Warunki Profesjonalnej Obsługi McAfee
Niniejsze Warunki Profesjonalnej Obsługi (Warunki) dotyczą świadczenia przez McAfee Usług na rzecz Spółki. Sporządzając Zestawienie Prac bądź składając
Zamówienie na Usługi, Spółka akceptuje niniejsze Warunki. Jeśli Spółka nie zaakceptuje niniejszych Warunków, Spółka nie może być odbiorcą
Usług.Wyrażając zgodę na te Warunki w imieniu innej osoby lub podmiotu prawnego, Spółka oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni uprawniona do
związania danej osoby lub podmiotu prawnego tymi Warunkami.Terminy napisane wielką literą w niniejszych Warunkach należy rozumieć zgodnie
z definicjami w zawartymi w artykule na końcu niniejszych Warunków bądź w innym miejscu niniejszych Warunków. Klauzula dotycząca interpretacji
w artykule dotyczącym interpretacji na końcu niniejszych Warunków określa zasady interpretacji dotyczące niniejszych Warunków.
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ZAMÓWIENIE I REALIZACJA
1.1.
Usługi mogą być wyszczególnione w Zestawieniu Prac bądź Zamówieniu bądź w sposób wymagany w danym czasie przez McAfee. Z Dniem
wejścia w życie Umowy stanowić będzie ona warunki obowiązujące w zakresie świadczenia przez McAfee Usług na rzecz Spółki.
1.2.
McAfee może korzystać z podwykonawców przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych wynikających z Umowy. Jeśli McAfee korzysta
z podwykonawców, ponosić będzie pełną odpowiedzialność za nadzorowanie ich pracy i kierowanie nią.
PLANOWANIE USŁUG
2.1.
Strony uzgodnią termin rozpoczęcia świadczenia Usług, który nie może przypadać później niż sześć (6) miesięcy od Dnia wejścia w życie Umowy.
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, McAfee będzie realizować Usługi w ciągu jednego (1) roku od Dnia wejścia w życie Umowy. Spółka
przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jeśli McAfee nie ukończy Usług w ciągu jednego (1) roku od Dnia wejścia w życie Umowy z przyczyn
nie leżących po stronie McAfee, może wedle własnego wyłącznego uznania anulować niezrealizowane Usługi i zatrzymać ewentualne przedpłaty
za niezrealizowane Usługi.
2.2.
Ewentualne czasy realizacji podane w Zestawieniu Prac bądź Zamówieniu są jedynie szacunkowe i służą planowaniu zasobów przez Spółkę
i McAfee.
2.3.
Spółka może przełożyć termin rozpoczęcia świadczenia Usług jednorazowo, z wyprzedzeniem przynajmniej pięciu (5) Dni roboczych, nie ponoszą
z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Na życzenie Spółki i w przypadku zgody McAfee na ewentualne kolejne bądź alternatywne przełożenie
terminu, zawieszenie lub opóźnienie, Spółka poniesie dodatkową opłatę w wysokości dwudziestu pięciu procent (25%) obowiązujących opłat
w każdym przypadku spełnienia przez McAfee życzenia przełożenia terminu bądź opóźnienia Usług.
DOSTĘP: Spółka zapewni firmie McAfee odpowiedni, swobodny, bezpieczny i terminowy dostęp do placówek Spółki, jej systemów i sieci komputerowych
w celu realizacji Usług.
ROZWIĄZANIE UMOWY
4.1.
Wypowiedzenie z uzasadnionej przyczyny: Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym z uzasadnionej
przyczyny wskazanej w innym miejscu niniejszych Warunków bądź jeśli:
(a)
druga strona naruszy postanowienia Umowy i nie naprawi naruszenia możliwego do naprawy w ciągu trzydziestu (30) dni od stwierdzenia
przez pierwszą stronę naruszenia i żądania jego naprawy (z wyjątkiem przypadku braku płatności, w którym to przypadku okres na
naprawienie go wynosi dziesięć (10) dni), albo jeśli naruszenia nie można naprawić.
(b)
druga strona albo jej mienie jest przedmiotem postępowania upadłościowego albo układowego;
(c)
druga strona stanie się niewypłacalna albo straci zdolność do terminowego regulowania zobowiązań;
(d)
druga strona dokona cesji na rzecz wierzycieli albo
(e)
druga strona będzie przedmiotem postępowania zgodnie z przepisami prawa upadłościowego albo przepisów o umarzaniu zadłużenia.
4.2.
Zawieszenie realizacji: McAfee może niezwłocznie zawiesić realizację świadczeń wynikających z niniejszej Umowy, jeśli Spółka —
w uzasadnionym przekonaniu McAfee — nie wypełnia postanowień niniejszej Umowy.
4.3.
Skutek wypowiedzenia: Z wyjątkiem wypowiedzenia z uzasadnionej przyczyny z winy McAfee, wszystkie Zamówienia na Usługi złożone przez
Spółkę i przyjęte przez McAfee przed dniem rozwiązania Umowy pozostają skuteczne, należne i płatne zgodnie z właściwym Zestawieniem Prac
bądź Zamówieniem, niezależnie od faktu wykonania Usług.
UBEZPIECZENIE: Każda strona musi posiadać ubezpieczenie z zakresem równym zakresowi, jaki zawarłaby racjonalnie działająca spóła w podobnych
okolicznościach bądź z zakresem wymaganym przez prawo oraz podać szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia na żądanie.
ZAPŁATA; PODATKI
6.1.
Zapłata: Wynagrodzenie z tytułu Usług określone jest w Zestawieniu Prac lub Zamówieniu. Spółka zapłaci McAfee całość wynagrodzenia
w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury, bez prawa do potrąceń, roszczeń wzajemnych, zatrzymania czy odliczeń, chyba że
kupuje Usługi za pośrednictwem Autoryzowanego Partnera, w którym to przypadku zobowiązania płatnicze będą dotyczyły wyłącznie stosunku
między Autoryzowanym Partnerem a Spółką. McAfee zastrzega sobie prawo naliczania odsetek z tytułu opóźnień w zapłacie od niezapłaconych
kwot, naliczanych w wysokości (a) 1,5% miesięcznie, albo (b) najwyższej dopuszczalnej przez właściwe prawo stopy, w zależności od tego, która
kwota jest niższa, naliczonych i narastających od terminu płatności do dnia otrzymania płatności przez McAfee.
6.2.
Podatki od transakcji finansowych: Jeśli Spółka nabywa Usługi bezpośrednio od firmy McAfee, Spółka zapłaci wszelkie mające zastosowanie
podatki od transakcji finansowych, w tym podatki od sprzedaży i użytkowania, podatki od wartości dodanej, daniny, cła, taryfy i inne opłaty
transakcyjne nałożone przez rząd na kwoty należne od Spółki na podstawie niniejszych Warunków (Podatki od transakcji finansowych). Firma
McAfee wyszczególni na fakturach osobno podatki od transakcji finansowych, które musi pobrać od Spółki zgodnie z obowiązującym prawem.
Spółka musi dostarczyć McAfee dowód ewentualnego zwolnienia z Podatków od transakcji finansowych przynajmniej piętnastu (15) dni przed
terminem płatności faktury. Jeśli McAfee nie pobierze wymaganych Podatków od transakcji finansowych od Spółki, ale następnie będzie zmuszona
do zapłaty tychże Podatków dowolnemu organowi skarbowemu, Spółka niezwłocznie zwróci McAfee koszt takich Podatków, wraz z ewentualnie
naliczonymi karami lub odsetkami, jeśli nieterminowe pobranie i zapłata nie wynikały z winy McAfee.
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Podatki u źródła: Wszystkie płatności należne od Spółki będą dokonywane bez potrącania jakichkolwiek aktualnych i przyszłych podatków
nałożonych przez jakikolwiek organ podatkowy. Jeśli Spółka zobowiązana jest, na mocy obowiązującego prawa, do potrącania podatków
dochodowych od kwot należnych McAfee zgodnie z niniejszą Umową (Podatki u źródła), Spółka opłaci Podatki u źródła należne danemu
organowi podatkowemu i wypłaci McAfee pozostałą kwotę netto, a także złoży firmie McAfee dowód opłacenia Podatku. Spółka zobowiązuje
się powiadomić McAfee na piśmie o swoim zamiarze zatrzymania podatku (podając dane na temat kwot i podstawy prawnej Podatków
u źródła) przynajmniej piętnaście (15) dni roboczych przed terminem ewentualnych płatności należnych na podstawie niniejszej Umowy oraz
współpracować z McAfee celem obniżenia ewentualnych Podatków u źródła. Jeśli McAfee dostarczy Spółce ważną i oficjalną dokumentację
wystawioną przez właściwy urząd skarbowy, zaświadczającą niższą stawkę Podatków u źródła, Spółka zobowiązuje się zastosować tę niższą
stawkę.
6.4.
Jeśli Spółka nabywa Usługi za pośrednictwem Uprawnionego partnera, zobowiązania dotyczące Podatków od transakcji finansowych albo
Podatków u źródła będą wyłączną odpowiedzialnością Uprawnionego partnera albo Spółki, a zasady określone w art. 6.2 i 6.3 nie będą miały
zastosowania tak jak ma to miejsce pomiędzy firmą McAfee a Spółką.
6.5.
Podatki dochodowe: Każda strona odpowiada za swoje podatki dochodowe bądź podatki oparte na przychodach lub wpływach brutto.
POUFNOŚĆ
7.1.
Obie strony przyjmują do wiadomości, że każda z nich może mieć dostęp do Informacji poufnych drugiej strony w związku z niniejszą Umową
i że Informacje poufne każdej strony mają znaczącą wartość dla Podmiotu ujawniającego, która może ulec obniżeniu, jeśli Informacje zostaną
w nieodpowiedni sposób ujawnione podmiotom trzecim albo wykorzystane z naruszeniem niniejszej Umowy.
7.2.
Każdy Odbiorca Informacji poufnych na mocy niniejszej Umowy zobowiązany jest:
(a)
zachować Informacje poufne Podmiotu ujawniającego w tajemnicy i chronić je w takim samym stopniu, w jakim chroni własne
Informacje poufne i w takim samym stopniu, w takim działająca racjonalnie osoba chroniłaby takie Informacje poufne;
(b)
nie wykorzystywać Informacji poufnych Podmiotu ujawniającego w żaden sposób na własny rachunek ani na rachunek podmiotu
trzeciego, z wyjątkiem w celu wykonania zobowiązań, uprawnień albo w innym celu dopuszczonym przez niniejsze Warunki oraz
(c)
nie ujawniać Informacji poufnych Podmiotu ujawniającego z wyjątkiem w celu wykonania zobowiązań albo uprawnień przewidzianych
niniejszych Warunków, pod warunkiem że:
(i)
ujawnienia na rzecz pracowników, wykonawców albo pośredników Odbiorcy odbywają się na zasadzie ścisłej potrzeby;
(ii)
pracownicy, wykonawcy albo pośrednicy Odbiorcy, otrzymując Informacje poufne, związani są obowiązkiem zachowania
poufności równie rygorystycznym, co określony w niniejszym artykule.
7.3.
Niezależnie od ograniczeń określonych powyżej, jeśli Odbiorca zobowiązany jest do ujawnienia Informacji poufnych Podmiotu ujawniającego
na mocy prawa, np. w odpowiedzi na wezwanie albo wymóg sądu, organu arbitrażowego, administracyjnego albo prawodawczego, Odbiorca
zobowiązany jest:
(a)
o ile to możliwe i dozwolone, niezwłocznie powiadomić Podmiot ujawniający na piśmie o wymogu ujawnienia, aby umożliwić
Podmiotowi ujawniającemu złożenie wniosku o ustanowienie środka zabezpieczającego albo zapobieżenie ujawnieniu w inny sposób;
(b)
ujawnić wyłącznie minimalną ilość Informacji poufnych wymaganą do spełnienia obowiązku prawnego oraz
(c)
domagać się utrzymania poufności Informacji poufnych, które mają zostać ujawnione oraz podjąć odpowiednie kroki wobec organu
wymagającego ujawnienia w celu utrzymania ich poufności.
7.4.
Spółka niezwłocznie powiadomi firmę McAfee o wykorzystaniu albo ujawnieniu Informacji poufnych McAfee z naruszeniem niniejszej Umowy.
Jako że odszkodowanie finansowe może nie stanowić wystarczającego zabezpieczenia, w przypadku naruszenia albo zagrożenia
naruszeniem postanowień niniejszego artykułu, firma McAfee niezwłocznie uzyskuje uprawnienie do egzekwowania swoich praw w drodze
konkretnego działania albo postępowania nakazowego, oprócz innych dostępnych uprawnień albo środków.
7.5.
Po wpłynięciu żądania Podmiotu ujawniającego i rozwiązaniu niniejszej Umowy (o ile strony nie ustalą inaczej w danym momencie), każda ze
stron zobowiązana jest zwrócić, zniszczyć albo nieodwracalnie usunąć (według wyboru Podmiotu ujawniającego) Informacje poufne drugiej
strony.
7.6.
Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, Odbiorca zobowiązany jest dalej zachowywać Informacje poufne Podmiotu ujawniającego w tajemnicy
przez pięć (5) lat, zgodnie z niniejszym artykułem.
7.7.
Uwagi: Spółka akceptuje fakt, że McAfee ma nieograniczone prawo do wykorzystania sugestii i uwag udzielonych przez Spółkę w sprawie
Usług oraz innych produktów i usług McAfee i jej spółek stowarzyszonych bez zawiadamiania Spółki, nieodpłatnie i bez zgody Spółki, oraz że
takie sugestie i uwagi będą stanowiły Informacje poufne McAfee, a nie Spółki.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
8.1.
W stosunkach między stronami (a) Spółka jest właścicielem wszystkich praw, tytułu własności ani roszczeń w zakresie wszelkich informacji
zastrzeżonych, materiałów czy innych artykułów dostarczonych przez Spółkę firmie McAfee na mocy Umowy (Własność intelektualna
Spółki) i wszystkich Praw własności intelektualnej do tychże, a (b) McAfee jest właścicielem wszystkich praw, tytułu własności ani roszczeń
w zakresie wszelkich Materiałów i Elementów dostarczonych McAfee, w tym wszystkich Praw własności intelektualnej do tychże.Usług nie
można interpretować jako „pracy na zlecenie“. Spółce nie wolno korzystać z żadnego prawa, tytułu własności ani udziału w zakresie Usług,
Materiałów McAfee, Elementów dostarczonych ani innych powiązanych Praw własności intelektualnej, z wyjątkiem praw ograniczonego
dostępu i użytkowania udzielonych Spółce na mocy niniejszej Umowy.
8.2.
Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, w tym tych dotyczących zapłaty wynagrodzenia (a) McAfee udziela Spółce w pełni opłaconej,
ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu wieczystej licencji na wykorzystywanie
i powielanie Elementów dostarczonych (oraz wszelkich Materiałów McAfee, o ile tylko zostały przez McAfee dostarczone jako część
Elementów dostarczonych) do własnej wewnętrznej działalności gospodarczej Spółki, a (b) Spółka udziela McAfee w pełni opłaconej,
niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu licencji na okres obowiązywania danego Zestawienia Prac
do wykorzystywania, powielania i przekazywania Przedstawicielom McAfee Własności intelektualnej Spółki w celu realizacji Usług
i dostarczenia Elementów dostarczonych zgodnie z Umową. Usługi w chmurze są ściśle poufne dla McAfee.
6.3.

7.

8.
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9.

RĘKOJMIE; WYŁĄCZENIA; ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1.
Gwarancja: McAfee zapewnia, że Usługi będą realizowane w sposób profesjonalny, zgodnie z właściwymi normami branżowymi (Gwarancja
na usługi).
9.2.
Wyłączny środek odszkodowawczy: Pod warunkiem, że Spółka powiadomi McAfee na piśmie i dostatecznie szczegółowo o naruszeniu
Gwarancji na Usługi w ciągu trzydziestu (30) dni od realizacji niezgodnych Usług, McAfee albo (a) ponownie zrealizuje Usługi bez dodatkowej
odpłatności ze strony Spółki, albo (b) zapisze na konto podmiotu, który zapłacił McAfee wynagrodzenie powiązane z niezgodnymi Usługami,
wedle własnego uznania. Niniejszy artykuł określa jedyny i wyłączny środek odszkodowawczy przysługujący Spółce oraz jedyną i wyłączną
odpowiedzialność McAfee w zakresie jakiegokolwiek naruszenia gwarancji dotyczącej Usług. Gwarancja na Usługi ta udzielona jest osobiście
Spółce i nie może zostać zbyta, przeniesiona ani przekazana na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
9.3.
Zastrzeżenie dotyczące gwarancji: Z WYJĄTKIEM GWARANCJI NA USŁUGI, USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE „JAK JEST“.
MCAFEE NIE GWARANTUJE, ŻE: (A) USŁUGI DOTYCZĄCE LIKWIDACJI PODATNOŚCI; W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO
MCAFEE NIE DAJE ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH USŁUG I ZRZEKA SIĘ
WSZELKICH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI, BĄDŹ WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH GWARANCJI
DOTYCZĄCYCH USŁUG, W TYM JAKOŚCI, ZGODNOŚCI Z JAKIMKOLWIEK OŚWIADCZENIEM CZY OPISEM, DZIAŁANIA,
POKUPNOŚCI, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ, ANI NIE GWARANTUJE, ŻE MCAFEE ROZWIĄŻE
WSZELKIE PODATNOŚCI.
10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ ZE STRON WOBEC DRUGIEJ STRONY Z TYTUŁU
ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY ALBO POWIĄZANYCH Z JEJ PRZEDMIOTEM, NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CAŁKOWITYCH
PŁATNOŚCI DOKONANYCH NA RZECZ ALBO NALEŻNYCH OD SPÓŁKI DLA MCAFEE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY W CIĄGU SZEŚCIU (6)
MIESIĘCY PRZED ZŁOŻENIEM ROSZCZENIA. ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE
POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ NAWET WTEDY, GDY SZKODY TE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ, ALBO STRONA ZOSTAŁA
POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE, JEŚLI
ROSZCZENIA POWSTAJĄ W ZWIĄZKU Z UMOWĄ, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), PRAWA SŁUSZNOŚCI, USTAWY
ALBO W INNY SPOSÓB. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ANI NIE WYŁĄCZA (a) OBOWIĄZKU ZAPŁATY LUB
ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ, ANI (b) ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM
PRAWEM NIE PODLEGA OGRANICZENIU ANI WYŁĄCZENIU.
11. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
11.1. Zobowiązanie Spółki do zwolnienia z odpowiedzialności: W zakresie dozwolonym prawem Spółka bezwarunkowo zwolni
z odpowiedzialności i zabezpieczy firmę McAfee, jej Spółki stowarzyszone, ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, wykonawców
i pośredników (zwanych z osobna Podmiotem McAfee zwolnionym z odpowiedzialności) przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami
i kosztami (w tym kosztami sądowymi i uzasadnionymi honorariami prawników) ponoszonymi przez Podmiot McAfee zwolniony
z odpowiedzialności w wyniku albo w związku z:
(a)
roszczeniami osób trzecich w związku z:
(i)
nieuzyskaniem przez Spółkę jakiejkolwiek zgody, upoważnienia lub licencji koniecznej do korzystania przez McAfee z danych,
oprogramowania, materiałów, systemów, sieci lub innej technologii dostarczanych przez Spółkę na mocy Umowy;
(ii)
korzystaniem przez Spółkę z Usług w sposób nieokreślony wyraźnie w Umowie;
(iii)
zgodnością firmy McAfee z technologią, projektami, instrukcjami i wymogami przedstawionymi przez Spółkę lub osobę trzecią
w imieniu Spółki;
(iv)
wszelkimi roszczeniami, kosztami, odszkodowaniami albo zobowiązaniami dochodzonymi przez Przedstawiciela Spółki albo
(v)
naruszeniem przez Spółkę obowiązujących praw albo przepisów oraz
(b)
wszelkimi uzasadnionymi kosztami i honorariami prawników, jakie firma McAfee musiała ponieść w celu odpowiedzi na wezwanie,
postanowienie sądu lub inne urzędowe zapytanie dotyczące korzystania przez Spółkę z Usług.
11.2. Zobowiązanie firmy McAfee do zwolnienia z odpowiedzialności
(a)
Firma McAfee zwolni z odpowiedzialności i według własnego uznania przystąpi do obrony Spółki przed roszczeniami dochodzonymi
przeciwko Spółce w ramach pozwu lub postępowania sądowego, jeśli roszczenie dotyczy bezpośredniego naruszenia patentu lub
praw autorskich bądź przywłaszczenia tajemnicy przedsiębiorstwa firmy McAfee, roszczenie wytoczono przeciwko Usługom lub
Elementom dostarczonym odrębnie, a nie w połączeniu z innymi, bądź połączeniu Usług lub Elementów dostarczonych.
(b)
Wyłączenia: Niezależnie od przeciwnych postanowień niniejszej Umowy, firma McAfee nie zwolni z odpowiedzialności ani nie
zabezpieczy Spółki przed wysuwanymi roszczeniami, w całości albo części, dotyczącymi albo wynikającymi z:
(i)
technologii, projektów, instrukcji i wymogów przedstawionych przez Spółkę lub osobę trzecią w imieniu Spółki;
(ii)
modyfikacjom lub przeprogramowaniu Usług lub Elementów dostarczonych dokonanym przez jakiekolwiek osoby inne niż
firma McAfee, lub
(iii)
rzekomego wdrożenia części albo całości Standardu za pomocą Usług lub Elementów dostarczonych.
(c)
Środki prawne: Firma McAfee może, według własnego uznania i na własny koszt, w odniesieniu do Usług lub Elementów
dostarczonych, których dotyczy roszczenie:
(i)
udzielić Spółce prawa dalszego korzystania z Usługi lub Elementów dostarczonych;
(ii)
wymienić dane Usługi lub Elementy dostarczone na niepowodujące naruszeń Usługi lub Elementy dostarczone;
(iii)
zmodyfikować dane Usługi lub Elementów dostarczonych, tak by nie powodowały naruszeń; lub
(iv)
zakończyć świadczenie Usług, a jeśli wynagrodzenie zostało opłacone z góry zwrócić pozostałą wartość wynagrodzenia
zapłaconego przez Spółkę za dane Usługi, zamortyzowane metodą liniową przez okres trzech (3) lat od dnia realizacji danych
Usług.
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Procedura zwalniania z odpowiedzialności: Strona zwolniona z odpowiedzialności (Podmiot zwolniony z odpowiedzialności) (a)
przedłoży niezwłocznie pisemne powiadomienie stronie zwalniającej z odpowiedzialności (Podmiot zwalniający z odpowiedzialnościo
roszczeniu (pod warunkiem, że niezłożenie powiadomienia w terminie, co naraża Podmiot zwalniający z odpowiedzialności na uszczerbek,
zwolni Podmiot zwalniający z zobowiązań określonych w niniejszym artykule w stopniu takim, w jakim uszczerbek odniósł Podmiot zwalniający
z odpowiedzialności, oraz niezłożenie powiadomienia w terminie zwolni Podmiot zwalniający z odpowiedzialności z obowiązku zwrócenia
Stronie zwolnionej z odpowiedzialności kosztów honorarium prawnika poniesionych przed powiadomieniem); (b) będzie w sposób racjonalny
współpracować w związku z obroną albo zaspokojeniem roszczenia oraz (c) przekaże Podmiotowi zwalniającemu z odpowiedzialności
wyłączną kontrolę nad obroną i zaspokojeniem roszczenia jednak pod warunkiem, że ewentualne zaspokojenie roszczenia nie będzie
obejmować zobowiązania do określonego świadczenia albo przyjęcia odpowiedzialności przez Stronę zwolnioną z odpowiedzialności.
11.4. Osobiste i wyłączne zwolnienie z odpowiedzialności: Poniższe zwolnienie z odpowiedzialności dotyczą wyłącznie stron i nie mogą być
przeniesiona na żadną inną osobę. Niniejszy artykuł określa całkowite zobowiązania stron do zwolnienia z odpowiedzialności, oraz wyłączne
środki odszkodowawcze związane z Prawami własności intelektualnej.
12. PRYWATNOŚĆ, WYKORZYSTYWANIE LUB PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
12.1. Każda strona musi przestrzegać całości obowiązującego prawa w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych oraz
uzyskać wszelkie wymagane zgody dotyczące wykorzystywania Danych osobowych. McAfee zarządza Danymi osobowymi zgodnie z Polityką
prywatności McAfee dostępną pod adresem https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/privacy.html.
12.2. Jako że Dane Osobowe mogą pochodzić z różnych jurysdykcji, które mogą nie być znane firmie McAfee w toku realizacji Usług, Spółka ponosi
wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że strony zawrą niezbędne umowy dodatkowe wymagane odpowiednimi przepisami dotyczącymi
ochrony danych. W zakresie takim, w jakim Dane osobowe należą do mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
przetwarzanie takich danych przez firmę McAfee zgodne będzie z odpowiednią wersją Umowy o przetwarzanie danych osobowych McAfee
(UPDO) (w tym, w razie potrzeby, Standardowymi klauzulami umownymi dotyczącymi przekazywania danych osobowych podmiotom
przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwach trzecich zatwierdzonymi decyzją KE z dnia 5 lutego 2010 r.), którą można znaleźć na
stronie internetowej McAfee, na żądanie Spółki, która będzie wykonana przez strony. Po wykonaniu, UPDO zostanie włączona do niniejszego
dokumentu. W razie sprzeczności postanowień UPDO z warunkami Umowy albo Polityką prywatności McAfee, postanowienia UPDO będą
nadrzędne w zakresie takim, w jakim dotyczyć będą Danych osobowych mieszkańców EOG. Firma McAfee przestrzegać będzie polityki
prywatności McAfee i stosować się do odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych określonych w UPDO.
12.3. Spółka udziela firmie McAfee niewyłącznego, wieczystego prawa oraz licencji na wykorzystanie, powielanie i ujawnianie informacji związanych
z produktem, wsparciem albo usługami (z wyłączeniem Danych osobowych i Poufnych informacji Spółki) oraz materiałów gromadzonych,
anonimizowanych i uniemożliwiających identyfikację albo w inny sposób uniemożliwiających powiązanie z określoną osobą albo Spółką w celu
ulepszenia produktu (w tym synchronizacji treści, śledzenia urządzeń, rozwiązywania problemów), wewnętrznych badań mających na celu lepsze
zrozumienie przez firmę McAfee zagadnień dotyczących Złośliwego oprogramowania, zagrożeń i słabych stron (w tym wykrywania i zgłaszania
zagrożeń dla komputerów końcowych i sieci Spółki oraz Użytkowników) w celu poprawy ogólnego bezpieczeństwa użytkowników, zgodnie
z Polityką prywatności McAfee. Obejmuje to sporządzanie informacji statystycznych i dotyczących wydajności, powiązanych ze świadczeniem
Usług oraz publiczne udostępnianie takich informacji. Firma McAfee zachowuje wszystkie prawa do takich zgromadzonych i anonimowych danych.
12.4. Każda ze stron będzie ponosić wszystkie konsekwencje techniczne, operacyjne i finansowe wynikające z przepisów dotyczących prywatności
obowiązujących przy jej działalności. Spółka korzystając z Usług i Elementów dostarczonych będzie wypełniać swoje zobowiązania wynikające
z przepisów dotyczących prywatności w zakresie przetwarzania przez nią Danych osobowych oraz ewentualnych poleceń wydanych McAfee
a dotyczących przetwarzania. Spółka oświadcza, że posiada wszelkie prawa, pozwolenia i upoważnienia niezbędne dla przetwarzania przez
McAfee Danych osobowych na mocy niniejszej Umowy. Spółka akceptuje fakt, że niniejsza Umowa stanowi kompletną i ostateczną instrukcję dla
McAfee w zakresie przetwarzania Danych osobowych.
13. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
13.1. Obie Strony zobowiązują się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego, stanowego i lokalnego w odniesieniu do
swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym między innymi obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących
prywatności i kontroli eksportu, amerykańskiej Ustawy o zapobieganiu praktykom korupcyjnym za granicą oraz innych obowiązujących ustaw
antykorupcyjnych.
13.2. Spółka nie może bezpośrednio ani pośrednio eksportować, przesyłać ani zezwalać na dostęp do jakichkolwiek Usług lub danych technicznych
(lub jakichkolwiek ich części) lub systemu albo usług obejmujących jakiekolwiek Usługi do jakiegokolwiek lub w jakimkolwiek kraju, do którego
eksport, przesył lub dostęp taki ograniczony jest przez obowiązujące prawo, bez zgody — jeśli jest wymagana — Biura ds. Przemysłu
i Bezpieczeństwa amerykańskiego Departamentu Handlu lub innego właściwego podmiotu rządowego, któremu podlega dany eksport lub
przesył. Spółka nie będzie używać, przekazywać ani uzyskiwać dostępu do Usług w celach związanych z bronią jądrową, chemiczną albo
biologiczną czy też technologią rakietową bez zgody amerykańskiego rządu wyrażonej w drodze rozporządzenia lub konkretnego pozwolenia.
13.3. Spółka przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że niektóre Usługi zawierające szyfrowanie mogą przed eksportem wymagać autoryzacji
przez władze amerykańskie i inne odpowiednie władze, w tym Unii Europejskiej. Spółka także przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że
niektóre Usługi zawierające szyfrowanie mogą podlegać ograniczeniom importu i użytkowania w innych krajach. Dodatkowe informacje
dotyczące eksportu i importu Usług można znaleźć na stronie sieci Web firmy McAfee „Zgodność z przepisami eksportowymi”
(https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html), aktualizowanej okresowo.
13.4. Jeśli firma McAfee otrzyma powiadomienie, że Spółka jest lub została zidentyfikowana jako podmiot objęty sankcjami lub ograniczeniami na
mocy obowiązującego prawa, firma McAfee nie będzie zobowiązana do realizacji żadnego ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy, jeśli ich realizacja powodowałaby naruszenie sankcji lub ograniczeń.
14. USŁUGI SZKOLENIOWE
14.1. Usługi szkoleniowe: Postanowienia niniejszego art. 14 obowiązują dla wszelkich Usług szkoleniowych świadczonych na rzecz Spółki przez
McAfee. McAfee dostarczy Spółce potwierdzenie Usług szkoleniowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Spółka musi rezerwować wszystkie
kursy z zakresu Usług szkoleniowych w ciągu jednego (1) roku od dnia wystawienia przez McAfee faktury za te Usługi szkoleniowe; w przeciwnym
11.3.
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razie, McAfee może wedle własnego wyłącznego uznania anulować wszystkie lub niektóre Usługi szkoleniowe niezarezerwowane przez Spółkę.
Spółka akceptuje fakt, że ewentualne opłaty za Usługi szkoleniowe nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na konto czy wymianie, chyba że McAfee
wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie.
14.2. Opłaty za Usługi szkoleniowe: Wynagrodzenie McAfee za Usługi szkoleniowe obejmować będzie wynagrodzenie trenera z ośrodka
szkoleniowego McAfee, korzystanie z systemów szkoleniowych, stosowny poczęstunek oraz materiały szkoleniowe dla kursantów. McAfee
nie odpowiada za koszty podróży czy zakwaterowania ponoszone przez Spółkę bądź któregokolwiek z jej kursantów mających uczestniczyć
w danym szkoleniu. O ile nie postanowiono inaczej na piśmie, McAfee będzie realizować wszystkie Usługi szkoleniowe w języku angielskim.
14.3. Płatność: Spółka musi wnieść wszystkie opłaty za Usługi szkoleniowe zgodnie z fakturą McAfee, by McAfee na pewno otrzymało opłaty za
Usługi szkoleniowe na przynajmniej czternaście (14) dni przed rozpoczęciem danego szkolenia.
14.4. Rezygnacja
(a)
Przez Spółkę: Ewentualną rezygnację z zaplanowanych Usług szkoleniowych Spółka musi złożyć na piśmie w ciągu czternastu (14) dni
od rozpoczęcia szkolenia, aby uniknąć ponoszenia za nie opłat. Spółka zapłaci McAfee następujące wynagrodzenie z tytułu rezygnacji
z Usług szkoleniowych w ciągu maksymalnie czternastu (14) dni:
(i)
50% opłat, kosztów i wydatków dotyczących anulowanego szkolenia (w tym kosztów wystawienia faktury na tę kwotę), jeśli
McAfee otrzyma zawiadomienie o rezygnacji Spółki w terminie od siedmiu (7) do czternastu (14) dni od dnia rozpoczęcia
szkolenia; bądź
(ii)
pełną kwotę opłat, kosztów i wydatków dotyczących anulowanego szkolenia (w tym kosztów wystawienia faktury na tę kwotę),
jeśli McAfee otrzyma zawiadomienie o rezygnacji Spółki w terminie mniej niż siedmiu (7) dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
(b)
Przez McAfee
(i)
McAfee może anulować dowolne Usługi szkoleniowe bez ponoszenia odpowiedzialności czy kar, jeśli nie otrzymała
powiązanych opłat za Usługi szkoleniowe zgodnie z art. 14.3.
(ii)
McAfee może anulować Usługi szkoleniowe w dowolnej chwili bez podania przyczyny. Jeśli McAfee nie będzie w stanie
zrealizować odpowiedniego szkolenia zastępczego, jej wyłączna odpowiedzialność w stosunku do Spółki polegać będzie na
zwrocie opłat za Usługi szkoleniowe wniesionych przez Spółkę. W celu uniknięcia wątpliwości — McAfee nie ponosi
odpowiedzialności za koszty podróży czy pobytu w hotelu związane z anulowaniem na podstawie niniejszego artykułu.
14.5. Zastępstwo i zmiana terminu
(a)
Spółka może wedle własnego uznania zastąpić uczestników szkolenia pracownikami o zasadniczo równoważnych kwalifikacjach
wymaganych do udziału w takim szkoleniu. McAfee zastrzega sobie jednak prawo do odmowy lub ograniczenia Usług szkoleniowych,
jeśli uzna, że uczestnik ze strony Spółki nie spełnia wymogów danego szkolenia. Spółka może zmienić termin szkolenia pod warunkiem
dostępności, zawiadamiając o tym McAfee na piśmie z wyprzedzeniem czternastu (14) dni.
(b)
McAfee zastrzega sobie prawo korzystania z instruktorów na zastępstwo, nieznacznego modyfikowania treści Usług szkoleniowych oraz
dokonywania zmiany terminów i miejsc zaplanowanych szkoleń pod warunkiem zawiadomienia o tym Spółki. Jeśli Spółka nie będzie
mogła uczestniczyć w szkoleniu z powodu zmian, będzie mogła zmienić rezerwację na inne dostępne szkolenie. McAfee nie będzie
odpowiadać za jakiekolwiek koszty Spółki związane ze zmianą terminu.
(c)
Zachowanie: McAfee zastrzega sobie prawo odmowy, ograniczenia bądź anulowania wszelkich Usług szkoleniowych, jeśli kursant ze
Spółki według wyłącznego uznania McAfee wykazał się nierozsądnym zachowaniem bądź jego zachowanie zostanie uznane za
agresywne, obraźliwe bądź przeszkadzające innym. W takim przypadku Spółce nie będą przysługiwać żadne zwroty kosztów.
14.6. Materiały szkoleniowe: Wszystkie materiały szkoleniowe i systemy udostępniane przez McAfee w ramach Usług szkoleniowych udostępniane
są na zasadzie „jak jest“, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej, dorozumianej, ustawowej bądź innej, w tym między innymi w zakresie jakości,
niezawodności, terminowości, przydatności, wystarczalności i rzetelności.
15. POSTANOWIENIA OGÓLNE
15.1. Powiązania: Zgodnie z niniejszą Umową, Strony stanowią niezależnych wykonawców i wyraźnie zrzekają się wszelkich spółek partnerskich,
franczyz, wspólnych przedsięwzięć, pośrednictwa, stosunku pracy, powiernictwa albo innego stosunku szczególnego. Żadna ze stron nie zawiera
niniejszej Umowy w celu odniesienia korzyści, ani ustanowienia żadnego uprawnienia czy wniesienia powództwa wobec ani w imieniu dowolnej
osoby czy podmiotu innego niż strony albo wyszczególnione Spółki stowarzyszone. Niniejsza Umowa nie ma na celu ustanowienia żadnego
beneficjenta będącego stroną trzecią. Spółce nie wolno składać żadnej osobie trzeciej żadnych oświadczeń, że Spółka ma prawo związać spółkę
McAfee w jakikolwiek sposób, a Spółka nie będzie składać żadnych oświadczeń w imieniu firmy McAfee.
15.2. Klauzula salwatoryjna: W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności lub niewykonalności jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy
według obowiązującego prawa sąd ten dokona modyfikacji danego postanowienia w minimalnym zakresie niezbędnym dla ważności
i wykonalności, a jeśli nie da się sprawić, by postanowienie było ważne i wykonalne, sąd odłączy i usunie dane postanowienie z niniejszej Umowy.
Zmiana nie wpłynie na ważność zmienionego postanowienia ani na inne postanowienie niniejszej Umowy, która pozostanie w mocy.
15.3. Brak zrzeczenia się praw: Nieskorzystanie przez dowolną stronę lub zwłoka w skorzystaniu z jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy
nie będzie stanowiło zrzeczenia się prawa do skorzystania z tegoż bądź jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy w dowolnym
czasie. Zrzeczenie się praw do skorzystania z jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy dla ważności wymaga formy pisemnej i wskazania
postanowienia, z praw do którego się rezygnuje i podpisu strony zrzekającej się takiego prawa.
15.4. Siła wyższa; inne usprawiedliwione niewykonanie obowiązków albo opóźnienie w realizacji
(a)
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia albo niewykonanie obowiązków umownych w stopniu, w jakim wynikało
to z Działania siły wyższej.
(b)
Niewykonanie obowiązków albo opóźnienia firmy McAfee w wykonaniu zobowiązań są usprawiedliwione w stopniu wynikającym z:
(i)
działania albo zaniechania Spółki, jej pracowników, pośredników, użytkowników, spółki stowarzyszone albo wykonawców;

Warunki profesjonalnej obsługi (wersja MARZEC2018)

Informacje poufne firmy McAfee

Strona5 z 9

niezależnie od ogólnego charakteru powyższego podpunktu, niewykonania albo opóźnienia wykonania określonego zadania,
obowiązku albo zobowiązania określonych w niniejszej Umowie przez Spółkę, które to zadanie, obowiązek albo zobowiązanie
jest warunkiem albo wymogiem zadania, obowiązku albo zobowiązania firmy McAfee;
(iii)
polegania na instrukcjach, upoważnieniach, zgodach i innych informacjach przekazywanych przez Przedstawiciela Spółki
albo
(iv)
działań i zaniechań stron trzecich (z wyjątkiem zarządzanych przez McAfee).
15.5. Obowiązujące prawo: Wszelkie spory powstające w związku z Umową lub jej przedmiotem albo z nich wynikające podlegać będą
następującym przepisom, z wyłączeniem zasad dotyczących kolizji ustaw:
(a)
przepisów prawa stanu Nowy Jork, jeśli Spółka zakupiła Usługi w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Ameryce Środkowej, Kanadzie,
Ameryce Południowej czy na Karaibach;
(b)
materialnego prawa federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeśli Spółka jest podmiotem Rządu Federalnego, w którym to
przypadku wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy będą rozstrzygane zgodnie z FAR (Federalnym prawem zamówień rządowych)
oraz Ustawą o sporach umownych, 41 U.S.C. §§ 7101-7109.
(c)
przepisów prawa Republiki Irlandii, jeśli Spółka nabywa Usługi w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, albo w regionie zwanym
zwyczajowo Oceanią (z wyłączeniem Australii i Nowej Zelandii);
(d)
przepisów prawa Japonii, jeśli Spółka nabywa Usługi w Japonii; albo
(e)
przepisów prawa Republiki Singapuru, jeśli Spółka nabywa Usługi w regionie Azja-Pacyfik (łącznie z Australią i Nową Zelandią).
Do niniejszej Umowy nie mają zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani
ustawa Uniform Computer Information Transactions Act.
15.6. Jurysdykcja: Wszelkie spory powstałe w wyniku niniejszej Umowy, jej przedmiotu albo z nimi powiązane podlegać będą wyłącznej
właściwości następujących sądów:
(a)
Sądu Okręgowego USA Południowego Dystryktu stanu Nowy Jork i Sądów Stanowych znajdujących się w stanie Nowy Jork, o ile
obowiązuje prawo stanu Nowy Jork bądź prawo federalne;
(b)
Sądów w Republice Irlandii, gdy zastosowanie ma prawo irlandzkie;
(c)
Sądów w Japonii, gdy zastosowanie ma prawo japońskie albo
(d)
Sądów w Republice Singapuru, gdy zastosowanie ma prawo Singapuru;
15.7. Całość Umowy, porządek pierwszeństwa i zmiany
(a)
Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy firmą McAfee a Spółką w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie
propozycje ustne i pisemne, a także całość komunikacji pomiędzy stronami dotyczącej przedmiotu Umowy. Niezależnie od
ewentualnych sprzeczności z zamówieniem zakupu albo innym pisemnym dokumentem złożonym przez Spółkę, bez względu na to,
czy zostały wyraźnie odrzucone przez McAfee, obowiązywać będą postanowienia niniejszej Umowy.
(b)
W przypadku wystąpienia kolizji albo niezgodności pomiędzy postanowieniami dowolnego dokumentu stanowiącego integralną część
niniejszej Umowy, poniższa kolejność obowiązywania mieć będzie zastosowanie w stopniu odpowiadającym kolizji albo niezgodności,
o ile nie zostało wyraźnie uzgodnione inaczej w ewentualnym dokumencie podrzędnym, przy czym niniejsze Warunki będą miały
pierwszeństwo przed postanowieniami jakiegokolwiek Zestawienia prac czy Zamówienia.
15.8. Powiadomienia: wszelkie powiadomienia na mocy albo w związku z niniejszą Umową wymagają formy pisemnej, z podpisem własnym lub
w imieniu strony składającej powiadomienie, zaadresowane do McAfee, „do wiadomości Działu Prawnego”, na odpowiedni adres, albo do
Spółki, zgodnie z danymi Spółki do kontaktu podanymi podczas zakupu albo rejestracji Produktów McAfee. Powiadomienia zostaną uznane
za doręczone w momencie odbioru w przypadku doręczenia osobistego za potwierdzeniem, w kolejnym dniu roboczym w przypadku wysłania
opłaconym, uznanym w danym kraju kurierem nocnym z możliwością śledzenia przesyłki; albo w ciągu pięciu (5) dni roboczych po przesłaniu
listem poleconym pocztą lotniczą, za potwierdzeniem odbioru, opłaconym z góry, na adres podany powyżej.
15.9. Dokumenty dodatkowe i odnośniki: Odnośniki do pojęć stanowiących hiperłącza w niniejszej Umowie prowadzą do pojęć albo treści
powiązanej z hiperłączem (albo hiperłączem zastępczym wskazywanym okresowo przez firmę McAfee) i podlegają okresowym zmianom.
Spółka przyjmuje do wiadomości, że pojęcia albo treść hiperłącza stanowią integralną część Umowy a Spółka zobowiązana jest
przeanalizować warunki albo treść hiperłączy wskazanych w Umowie.
15.10. Cesja: McAfee świadczy Usługi na rzecz Spółki na jej własne wewnętrzne cele biznesowe, a nie na korzyść osób trzecich. Spółce nie wolno
udzielać podlicencji, dokonywać cesji czy przekazania praw na mocy niniejszej Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy
McAfee. Wszelkie próby podejmowane przez Spółkę w celu udzielenia podlicencji, dokonania cesji albo przeniesienia dowolnych praw,
obowiązków i zobowiązań zgodnie z niniejszą Umową, bezpośrednio albo pośrednio w drodze połączenia albo nabycia, będą nieważne.
15.11. Zachowanie ważności: Poniższe artykuły, wraz z odpowiednimi pojęciami niezbędnymi do interpretacji albo wykonania niniejszej Umowy,
zachowają ważność po wygaśnięciu Umowy: 6, 8, 10, 15 i 16.
16. DEFINICJE I INTERPRETACJA
16.1. W niniejszych Warunkach:
(a)
Podmioty powiązane, w odniesieniu do Spółki, oznaczają dowolny podmiot, który w sposób bezpośredni albo pośredni, sprawuje
kontrolę, jest kontrolowany albo jest pod bezpośrednią albo pośrednią wspólną kontrolą wraz z takim podmiotem albo przynajmniej
jedną inną Spółką stowarzyszoną tego podmiotu (albo ich połączeniem).
Dla celów niniejszej definicji, podmiot kontroluje inny podmiot, wyłącznie wtedy, gdy pierwszy z nich:
(i)
posiada, będąc faktycznym albo zarejestrowanym właścicielem, ponad pięćdziesiąt procent (50%) udziałów z prawem głosu
w drugim podmiocie,
(ii)
może wybierać większość członków zarządu w drugim podmiocie albo
(iii)
zapewnia bieżące zarządzanie takim podmiotem na mocy takiej umowy albo w charakterze komplementariusza
zarządzającego.
Spółka stowarzyszona, w odniesieniu do firmy McAfee, oznacza spółkę bezpośrednio lub pośrednio zależną od McAfee, LLC.
(b)
Umowa oznacza niniejsze obowiązujące Warunki wraz z ewentualnym Zestawieniem Prac lub Zamówieniem, odpowiednio.
(ii)
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(c)
(d)
(e)
(f)

(g)
(h)

(i)
(j)

(k)

(l)

(m)
(n)

(o)

(p)
(q)
(r)
(s)

Data wejścia w życie Umowy oznacza datę złożenia ostatniego podpisu na Zestawieniu Prac bądź datę przyjęcia Zamówienia przez
McAfee.
Autoryzowany Partner oznacza dowolnego dystrybutora, dealera lub innego partnera biznesowego firmy McAfee upoważnionego
przez nią na piśmie do sprzedaży praw licencyjnych do Oprogramowania udzielonych na podstawie niniejszej Umowy bądź Pomocy
Technicznej.
Dzień roboczy oznacza każdy dzień poza sobotą, niedzielą, świętem państwowym albo dniem wolnym od pracy w miejscu realizacji
Usług.
Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje (bez względu na sposób ujawnienia albo nośnik stosowany do przechowywania
albo prezentacji) strony (Strona ujawniająca), w tym tajemnice przedsiębiorstwa i dane techniczne, finansowe i handlowe, dane,
pomysły, koncepcje albo know-how, które:
(i)
określane są jako „poufne” albo podobnie przez Stronę ujawniającą w momencie ujawnienia albo, w przypadku informacji
ustnych albo wizualnych, które potwierdzone są jako poufne przez Stronę ujawniającą na piśmie w ciągu piętnastu (15) dni
od ujawnienia albo
(ii)
strona otrzymująca (Odbiorca) powinna w racjonalny sposób uznać za poufne zważywszy okoliczności ujawnienia.
Informacje poufne nie obejmują jednak informacji, które:
(iii)
według pisemnej ewidencji zostały zgodnie z prawem pozyskane albo były wcześniej znane Odbiorcy niezależnie od
ujawnienia przez Stronę ujawniającą;
(iv)
otrzymywane są od strony trzeciej bez ograniczeń dotyczących wykorzystania albo ujawnienia i nie zostały otrzymane przez
przypadek albo pomyłkę;
(v)
są albo były przekazywane publicznie bez winy Odbiorcy i bez naruszenia postanowień Umowy albo innych zobowiązań do
zachowania poufności albo
(vi)
są tworzone niezależnie przez Odbiorcę bez naruszenia niniejszej Umowy, w tym wszelkich zobowiązań do zachowania
poufności wobec Strony ujawniającej.
Spółka oznacza podmiot, na rzecz którego mają być świadczone Usługi.
Szkody wynikowe oznaczają pośrednie, szczególne, uboczne, odszkodowania z nawiązką, szkody wynikowe, albo pozaumowne,
w tym roszczenia stron trzecich, utratę zysków, wartości firmy, wynagrodzeń pracowników, awarie albo usterki komputerów albo
systemu, koszty uzyskania zastępczych Usług w chmurze, zatrzymanie prac, odmowy dostępu albo przestoju, zakłócenia systemu
albo usługi, albo utracone, uszkodzone albo skradzione dane, informacje albo systemy, a także informacje albo systemy.
Elementy dostarczone oznaczają dowolne materialne elementy, jakie McAfee dostarcza Spółce na mocy Umowy.
Utwory pochodne oznaczają utwory oparte na przynajmniej jednym istniejącym utworze (np. wydania, przekłady, dramatyzacje,
wersje kinowe, wersje skrócone, poprawki, zmiany albo inne formy, w których istniejący utwór może być przerobiony, przekształcony
albo zaadaptowany), które, o ile zostały utworzone bez upoważnienia właściciela praw autorskich do istniejącego utworu, stanowiłyby
naruszenie prawa autorskiego.
Działanie siły wyższej oznacza każde zdarzenie pozostające poza racjonalną kontrolą strony, którego ze swojej natury nie można
było przewidzieć ani uniknąć, w tym strajki, lokauty i inne spory pracownicze (obejmujące pracowników własnych albo strony trzeciej),
zdarzenia losowe, wojny, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych albo wojskowych, akty terroru albo sabotaż, niedobory
dostaw albo opóźnienia ze strony dostawców firmy McAfee, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wypadek, promieniowanie, niemożność
zapewnienia bezpiecznego transportu, awarię komunikacji albo zasilania, celowe uszkodzenie, awarię instalacji albo urządzeń,
opóźnienie ze strony dostawców i podwykonawców.
Prawa własności intelektualnej oznaczają wszelką własność intelektualną albo inne prawa własności obowiązujące na całym
świecie, na mocy ustawy, prawa zwyczajowego albo słuszności, istniejące w chwili obecnej albo w przyszłości, w tym:
(i)
prawo autorskie, prawa do znaków towarowych i patentów, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa moralne, prawa do wizerunku,
prawa autorów;
(ii)
wszelkie wnioski albo prawo do złożenia wniosku o udzielenie prawa określonego w pkt. (i); oraz
(iii)
wszelkie wznowienia, przedłużenia, kontynuacje, podziały, przywrócenie, albo ponowne wydanie praw albo wniosków
określonych w ust. (i) i (ii).
Złośliwe oprogramowanie oznacza aplikacje, kod wykonywalny lub złośliwe treści, uważane przez McAfee za szkodliwe.
McAfee oznacza:
(i)
dany podmiot McAfee wymieniony w Załączniku A (Tabela terytoriów), ponoszący główną odpowiedzialność za świadczenie
Usług na danym Terytorium, na którym Spółka ma swoją siedzibę; lub
(ii)
dowolny podmiot McAfee wskazany w Zestawieniu Prac.
Materiały McAfee oznacza całość Praw własności intelektualnej, które:
(i)
są własnością lub przedmiotem licencji udzielanej przez McAfee lub zewnętrznych licencjodawców przed wykonaniem Usług;
(ii)
zostały opracowane, nabyte, wymyślone bądź wprowadzone w praktyce przez McAfee lub jej przedstawicieli w trakcie
świadczenia Usług, oraz
(iii)
stanowią przeróbki, ulepszenia i Dzieła pochodne Praw własności intelektualnej, o których mowa w punktach (i) oraz (ii).
Zamówienie oznacza zamówienie na Usługi złożone przez Spółkę odpowiednio w McAfee lub u Autoryzowanego Partnera.
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby albo inaczej
określane jako „Dane osobowe” na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych ustaw dotyczących ochrony danych
osobowych.
Przedstawiciel oznacza Spółki stowarzyszone, dozwolonych odsprzedawców, podwykonawców, pracowników albo uprawnionych
pośredników strony.
Usługi oznaczają określone zadania, czynności, obowiązki, Elementy dostarczone i inne profesjonalne usługi, które mają być
świadczone przez McAfee na rzecz Spółki na niniejszych Warunkach i zgodnie z opisem w danym Zestawieniu Prac bądź
Zamówieniu.
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Standard oznacza specyfikację technologiczną opracowaną przez grupę sponsorowaną przez rząd, przemysł albo dowolną podobną
grupę lub podmiot tworzący specyfikację technologiczną do wykorzystania przez inne osoby. Przykłady Standardów to GSM, LTE,
5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG i HTML. Przykłady grup tworzących Standardy to IEEE, ITU, 3GPP i ETSI.
(u)
Zestawienie Prac oznacza zestawienie prac, sporządzane okresowo przez strony i opisujące Usługi, które mają być świadczone
przez McAfee, obowiązki stron w zakresie tychże Usług oraz wszelkie inne powiązane i obustronnie zaakceptowane postanowienia,
warunki i zależności.
(v)
Terytorium oznacza kraj, w którym Spółka jest zarejestrowana.
W niniejszych Warunkach, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:
(a)
odniesienie do strony obejmuje jej wykonawców, syndyków, następców i dopuszczonych cesjonariuszy;
(b)
nagłówki mają jedynie charakter informacyjny, nie wpływają na interpretację ani znaczenie niniejszej Umowy;
(c)
liczba pojedyncza obejmuje także mnogą, i odwrotnie, a określenia nacechowane płciowo dotyczą także płci przeciwnej;
(d)
inne formy gramatyczne albo części mowy danych określeń albo sformułowań mają przypisane im znaczenie;
(e)
odniesienie do klauzuli, ustępu, dowodu rzeczowego, załącznika albo innych dokumentów dodatkowych stanowi odniesienie do takiej
klauzuli, ustępu, dowodu rzeczowego, załącznika albo innych dokumentów dodatkowych powiązanych z niniejszą Umową;
(f)
określenia „obejmuje”, „w tym”, „takie jak” i podobne nie stanowią ograniczenia i nie powinny być jako takie rozumiane;
(g)
jeśli dzień, w którym coś musi być wykonane nie jest Dniem roboczym, czynność tę należy wykonać w kolejnym Dniu roboczym, oraz
(h)
niniejsza Umowa będzie interpretowana w oparciu o całość, a nie osobne części.

(t)

16.2.

ZAŁĄCZNIK A — TABELA TERYTORIÓW

Region

Terytorium

Podmiot McAfee

Właściwe prawo i właściwość
sądów

Ameryki

Stany Zjednoczone, Meksyk, Ameryka
Środkowa, Ameryka Południowa, Karaiby

McAfee, LLC

New York, N.Y., USA

Ameryki

U.S. rząd, władze stanowe lub lokalne,
organizacja służby zdrowia lub placówka
oświatowa w Stanach Zjednoczonych

McAfee Public Sector LLC

New York City, N.Y., USA

Ameryki

Kanada

McAfee Canada ULC

Ontario, Kanada

EMEA

Włochy

McAfee Italy S.r.l.

Włochy

EMEA

Francja

McAfee France S.A.S.

Francja

EMEA

Hiszpania

McAfee Security Spain, S.L.

Hiszpania

EMEA

Niemcy

McAfee Germany GmbH

Niemcy

EMEA

Austria

McAfee Austria GmbH

Austria

EMEA

Szwajcaria

McAfee Switzerland GmbH

Szwajcaria

EMEA

Wielka Brytania

McAfee Security UK Ltd

Anglia

EMEA

Szwecja

McAfee Sweden Aktiebolag

Holandia

EMEA

Finlandia

McAfee Netherlands B.V.

Holandia

EMEA

Holandia

McAfee Netherlands B.V.

Holandia

EMEA

RPA

McAfee Security South Africa Proprietary
Limited

Holandia

EMEA

Dania

McAfee Security Denmark, filial af McAfee
Netherlands B.V., Holandia

Duńskie

EMEA

Turcja

McAfee Turkey Guvenlik Hizmetleri Limited
Sirketi

Turcja

EMEA

Dubaj

McAfee Netherlands B.V. — Oddział
w Dubaju

Holandia

EMEA

Izrael

McAfee (Israel) Ltd

Izrael
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EMEA

Arabia Saudyjska

McAfee Netherlands B.V.

Holandia

EMEA

Belgia

McAfee Belgium

Holandia

EMEA

Polska

McAfee Security Poland spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

Holandia

EMEA

Irlandia

McAfee Ireland Limited

Irlandia

EMEA

Wszystkie kraje w Europie, na Bliskim
Wschodzie i w Afryce nie wymienione
powyżej

McAfee Netherlands B.V.

Holandia

Azja i Pacyfik

Australia

McAfee Security Australia Pty Ltd

Nowa Południowa
Walia, Australia

Azja i Pacyfik

Chiny - Pekin

McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd.

Singapur

Azja i Pacyfik

Nowa Zelandia

McAfee Security New Zealand

Singapur

Azja i Pacyfik

Singapur i reszta Azji i Pacyfiku

McAfee (Singapore) Pte Ltd

Singapur

JAPONIA

Japonia

McAfee Co. Ltd.

Japonia
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