostnader för ersättande Molntjänster, arbetsstopp,
nekad åtkomst eller driftavbrott, system- eller tjänstavbrott eller -störning, eller förlorade eller skadade
eller stulna data, information eller system samt kostnader för att återställa eventuella förlorade, skadade
eller stulna data, information eller system.
DAT-filer avser avkänningsdefinitionsfiler (även kallade signaturfiler) som innehåller de koder som
används för att känna av och reparera virus, trojaner och potentiellt oönskade program i programmet
för skydd mot skadlig programvara.
Distributör avser en oberoende enhet som McAfee har auktoriserat att distribuera McAfee-produkter
till Återförsäljare eller Slutanvändare.
Härlett verk innebär ett verk som baseras på ett eller flera befintliga verk (som en omarbetning,
översättning, dramatisering, filmversion, förkortning, sammanställning, förbättring, modifiering eller
någon annan form där det befintliga verket kan omskapas, ändras eller anpassas) som, om det skapas
utan tillåtelse av upphovsrättsägaren till det befintliga verket, skulle utgöra upphovsrättsintrång.
Dokumentation avser alla förklaringsmaterial, såsom bruksanvisningar, utbildningsmaterial och
produktbeskrivningar som avser implementering och användning av McAfee-produkter som
tillhandahålls av McAfee med McAfee-produkter. Dokumentation tillhandahålls i utskriven, elektronisk
eller webbaserad form.
Slutanvändare avser den fysiska eller juridiska person som licensierats eller auktoriserats att använda
Programvaran enligt detta Avtal.
Force Majeure-händelse innebär alla händelser utom en parts rimliga kontroll som, genom sin natur,
inte kunde ha förutsetts eller, om de kunde ha förutsetts, inte kunde undvikas, inklusive strejk, lockout
eller andra arbetskonflikter (oavsett om det innefattar den egna arbetskraften eller tredje parts
arbetskraft), force majeure, krig, upplopp, embargon, handlingar av civila eller militära myndigheter,
terrorism eller sabotage, bristande tillgång eller försenad leverans av McAfees återförsäljare, brand,
översvämning, jordbävning, olycka, strålning, oförmåga att skydda transport, bristande kommunikation
eller energikällor, uppsåtlig skada, haveri i anläggning eller maskiner, eller leverantörers eller
underleverantörers konkurs.
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(n)

(o)

(p)

(q)

(r)
(s)

Tillståndsbrev innebär alla skriftliga (elektroniskt eller på annat vis) bekräftelsemeddelanden som
McAfee utfärdar till Företaget som bekräftar köpta McAfee-produkter och tillämpliga
Produktberättiganden. Tillståndsbrevet anger SKU-nummer, antal, Prenumerationsperiod eller
Supportperiod samt övriga åtkomst- och användningsuppgifter.
Med högrisksystem menas enheter och system där det behövs extra säkerhetsfunktioner, som felsäkra
eller feltoleranta prestandafunktioner, för att ett säkert tillstånd ska kunna upprätthållas i de fall då det
rimligen kan förutses att ett fel på enheten eller systemet skulle kunna innebära livsfara, leda till
personskador eller katastrofala egendomsskador. Enheter och system med felsäker funktion går tillbaka
till ett säkert tillstånd i händelse av fel istället för att sluta fungera. Det kan inbegripa ett sekundärsystem
som sätts igång för att förhindra ett funktionsfel eller som kan användas som ett reservsystem vid
funktionsfel. Enheter och system med feltolerant funktion fortsätter att fungera som vanligt vid fel,
eventuellt på en begränsad nivå, istället för att sluta fungera helt och hållet. Högrisksystem måste ofta
användas för viktig infrastruktur, industri- och produktionsanläggningar, direkt livsuppehållande
maskiner, navigerings- och kommunikationssystem i flygplan, tåg, båtar eller andra fordon, flygledning,
vapensystem, kärnkraftsanläggningar, kraftstationer, medicinska system, sjukvårdsinrättningar och
transportsystem.
Immateriella rättigheter innebär alla immateriella rättigheter eller annan äganderätt över hela
världen, oavsett om det är enligt bestämmelser, enligt rättspraxis eller billighetsrätt, som existerar nu
eller som skapas i framtiden, inklusive:
(i)
upphovsrätt, varumärkes- och patenträttigheter, affärshemligheter, ideella rättigheter,
publicitetsrätt, författarrätt
(ii)
tillämpning eller rätt att tillämpa rättigheterna som anges i avsnitt (i)
(iii)
alla förnyelser, förlängningar, uppdelningar, återställande eller återkommande utfärdanden av
rättigheter eller tillämpningar som omnämns i stycke (i) och (ii).
McAfee avser
(i)
McAfee, LLC, med säte på 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Kalifornien 95054, USA, (1) om
programvaran har köpts i USA (förutom i enlighet med underavsnitt (v) nedan), Kanada, MexiKo,
Centralamerika, Sydamerika eller Karibien, eller (2) endast som licensgivare för Programvaran om
den köpts i Japan eller i Asien-Stillahavsregionen (inklusive Australien och Nya Zeeland men
exklusive Kina (i RMB));
(ii)
McAfee Ireland Limited, med säte på Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irland, om
Programvaran köps i Europa, Mellanöstern eller Afrika
(iii)
McAfee Co., Ltd., med registrerat säte på Shibuya Mark City West, 1-12-1, Dogenzaka, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0043, Japan, avseende distribution av Programvaran och tillhandahållande av alla
Molntjänster och Support, som köpts i Japan;
(iv)
McAfee (Singapore) Pte Ltd., med verksamhetsadress på 101 Thomson Road 29-02/05 United
Square, Singapore, 307591, Singapore, avseende distribution av Programvaran och
tillhandahållande av alla Molntjänster och Support som köpts i Asien-Stillahavsregionen (inklusive
Australien och Nya Zeeland men exklusive Kina (i RMB) eller regionen som brukar kallas Oceanien;
McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd., med verksamhetsadress på Room 616, No. 6 North
Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, Kina, om Programvaran har köpts i Kina (i
RMB); eller
(v)
McAfee Public Sector LLC, med kontor på adressen 2821 Mission College Blvd., Santa Clara,
California 95054, USA, om Programvaran har köpts av amerikanska federala, statliga eller lokala
myndigheter eller en sjuk- och hälsovårdsinrättning eller utbildningsinstitution i USA.
McAfee-produkter avser all Programvara och Support från McAfee.
Programvara med öppen källkod avser all royaltyfri programvara som, för att användas, ändras eller
distribueras eller för att annan programvara som införlivas i, härleds från eller distribueras med
programvaran (Härledd programvara), kräver något av följande:
(i)
Att programvarans eller den Härledda programvarans källkod släpps fri eller på annat vis görs
tillgänglig för tredje part.
(ii)
Att tillstånd för att skapa härledda verk av programvaran eller Härledd programvara måste
beviljas till tredje part.
(iii)
Att ändringar i programvaran måste dokumenteras och lämnas ut när programvaran eller
eventuell Härledd programvara distribueras.
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(u)

(v)
(w)
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(y)

(z)

(å)
(ä)

(ö)

(aa)

Programvara med öppen källkod omfattar all programvara med följande licenser: GNU General Public
License, GNU Library General Public License, Artistic License, BSD license, Mozilla Public License, Affero
GNU General Public Licenses och alla licenser som anges på www.opensource.org/licenses.
Personuppgifter eller Personlig information avser all information som rör en identifierad eller
identifierbar person eller som på annat vis definieras som ”Personuppgifter” enligt den allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR) eller andra tillämpliga dataskyddslagar. i den omfattning som
definitionen av ”Personuppgifter” enligt tillämpliga dataskyddslagar är bredare än tidigare definitioner.
Produktberättigande innebär de licens- eller prenumerationstyper som fastslås i Tillståndsbrevet och
som definieras på https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/legal/mcafee-product-entitlementdefinitions.pdf.
Representanter innebär en parts Dotterbolag, behöriga återförsäljare, underleverantörer eller
auktoriserade ombud.
Återförsäljare avser ett företag som auktoriserats av McAfee och har samtyckt till att marknadsföra och
sälja McAfee-produkter.
Programvara avser all programvara som ägs eller licensieras av McAfee, så som sammanhanget kräver,
i objektkodformat som
(i)
licensierat från McAfee och köpt från McAfee eller dess Auktoriserade partner
(ii)
bäddats in eller lästs in på förhand på McAfee-maskinvara som köpts från McAfee eller dess
Auktoriserade partner, i respektive fall inklusive Uppgraderingar och Uppgraderingar som
Slutanvändaren installerar under den tillämpliga Supportperioden.
Programvaran kan även inkludera extra egenskaper eller funktioner som kan användas tillsammans
med en prenumeration eller ett Supportavtal för särskilda Molntjänster, i enlighet med kraven för det
särskilda erbjudandet och Molntjänstavtalet.
Med Standard menas en teknisk specifikation skapad av en statlig organisation, en branschorganisation
eller en liknande organisation eller enhet som skapar tekniska specifikationer som ska användas av
andra. Exempel på specifikationer är GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG och HTML. Exempel på grupper
som skapar standarder är IEEE, ITU, 3GPP och ETSI.
Support eller Teknisk support avser de tjänster för vilka McAfee (eller en Auktoriserad partner)
tillhandahåller support och underhåll av McAfee-produkter, enligt beskrivningen i Villkoren för Teknisk
support och Underhåll.
Supportperiod innebär perioden under vilken Slutanvändaren är berättigad till Support, enligt
specifikation i ett Tillståndsbrev.
Villkor för teknisk support och underhåll avser villkoren för McAfees tekniska support och underhåll
för maskinvara och programvara där Supporten beskrivs, som finns tillgängliga på
http://support.mcafee.com/webcenter/content/conn/enterprisecontent/path/Enterprise%20Libraries/sp/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_T
erms.pdf, med ändringar och uppdateringar från tid till annan.
Uppdateringar avser alla uppdateringar av innehållet i Programvaran eller Molntjänsterna och omfattar
alla DAT-filer, signaturuppsättningar, policyuppdateringar och databasuppdateringar för Programvaran
eller Molntjänsterna, och uppdateringar av den relaterade Dokumentationen som görs allmänt
tillgängliga för Slutanvändarna efter datumet då Programvaran köptes eller prenumerationen av
Molntjänsterna inleddes som en del i den köpta Supporten. Uppdateringar prissätts eller marknadsförs
inte separat av McAfee.
Uppgradering avser alla förbättringar i Programvaran eller Molntjänsterna som allmänt görs tillgängliga
för Slutanvändare som en del i köpt Support. Uppgraderingar prissätts eller marknadsförs inte separat
av McAfee.

15.2Om inget annat anges gäller följande i detta avtal:
(a)
en referens till en part inkluderar dess exekutorer, administratörer, efterträdare och tillåtna övertagare
(b)
rubriker är endast avsedda för att förenkla hänvisningar och påverkar inte tolkningen eller betydelsen
av detta Avtal
(c)
singular inkluderar plural och omvänt och ord som antyder ett kön innefattar andra kön
(d)
andra grammatiska former av eller uttryck för definierade ord eller fraser har motsvarande betydelse
(e)
en referens till en klausul, ett stycke, en bilaga, ett schema eller annat tillägg är en referens till en klausul
eller ett stycke i eller en bilaga, ett schema eller ett tillägg till detta Avtal
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(f)
(g)

orden ”inkludera”, ”inklusive”, ”som” och liknande uttryck används inte som och är inte avsedda att tolkas
som begränsande ord
betydelsen av detta Avtal tolkas i sin helhet och inte baserat på enskilda delar.
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