Συμφωνία Υπηρεσιών Cloud της McAfee
Η McAfee (όπως ορίζεται παρακάτω) και ο Πελάτης (όπως ταυτοποιείται στην Επιστολή εκχώρησης) συμφωνούν με τους όρους που
καθορίζονται στη Συμφωνία. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνήσει με τους όρους της Συμφωνίας, δεν μπορεί να αποκτά πρόσβαση ή να
χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Cloud και ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την McAfee ώστε να ακυρώσει τις Υπηρεσίες Cloud
που ταυτοποιούνται στην Επιστολή εκχώρησης, πριν από την απόκτηση πρόσβασης ή τη χρήση των Υπηρεσιών Cloud.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.
1.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.
a. Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών Cloud. Υπό την αίρεση των όρων της παρούσας Συμφωνίας,
η McAfee εκχωρεί στον Πελάτη μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, παγκόσμιο δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση και να
χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Cloud που περιγράφονται στην Επιστολή εκχώρησης, για μέχρι το ισχύον δικαίωμα
χρήσης προϊόντος που καθορίζεται στην Επιστολή εκχώρησης και αποκλειστικά για χρήση στις εσωτερικές επιχειρήσεις του
Πελάτη κατά τη διάρκεια της ισχύουσας Περιόδου συνδρομής. Το αντικείμενο της επιτρεπόμενης χρήσης των Υπηρεσιών
Cloud εξαρτάται από το δικαίωμα χρήσης προϊόντος που καθορίζεται στην Επιστολή εκχώρησης (π.χ. αριθμός χρηστών)
και υπόκειται στους Ορισμούς Δικαιωμάτων Χρήσης Προϊόντων που παρατίθενται στη διεύθυνση
http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf κατά τη σχετική ημερομηνία της
Επιστολής εκχώρησης. Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει ενεργή συνδρομή στις Υπηρεσίες Cloud ή να έχει ενεργή συμφωνία
Υποστήριξης για τις Υπηρεσίες Cloud, όπως εφαρμόζεται, για να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες Cloud.
Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες Cloud, που είναι σχεδιασμένες για πρόσβαση μέσω λογισμικού που παρέχεται από την
McAfee, μπορεί να πραγματοποιείται μόνο μέσω του λογισμικού, εκτός εάν καθορίζεται κάτι άλλο από την McAfee. Στο
βαθμό που η McAfee παρέχει στον Πελάτη οποιοδήποτε λογισμικό, αυτό παρέχεται σύμφωνα με τη Συμφωνία Άδειας
Χρήσης Τελικού Χρήστη (εφεξής «EULA») της McAfee, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση:
http://www.mcafee.com/us/about/legal/end-user-license-agreements.aspx. Οι όροι της EULA προορίζονται ως συμπλήρωμα
της παρούσας Συμφωνίας Συνδρομής σε σχέση με οποιοδήποτε λογισμικό και οποιαδήποτε σύγκρουση ή ασυνέπεια μεταξύ
της EULA και της παρούσας Συμφωνίας Συνδρομής θα επιλύεται (1) υπέρ της EULA, εάν σχετίζεται με το λογισμικό και
(2) υπέρ της παρούσας Συμφωνίας Συνδρομής, εάν σχετίζεται με τις Υπηρεσίες Cloud ή άλλα θέματα. Η εγκατάσταση
οποιουδήποτε λογισμικού παρέχεται σε σχέση με τις Υπηρεσίες Cloud πρέπει να καταργείται και το λογισμικό να
καταστρέφεται στο τέλος της εκάστοτε Περιόδου Συνδρομής.
b.

c.

d.

e.
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Φορείς διαχείρισης. Εάν ο Πελάτης συνάψει μια σύμβαση στην οποία ένας τρίτος διαχειρίζεται τους πόρους πληροφορικής
του Πελάτη (εφεξής «Φορέας διαχείρισης»), ο Πελάτης μπορεί να επιτρέψει στο Φορέα διαχείρισης να χρησιμοποιεί τις
Υπηρεσίες Cloud για λογαριασμό του Πελάτη, εφόσον: (α) ο Φορέας διαχείρισης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Cloud μόνο για
τις εσωτερικές επιχειρήσεις του Πελάτη, (β) ο Φορέας διαχείρισης συμφωνεί ότι θα δεσμεύεται από τους όρους της
παρούσας Συμφωνίας, (γ) ο Πελάτης θα παράσχει στην McAfee γραπτή ειδοποίηση ότι ένας Φορέας διαχείρισης θα
χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Cloud για λογαριασμό του Πελάτη, και (δ) ο Πελάτης παραμένει υπεύθυνος για κάθε χρήση των
Υπηρεσιών Cloud από το Φορέα διαχείρισης.
Συνδρομές χρηστών. Απαγορεύεται η κοινή χρήση των συνδρομών που βασίζονται στο χρήστη ή η χρήση τους από
περισσότερους από έναν μεμονωμένο Χρήστη, αλλά είναι δυνατή η εκ νέου εκχώρηση σε νέους Χρήστες που αντικαθιστούν
προηγούμενους Χρήστες, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει ή δεν χρησιμοποιούν με άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες Cloud.
Θυγατρικές. Ο Πελάτης μπορεί να επιτρέπει στις Θυγατρικές του να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Cloud, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Συμφωνίας, αλλά μόνο εφόσον το νομικό πρόσωπο πληροί τις προδιαγραφές ως Θυγατρική του Πελάτη
και εφόσον (1) κάθε Θυγατρική συμφωνεί ότι θα δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, και (2) ο Πελάτης θα
είναι υπεύθυνος και απολύτως υπόλογος για τη συμμόρφωση κάθε Θυγατρικής με την παρούσα Συμφωνία και την αθέτησή της.
Περιορισμοί. Ο Πελάτης δεν θα προβαίνει και δεν θα επιτρέπει σε τρίτους να προβαίνουν στα εξής: (1) αδειοδότηση,
δευτερεύουσα αδειοδότηση, πρόσβαση, χρήση, πώληση, μεταπώληση, μεταβίβαση, εκχώρηση, διανομή ή άλλη εμπορική
εκμετάλλευση ή διάθεση των Υπηρεσιών Cloud σε οποιονδήποτε τρίτο, (2) χρήση των Υπηρεσιών Cloud ως διακομιστή
HTTP που επιτρέπει σε τρίτους να αναμεταδίδουν ή να λειτουργούν ως διακομιστές μεσολάβησης της κίνησης του Web,
(3) τροποποίηση, αντίστροφη μεταγλώττιση, αποσυμπίληση ή αντιγραφή των Υπηρεσιών Cloud ή οποιωνδήποτε από τα
επιμέρους στοιχεία τους, (4) πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών Cloud προκειμένου να δημιουργήσουν ή να υποστηρίξουν
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οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι ανταγωνιστικά των Υπηρεσιών Cloud, (5) χρήση των Υπηρεσιών Cloud για τη
διενέργεια δόλιων δραστηριοτήτων, (6) προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες Cloud,
εμπλοκή σε οποιεσδήποτε επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών ή πρόκληση με άλλο τρόπο άμεσης, ουσιώδους ή διαρκούς
βλάβης στην McAfee, στην παροχή των Υπηρεσιών Cloud ή σε άλλους, (7) να υποδυθεί ή να διαστρεβλώσει μια σχέση με
ένα άτομο ή νομικό πρόσωπο, (8) πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών Cloud για την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας,
της ασφάλειας, των επιδόσεων, της λειτουργικότητας ή για οποιεσδήποτε δοκιμές απόδοσης ή άλλους ανταγωνιστικούς
σκοπούς χωρίς ρητή γραπτή άδεια από την McAfee, (9) χρήση των Υπηρεσιών Cloud για την εκκίνηση ή διάδοση
Κακόβουλου λογισμικού, ή (10) χρήση των Υπηρεσιών Cloud με τρόπο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τους
κανονισμούς, τα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου ή νομικού προσώπου ή την παρούσα Συμφωνία (εφεξής κάθε ένα από τα
σημεία (1) έως (10), μια «Απαγορευμένη χρήση»). Μια Απαγορευμένη χρήση είναι ουσιώδης αθέτηση της Συμφωνίας κατά
την απόλυτη κρίση της McAfee.
f. Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Οι Υπηρεσίες Cloud είναι αποκλειστικά εμπιστευτικές για την McAfee. Η McAfee (ή οι δικαιοπάροχοί
της) κατέχει αποκλειστικά και επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος των Υπηρεσιών Cloud, και ο Πελάτης δεν μπορεί να ασκήσει
κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον σε ή για τις Υπηρεσίες Cloud, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά κάθε δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας στις ή για τις Υπηρεσίες Cloud, παρά μόνο στο βαθμό των περιορισμένων δικαιωμάτων που
εκχωρούνται στον Πελάτη δια της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία δεν αποτελεί συμφωνία για πώληση και,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, δεν μεταβιβάζεται στον Πελάτη κανένας τίτλος, κανένα δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας ή κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες Cloud. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι Υπηρεσίες
Cloud και όλες οι ιδέες, οι μέθοδοι, οι αλγόριθμοι, οι τύποι, οι διεργασίες και οι αρχές που χρησιμοποιούνται κατά την
ανάπτυξη ή ενσωματώνονται στις Υπηρεσίες Cloud, και όλες οι λοιπές βελτιώσεις, αναθεωρήσεις, διορθώσεις,
τροποποιήσεις, οι εμπλουτισμοί, οι εκδόσεις, τα αρχεία DAT, τα σύνολα υπογραφών, οι αναβαθμίσεις και οι ενημερώσεις
των πολιτικών, των βάσεων δεδομένων και άλλες ενημερώσεις στις ή για τις Υπηρεσίες Cloud, και όλες οι παράγωγες
εργασίες που βασίζονται σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω και τυχόν αντίγραφά τους αποτελούν εμπορικά μυστικά,
επιφυλάσσονται για και αποτελούν ιδιοκτησία της McAfee.
g. Δικαίωμα χρήσης των Δεδομένων του Πελάτη. Δια της παρούσης, ο Πελάτης εκχωρεί στην McAfee περιορισμένη,
μη αποκλειστική, άνευ δικαιωμάτων, διαρκή άδεια να αποκτά πρόσβαση σε και να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα του Πελάτη
όπως απαιτείται προκειμένου (1) η McAfee να παρέχει τις Υπηρεσίες Cloud και την τεχνική υποστήριξη στον Πελάτη κατά
τη διάρκεια της ισχύουσας Περιόδου συνδρομής, (2) να διατηρεί ή να βελτιώνει τις Υπηρεσίες Cloud και άλλα προϊόντα που
σχετίζονται με την ασφάλεια, (3) να προβαίνει σε εσωτερική έρευνα σχετική με λύσεις προστασίας, όπως τη βελτιωμένη
προστασία από ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (εκτός εάν ο Πελάτης δεν επιλέξει αυτές τις χρήσεις μέσω
των διαθέσιμων επιλογών της κονσόλας), (4) να προβαίνει στη διαχείριση της Συμφωνίας, και (5) να εκπληρώνονται
οι σκοποί που ορίζονται στις πολιτικές Απορρήτου της McAfee που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση
https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx. Επιπλέον, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί για τη χρήση ή κοινή
χρήση από την McAfee των συνολικών, ανώνυμων ή με ψευδώνυμο Δεδομένων του Πελάτη (έτσι ώστε να μη ταυτοποιούν
πλέον τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άτομο) ως μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου στατιστικών στοιχείων (για παράδειγμα,
στατιστικά στοιχεία που περιγράφουν την επιχείρηση, τον όγκο της κίνησης δεδομένων, τα ποσοστά επιτυχίας και άλλα
παρόμοια στοιχεία), καθώς και ότι τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν Εμπιστευτικές πληροφορίες του Πελάτη.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.
a. Πρόσβαση του Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν στους λογαριασμούς
Υπηρεσιών Cloud και Υποστήριξης του Πελάτη. Ο Πελάτης θα παράσχει στην McAfee όλες τις πληροφορίες και τη βοήθεια
που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών Cloud ή για να επιτρέπεται η χρήση των Υπηρεσιών Cloud από τον Πελάτη.
Ο Πελάτης θα ειδοποιεί αμέσως την McAfee εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα εξής: (1) μη εξουσιοδοτημένη χρήση του
λογαριασμού ή άλλη υποπτευόμενη παραβίαση της ασφάλειας ή (2) μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή ή διανομή των
Υπηρεσιών Cloud, της Τεκμηρίωσης ή των Δεδομένων του Πελάτη.
b. Δεδομένα του Πελάτη. Ο Πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και τις άδειες από τους Χρήστες
για να παράσχει τα δεδομένα στις Υπηρεσίες Cloud και στην McAfee, όπως αναφέρεται στο παρόν. Ο Πελάτης υπόσχεται
και εγγυάται ότι: (1) ο Πελάτης έχει τα νομικά δικαιώματα και τις ισχύουσες συγκαταθέσεις για να παράσχει τα Δεδομένα
του Πελάτη στην McAfee, (2) ο Πελάτης θα συμμορφωθεί με όλους τους ισχύοντες νόμους περί επεξεργασίας και
μεταβίβασης των Δεδομένων του Πελάτη στην McAfee και (3) ο Πελάτης διατηρεί επαρκή αντίγραφα ασφαλείας των
Δεδομένων του Πελάτη. Ο Πελάτης έχει αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα,
την αξιοπιστία και την καταλληλότητα όλων των Δεδομένων του Πελάτη. Οι Υπηρεσίες Cloud στηρίζονται στα Δεδομένα του
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Πελάτη, όπως παρέχονται από τον τελευταίο, και η McAfee δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των Δεδομένων του Πελάτη.
Η McAfee δεν αναλαμβάνει κανένα καθήκον ή υποχρέωση να διορθώσει ή να τροποποιήσει τα Δεδομένα του Πελάτη. Εκτός
από τα προβλεπόμενα στο παρόν, ο Πελάτης διατηρεί κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον σε και για τα Δεδομένα του
Πελάτη.
c. Διαχειριστής συστήματος. Εάν απαιτείται, ο Πελάτης θα παράσχει στην McAfee στοιχεία επικοινωνίας με το διαχειριστή
συστήματος του Πελάτη, άτομο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη
διαμόρφωση και διαχείριση των Υπηρεσιών Cloud (εφεξής «Διαχειριστής συστήματος»). Ανάλογα με τις Υπηρεσίες Cloud
που έχουν αγοραστεί, η McAfee μπορεί να παράσχει στον Πελάτη έναν εμπιστευτικό κωδικό πρόσβασης στο εργαλείο
διαχείρισης, η πρόσβαση στο οποίο επιτρέπεται μόνο στο Διαχειριστή συστήματος.
d. Ενημερωμένες πληροφορίες. Ο Πελάτης συμφωνεί να παρέχει τα τρέχοντα και πλήρη στοιχεία λογαριασμού των Χρηστών,
όπως απαιτείται προκειμένου η McAfee να διαχειρίζεται το λογαριασμό του Πελάτη.
e. Στήριξη. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η McAfee μπορεί να στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτήν από τον
Πελάτη.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οι εκάστοτε τρέχοντες Όροι Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης της McAfee
εφαρμόζονται στις Υπηρεσίες Cloud. Οι Όροι Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης της McAfee ενσωματώνονται διά
παραπομπής και βρίσκονται στη διεύθυνση https://support.mcafee.com/terms. Οι Όροι Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης της
McAfee μπορεί να ενημερώνονται κατά καιρούς. Ωστόσο, η McAfee δεν θα μειώνει ουσιωδώς το επίπεδο απόδοσης,
λειτουργικότητας ή διαθεσιμότητα της Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης κατά τη διάρκεια της ισχύουσας Περιόδου
Συνδρομής.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η McAfee θα παρέχει τις Υπηρεσίες Cloud σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας
Επιπέδου Υπηρεσιών που βρίσκεται στη διεύθυνση https://trust.mcafee.com/saas_sla.pdf.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.
a. Διάρκεια. Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας θα συνεχιστεί μέχρι την καταγγελία της σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
b.

Καταγγελία.
1. Κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία μετά από ειδοποίηση στον
αντισυμβαλλόμενο, εάν δεν υπάρχει τρέχουσα ισχύουσα Περίοδος Συνδρομής.
2.

c.
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Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία για οποιαδήποτε αιτία μετά από ειδοποίηση στον
αντισυμβαλλόμενο, εάν ο αντισυμβαλλόμενος διαπράξει ουσιώδη αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας και παραλείψει
να επανορθώσει την αθέτηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γραπτής ειδοποίησης, στην
οποία περιγράφεται λεπτομερώς η αθέτηση, ωστόσο, η McAfee μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ή να
αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες Cloud αμέσως και χωρίς ευκαιρία επανόρθωσης, εάν λάβει γνώση
Απαγορευμένης χρήσης. Επιπλέον, η McAfee μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία κατόπιν ειδοποίησης, εάν
ο Πελάτης παραλείψει γενικά να εξοφλήσει τα χρέη του όταν καθίστανται ληξιπρόθεσμα (εκτός εάν αυτά τα χρέη είναι
αντικείμενο διαφωνίας καλή τη πίστη ως υποχρέωση ή ποσό) ή αναγνωρίσει εγγράφως ότι αδυνατεί να τα εξοφλήσει.
3. Εάν ο Πελάτης υπόκειται σε Αλλαγή ελέγχου, η McAfee μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει την παρούσα
Συμφωνία παρέχοντας στον Πελάτη ειδοποίηση καταγγελίας σύμβασης, εκτός εάν η McAfee συναινέσει γραπτώς στη
συνέχιση της παρούσας Συμφωνίας μετά την Αλλαγή ελέγχου. Ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει την McAfee σχετικά
με την επικείμενη Αλλαγή ελέγχου τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος της Αλλαγής ελέγχου.
Οι συμβαλλόμενοι πρέπει να συνεχίσουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία κατά
τη διάρκεια της περιόδου από την ειδοποίηση της McAfee σχετικά με την Αλλαγή ελέγχου μέχρι την ημερομηνία
καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας. «Αλλαγή ελέγχου» του Πελάτη θεωρείται ότι προκύπτει εάν οποιοδήποτε άτομο
ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα άτομα ή τα νομικά πρόσωπα που έχουν τον Έλεγχο του Πελάτη την ημερομηνία κατά
την οποία ο Πελάτης συνάπτει την παρούσα Συμφωνία με την McAfee, αποκτά τον Έλεγχο του Πελάτη.
4. Με την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, θα λήξουν και όλες οι Περίοδοι Συνδρομής. Μετά τη λήξη της Περιόδου
Συνδρομής για μια συγκεκριμένη Υπηρεσία, ο Πελάτης συμφωνεί ότι η McAfee δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρεί
τα Δεδομένα του Πελάτη για την Υπηρεσία αυτή, και τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαγραφούν οριστικά ως μέρος της
διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών της McAfee και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Στο βαθμό που
οποιαδήποτε Δεδομένα του Πελάτη αποθηκεύονται από την Υπηρεσία, ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
την ανάκτηση αυτών των Δεδομένων του Πελάτη.
Περίοδοι Συνδρομής. Η αρχική Περίοδος Συνδρομής για κάθε Υπηρεσία Cloud καθορίζεται στην Επιστολή εκχώρησης

d.

e.

f.
6.

(η «Αρχική Περίοδος Συνδρομής»). Μετά την Αρχική Περίοδο Συνδρομής και υπό την αίρεση της Πολιτικής Τέλους Διάρκειας
Ζωής της McAfee που περιγράφεται παρακάτω, η συνδρομή στις Υπηρεσίες Cloud θα ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές
περιόδους ίσης διάρκειας με την Αρχική ΠερίοδοΣυνδρομής (έκαστη μια «Περίοδος ανανέωσης») εκτός εάν οποιοσδήποτε
συμβαλλόμενος (ή ένας Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης για λογαριασμό του Πελάτη) παράσχει στον αντισυμβαλλόμενο
ειδοποίηση μη ανανέωσης τουλάχιστον 30 ημέρες πριν το τέλος της εκάστοτε τρέχουσας Αρχικής Περιόδου Συνδρομής
ή Περιόδου Ανανέωσης.
Τέλος διάρκειας ζωής. Το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του πελάτη στις Υπηρεσίες Cloud και τυχόν λειτουργίες
αυτών υπόκειται στην Πολιτική Τέλους Διάρκειας Ζωής της McAfee που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf. Με το Τέλος διάρκειας ζωής μιας
Υπηρεσίας Cloud ή οποιασδήποτε λειτουργίας μιας Υπηρεσίας Cloud (όπως περιγράφεται στην Πολιτική Τέλους Διάρκειας
Ζωής), λήγει το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του Πελάτη στην ισχύουσα Υπηρεσία Cloud ή τη λειτουργία.
Αναστολή της Υπηρεσίας. Η McAfee μπορεί να αναστείλει τις Υπηρεσίες Cloud: (α) εάν η McAfee το θεωρεί απαραίτητο για
την αποτροπή ή τον τερματισμό τυχόν πραγματικής ή υποπτευόμενης Απαγορευμένης χρήσης, ή (β) κατόπιν ειδοποίησης
προς τον Πελάτη εάν: (1) ο Πελάτης διαπράξει ουσιώδη αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας, (2) η McAfee λάβει ειδοποίηση
από Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη ότι ο Πελάτης έχει αθετήσει ουσιωδώς τη Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας
του Πελάτη με τον Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη), (3) η McAfee προσδιορίσει εύλογα ότι ο όγκος δεδομένων που μεταδίδονται
ή υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των Υπηρεσιών Cloud στο λογαριασμό του Πελάτη είναι σημαντικά μεγαλύτερος από
τον μέσο όρο χρήσης ή μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση των Υπηρεσιών Cloud για τον Πελάτη ή για άλλους πελάτες
ή (4) σε περίπτωση απειλής για την ασφάλεια και την ακεραιότητα του φιλοξενούμενου περιβάλλοντος ή των Δεδομένων του
Πελάτη. Η αναστολή των Υπηρεσιών Cloud θα γίνεται με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος ή πάσας υποχρέωσης που
προκύπτει πριν ή κατά τη διάρκεια της αναστολής, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης του Πελάτη στην καταβολή
αμοιβής.
Συνέχεια ισχύος. Ενότητες 1, 5 -14 και 16 - Η ενότητα 17 θα εξακολουθήσει να ισχύει μετά από τυχόν καταγγελία της
παρούσας Συμφωνίας.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΦΟΡΟΙ, ΕΛΕΓΧΟΣ.
a. Πληρωμές. Ο Πελάτης θα πληρώνει στην McAfee τις αμοιβές που ορίζονται στην Επιστολή εκχώρησης εντός 30 ημερών από
την ημερομηνία του τιμολογίου, εκτός εάν ο Πελάτης αγοράζει τις συνδρομές στις Υπηρεσίες Cloud μέσω Εξουσιοδοτημένου
συνεργάτη, οπότε η ροή των υποχρεώσεων πληρωμής θα είναι αποκλειστικά μεταξύ του Εξουσιοδοτημένου συνεργάτη και
του Πελάτη. Οι καθυστερημένες πληρωμές υπόκεινται σε τόκο 1,5% ανά μήνα ή το υψηλότερο ποσοστό που επιτρέπεται δια
νόμου, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο. Όλες οι υποχρεώσεις πληρωμής δεν ακυρώνονται και δεν επιστρέφονται. Εάν
ο Πελάτης πιστεύει ότι ένα τιμολόγιο είναι λανθασμένο, για να δικαιούται να λάβει προσαρμογή ή πίστωση, ο Πελάτης
πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως με την McAfee εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Οι αμοιβές για μια
Περίοδο Ανανέωσης θα είναι ίσες με την ισχύουσα αμοιβή κατά τη διάρκεια της Αρχικής Περιόδου Συνδρομής, εκτός εάν
η McAfee έχει ειδοποιήσει γραπτώς τον Πελάτη σχετικά με αύξηση της αμοιβής τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα.
b. Φόροι συναλλαγής. Ο Πελάτης θα καταβάλλει όλους τους ισχύοντες φόρους συναλλαγής, όπως ενδεικτικά τους φόρους
πώλησης και χρήσης, τους φόρους προστιθέμενης αξίας, τους φόρους, τις χρεώσεις τελωνείου, τους δασμούς και άλλες
χρεώσεις συναλλαγής που επιβάλλονται από το κράτος, ανεξάρτητα από την ονομασία τους (και οποιονδήποτε τόκο
ή πρόστιμο) στα ποσά που είναι πληρωτέα από τον Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία (εφεξής «Φόροι
συναλλαγής»). Η McAfee θα αναφέρει ξεχωριστά στα τιμολόγιά της τους Φόρους συναλλαγής, τους οποίους απαιτείται να
εισπράξει η McAfee από τον Πελάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός εάν ο Πελάτης αγοράζει τις συνδρομές στις
Υπηρεσίες Cloud μέσω Εξουσιοδοτημένου συνεργάτη, οπότε οι υποχρεώσεις που αφορούν τους Φόρους συναλλαγής θα
αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του Εξουσιοδοτημένου συνεργάτη και του Πελάτη. Ο Πελάτης θα παράσχει στην McAfee
αποδείξεις τυχόν απαλλαγής από τους Φόρους συναλλαγής τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
οφειλής ενός τιμολογίου. Εάν η McAfee δεν εισπράξει τους απαιτούμενους Φόρους συναλλαγής από τον Πελάτη, αλλά
απαιτηθεί αργότερα να καταβάλει τους Φόρους συναλλαγής σε οποιαδήποτε φορολογική αρχή, ο Πελάτης θα αποζημιώσει
αμέσως την McAfee για τους Φόρους συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε χρεώσεων προστίμων ή τόκων
που έχουν προκύψει, εάν η παράλειψη της έγκαιρης είσπραξης και καταβολής δεν οφειλόταν σε σφάλμα της McAfee.
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c.

7.

Παρακρατούμενοι φόροι. Όλες οι πληρωμές που οφείλονται από τον Πελάτη θα καταβάλλονται ελεύθερες και καθαρές χωρίς
έκπτωση για οποιουσδήποτε τρέχοντες ή μελλοντικούς φόρους που ενδέχεται να επιβληθούν από οποιαδήποτε φορολογική
αρχή. Εάν ο Πελάτης υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να αφαιρέσει ή να παρακρατήσει φόρους εισοδήματος από
τα πληρωτέα ποσά στην McAfee σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία (εφεξής «Παρακρατούμενοι φόροι»), ο Πελάτης θα
καταβάλει και θα παράσχει αποδείξεις στην McAfee ότι κατέβαλε ο ίδιος τους Παρακρατούμενους φόρους στην κατάλληλη
φορολογική αρχή και να πληρώσει στην McAfee το υπόλοιποι καθαρό ποσό, εκτός εάν ο Πελάτης αγοράζει τις συνδρομές
στις Υπηρεσίες Cloud μέσω Εξουσιοδοτημένου συνεργάτη, οπότε οι υποχρεώσεις που αφορούν τους Παρακρατούμενους
φόρους (όπως ορίζονται παρακάτω) θα αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του Εξουσιοδοτημένου συνεργάτη και του Πελάτη.
Ο Πελάτης θα παράσχει γραπτή ειδοποίηση στην McAfee σχετικά με την πρόθεσή του να παρακρατήσει οποιεσδήποτε
πληρωμές σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία (καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα ποσά και τη νομική βάση για την
Παρακράτηση φόρων) τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία οφειλής και θα συνεργαστεί με την
McAfee για τη μείωση τυχόν Παρακρατούμενων φόρων. Εάν η McAfee παράσχει στον Πελάτη έγκυρη και επίσημη
τεκμηρίωση που έχει εκδοθεί από τη σχετική φορολογική αρχή για χαμηλότερο ποσοστό Παρακρατούμενων φόρων, τότε
ο Πελάτης θα εφαρμόσει το χαμηλότερο ποσοστό.
d. Φόροι εισοδήματος. Κάθε συμβαλλόμενος ευθύνεται για τους δικούς του φόρους εισοδήματος ή φόρους που βασίζονται στο
μεικτό εισόδημα ή τα μεικτά έσοδα.
e. Έλεγχος. Η McAfee έχει το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να ελέγχει τη συμμόρφωση του Πελάτη με τους όρους της παρούσας
Συμφωνίας και ο Πελάτης θα παρέχει όλα τα αρχεία και τις πληροφορίες που είναι εύλογα απαραίτητα προκειμένου
η McAfee να εκτελέσει επιτυχώς τον έλεγχο. Εάν οποιοσδήποτε έλεγχος αποκαλύψει ότι ο Πελάτης οφείλει αμοιβές στην
McAfee ή στον Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη, ο Πελάτης θα καταβάλει αμέσως τα οφειλόμενα ποσά, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν οφειλόμενων τόκων για καθυστερημένες πληρωμές. Ο Πελάτης συναινεί με την αποκάλυψη των αποτελεσμάτων
ελέγχου από την McAfee στους Εξουσιοδοτημένους συνεργάτες.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.
a.
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Γενικά. Σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να λάβει ή να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές
πληροφορίες και υλικό του αντισυμβαλλόμενου. Σε αυτή τη Συμφωνία, ο όρος «Εμπιστευτικές πληροφορίες» σημαίνει
πληροφορίες οι οποίες (α) καθορίζονται ως «εμπιστευτικές» ή με παρόμοιες λέξεις από τον συμβαλλόμενο που τις
αποκαλύπτει κατά το χρόνο της αποκάλυψης και, εάν πρόκειται για προφορική ή οπτική αποκάλυψη, επιβεβαιώνονται
εγγράφως ως εμπιστευτικές από τον συμβαλλόμενο που τις αποκαλύπτει εντός 15 ημερών από την αποκάλυψη,
ή (β) ο συμβαλλόμενος που λαμβάνει τις πληροφορίες θα έπρεπε να έχει θεωρήσει εύλογα ότι είναι εμπιστευτικές
δεδομένου του χαρακτήρα των πληροφοριών ή των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η αποκάλυψη, αλλά οι Εμπιστευτικές
πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες (1) ήταν προηγουμένως γνωστές στο συμβαλλόμενο
που τις έλαβε, (2) λήφθηκαν από τρίτο χωρίς παρόμοιο περιορισμό, (3) είναι ή καθίστανται δημόσια διαθέσιμες με τρόπο
διαφορετικό από μια μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, ή (4) αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από το συμβαλλόμενο που τις
λαμβάνει χωρίς τη χρήση των Εμπιστευτικών πληροφοριών του αντισυμβαλλόμενου. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι
η τιμολόγηση της McAfee, οι κωδικοί πρόσβασης των Υπηρεσιών Cloud και οι μη δημόσιες πληροφορίες που αφορούν τις
Υπηρεσίες Cloud και τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της McAfee αποτελούν Εμπιστευτικές πληροφορίες της
McAfee. Μεταξύ των συμβαλλομένων, ο συμβαλλόμενος που αποκαλύπτει κατέχει τις Εμπιστευτικές πληροφορίες που
αποκαλύπτει στον συμβαλλόμενο που τις λαμβάνει. Κάθε συμβαλλόμενος θα λαμβάνει εύλογες προφυλάξεις (τουλάχιστον
τόσο μεγάλες προφυλάξεις όσο εκείνες που λαμβάνει για να προστατέψει τις δικές του εμπιστευτικές πληροφορίες) για να
αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των Εμπιστευτικών πληροφοριών του αντισυμβαλλόμενου που έχει
στην κατοχή του. Οι συμβαλλόμενοι απαγορεύεται (α) να αποκαλύπτουν οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές πληροφορίες του
αντισυμβαλλόμενου σε οποιονδήποτε τρίτο κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας και για το διάστημα εφεξής που οι
Εμπιστευτικές πληροφορίες παραμένουν ευαίσθητες σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, αλλά σε καμία περίπτωση για
διάστημα μικρότερο από 7 έτη μετά την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας ή (β) να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε
Εμπιστευτικές πληροφορίες του αντισυμβαλλόμενου, παρά μόνο για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους ή για την άσκηση
των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Ωστόσο, ένας συμβαλλόμενος μπορεί να αποκαλύπτει
Εμπιστευτικές πληροφορίες του αντισυμβαλλόμενου (1) στους εργαζομένους, τους εργολάβους ή τους αντιπροσώπους του,
εφόσον απαιτείται να τις γνωρίζουν, με υποχρέωση εμπιστευτικότητας που δεν θα είναι λιγότερο αυστηρή από αυτήν που
ορίζεται σε αυτή την Ενότητα, και (2) όπως απαιτείται από το νόμο, εφόσον ο συμβαλλόμενος που λαμβάνει τις
πληροφορίες ειδοποιεί το συμβαλλόμενο που τις αποκαλύπτει το συντομότερο δυνατόν και συνεργάζεται στην προσπάθεια
του συμβαλλόμενου που αποκαλύπτει τις πληροφορίες να περιορίσει ή να αποφύγει την αποκάλυψη.

b.

8.

Ανατροφοδότηση. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η McAfee έχει απεριόριστο δικαίωμα να χρησιμοποιεί συστάσεις και σχόλια
που παρέχει ο Πελάτης αναφορικά με τις Υπηρεσίες Cloud και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της McAfee και των
θυγατρικών της, χωρίς ειδοποίηση, πληρωμή ή συγκατάθεση του Πελάτη και ότι αυτές οι συστάσεις και τα σχόλια θα
αποτελούν Εμπιστευτικές πληροφορίες της McAfee και όχι του Πελάτη.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Οι Υπηρεσίες Cloud ή η Υποστήριξη ενδέχεται να χρησιμοποιούν εφαρμογές και εργαλεία για τη
συλλογή Δεδομένων του Πελάτη, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα στοιχεία δεδομένων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση φυσικού προσώπου (εφεξής «Προσωπικά δεδομένα»).
a.

Γενικά. Η McAfee θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται, θα αντιγράφει, θα δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας, θα αποθηκεύει, θα
μεταβιβάζει και θα χρησιμοποιεί (συλλογικά «Επεξεργασία») Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου
της εταιρείας που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx και την ισχύουσα
νομοθεσία. Η Επεξεργασία μπορεί να λαμβάνει χώρα σε, από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη ή άλλες χώρες
ή δικαιοδοσίες, δυνητικά εκτός αυτών του Πελάτη ή του Χρήστη.Η McAfee θα υλοποιεί τεχνικά, οργανωτικά και
διαχειριστικά μέτρα ασφαλείας που είναι σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν τα Προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κατάχρηση, εφόσον βρίσκονται υπό την επιμέλεια ή τον έλεγχο της McAfee.
Η McAfee απαγορεύει στο προσωπικό της την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς εξουσιοδότηση και θα
επιβάλλει κατάλληλες υποχρεώσεις στο προσωπικό της σχετικά με την εμπιστευτικότητα, την προστασία δεδομένων και την
ασφάλεια δεδομένων. Εάν ένας τρίτος υποβάλει αίτημα στην McAfee για πρόσβαση σε ή διόρθωση Προσωπικών
δεδομένων, η McAfee θα αρνηθεί το αίτημα και θα συμβουλεύσει τον τρίτο να ζητήσει τα εν λόγω Προσωπικά δεδομένα
απευθείας από τον Πελάτη και θα παράσχει στον τρίτο τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη. Η McAfee, εάν αναγκαστεί να
αποκαλύψει Προσωπικά δεδομένα σε διωκτική αρχή ή σε τρίτο, θα προσπαθήσει να παράσχει εύλογη ειδοποίηση στον
Πελάτη σχετικά με το αίτημα πρόσβασης, πριν την εκχώρηση της πρόσβασης, για να επιτρέψει στον Πελάτη να αναζητήσει
προστατευτική εντολή ή άλλη κατάλληλη νομική αποκατάσταση. Εάν η ειδοποίηση απαγορεύεται νομικά, η McAfee θα
λάβει εύλογα μέτρα για να προστατεύσει τα Προσωπικά δεδομένα από αδικαιολόγητη αποκάλυψη, όπως εάν είχαν ζητηθεί
οι Εμπιστευτικές πληροφορίες της McAfee. Η McAfee θα ειδοποιήσει τον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν
αντιληφθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κατάχρηση των Προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται σύμφωνα με την
παρούσα Συμφωνία και θα λάβει εύλογα μέτρα για να μετριάσει τις επιπτώσεις και να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε βλάβη
προκύψει.

b.

Μεταφορές στην ΕΕ και Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες. Για το σκοπό της παρούσας Συμφωνίας, αναφορικά με τα
Προσωπικά δεδομένα, ο Πελάτης και η McAfee αναγνωρίζουν ότι η McAfee είναι ένας Επεξεργαστής δεδομένων και
ο Πελάτης είναι Ελεγκτής δεδομένων. Για Προσωπικά δεδομένα που προέρχονται από τον Πελάτη (εφεξής για τους σκοπούς
των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών «Εξαγωγέας δεδομένων») που εδρεύει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την
Ελβετία (εφεξής η «Μεταφορά στην ΕΕ»), θα ισχύουν οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες στην Επεξεργασία από την
McAfee εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο οποίος, για τους σκοπούς των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών
θα θεωρείται εφεξής ο «Εισαγωγέας δεδομένων»). «Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες» είναι οι τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες για τη μεταφορά Προσωπικών δεδομένων από έναν Ελεγκτή δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο σε
Επεξεργαστές που εδρεύουν σε τρίτες χώρες σύμφωνα με την Οδηγία Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 95/46/ΕΚ (εφεξής
η «Οδηγία») ή οποιαδήποτε νομοθεσία αντικαθιστά την Οδηγία (ή οποιαδήποτε εναλλακτική ή διάδοχη Απόφαση, η οποία
εγκρίνει νέες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τις μεταφορές σε Επεξεργαστές δεδομένων σε τρίτες χώρες).
Οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία Web της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Οι Τυποποιημένες Συμβατικές
Ρήτρες θα πάψουν να ισχύουν εάν η McAfee πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Ασπίδα Ιδιωτικότητας ΕΕ/ΗΠΑ ή εάν η McAfee
υιοθετήσει τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες Επεξεργαστή ή ένα εναλλακτικό αναγνωρισμένο πρότυπο συμμόρφωσης
για τη νόμιμη μεταφορά Προσωπικών δεδομένων (όπως ορίζονται στην Οδηγία) εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
μετά από σχετική ειδοποίηση από την McAfee στον Πελάτη. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των
Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών και της παρούσας Συμφωνίας, θα υπερισχύουν οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες.
Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίζει οποιαδήποτε δικαιώματα που σχετίζονται με το απόρρητο και τις
άδειες από μεμονωμένα άτομα και τρίτους, όπως απαιτείται από τον κανονισμό, το νόμο ή άλλη νομοθεσία ή από τις
εσωτερικές πολιτικές ή κατευθυντήριες γραμμές του Πελάτη, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα Αδειοδοτημένα Προϊόντα
ή να αποκαλύψει στην McAfee οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης.
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9.

c.

Υπεργολάβοι επεξεργασίας. Η McAfee μπορεί να κοινοποιεί Προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, όπως πωλητές, προμηθευτές
και συνεργάτες (εφεξής «Υπεργολάβοι επεξεργασίας»), όπου απαιτείται για την υποστήριξη των επιτρεπόμενων χρήσεων
δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και τις πολιτικές απορρήτου της McAfee. Η McAfee θα περιορίζει την
πρόσβαση των Υπεργολάβων επεξεργασίας στα Προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται για την απόδοση και θα
επιβάλλει γραπτές συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν προστατεύουν λιγότερο τα Προσωπικά δεδομένα από τις
υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

d.

Cookie. Η McAfee μπορεί να χρησιμοποιεί cookie για την αποθήκευση πληροφοριών που αφορούν τις συνόδους των
χρηστών, τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις εφαρμογών, για τη διευκόλυνση των διεργασιών πλοήγησης στον
ιστότοπο.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑ.Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι εάν οι Υπηρεσίες Cloud αγοραστούν
μέσω Εξουσιοδοτημένου συνεργάτη, ο Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στα εξής: (1) Δεδομένα του
πελάτη, και (2) διαχείριση συστήματος του λογαριασμού του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να διαμορφώνει το
λογαριασμό και τις ισχύουσες πολιτικές.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.
a.

Κυριότητα. Οι Υπηρεσίες Cloud είναι αυστηρά εμπιστευτικές για την McAfee και αποτελούν μοναδική και αποκλειστική
ιδιοκτησία της McAfee και των δικαιοπαρόχων της, οι οποίοι διατηρούν μοναδική ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων
και συμφερόντων στις Υπηρεσίες Cloud, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των σχετικών Δικαιωμάτων Πνευματικής
Ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν παράγωγων έργων αυτών. Ο Πελάτης συμφωνεί, για λογαριασμό δικό του και των Θυγατρικών
του, ότι ο Πελάτης και οι Θυγατρικές του δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια που δεν συνάδει με τα Δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας της McAfee.

b.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ο Πελάτης δεν μπορεί να ασκήσει κανένα δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον στις Υπηρεσίες Cloud
ή οποιαδήποτε Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, παρά μόνο στο βαθμό των περιορισμένων δικαιωμάτων χρήσης που
εκχωρούνται στον Πελάτη με αυτήν τη Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία δεν αποτελεί συμφωνία για πώληση και, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα, δεν μεταβιβάζεται στον Πελάτη κανένας τίτλος, κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
ή κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες Cloud. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι Υπηρεσίες Cloud και
όλες οι ιδέες, οι μέθοδοι, οι αλγόριθμοι, οι τύποι, οι διεργασίες και οι αρχές που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη
ή ενσωματώνονται στις Υπηρεσίες Cloud, και όλες οι λοιπές βελτιώσεις, αναθεωρήσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις,
οι εμπλουτισμοί, οι εκδόσεις, τα αρχεία DAT, τα σύνολα υπογραφών και άλλες ενημερώσεις στις ή για τις Υπηρεσίες Cloud,
και όλες οι παράγωγες εργασίες που βασίζονται σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω, καθώς και όλα τα αντίγραφά τους
αποτελούν εμπορικά μυστικά, επιφυλάσσονται για και αποτελούν ιδιοκτησία της McAfee.

11. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
a.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΠΕΛΑΤΗ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» ΚΑΙ Η MCAFEE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΠΟΣΧΕΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, Η MCAFEE ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) ΟΤΙ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CLOUD ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (2) ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ Ή ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, (4) ΟΤΙ ΘΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ Ή ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΕΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή (5) ΠΛΗΡΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 10.

b.

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΤΟΧΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ, ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ Ή ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Η MCAFEE ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΘΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ, ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΒΛΑΒΗ ΤΗΝ MCAFEE, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ, ΑΞΙΩΝΟΥΝ, ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ Ή ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΚΙΝΔΥΝΟ,
ΚΟΣΤΟΣ,
ΒΛΑΒΗ,
ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ,
ΚΥΡΩΣΗ,
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ,
ΑΠΟΦΑΣΗ,
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Ή
ΕΞΟΔΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ Ή ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΚΕΙΝΩΝ
ΠΟΥ (1) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ Ή ΜΕ
ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ή (2) ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ, ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ
Ή ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Ή ΕΞΑΡΤΙΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD Ή ΟΤΙ Η ΑΣΤΟΧΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΑΣΤΟΧΙΑ ΣΕ
ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Συμφωνία, «Σύστημα υψηλού κινδύνου»
σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή ή σύστημα που απαιτεί επιπλέον λειτουργικότητες ασφάλειας, όπως λειτουργίες επιδόσεων
χωρίς αστοχίες ή με ανεκτικότητα στα σφάλματα, προκειμένου να διατηρείται μια ασφαλής κατάσταση, εάν προβλέπεται
εύλογα ότι η αστοχία της συσκευής ή του συστήματος μπορεί να οδηγήσει απευθείας σε θάνατο, τραυματισμό
ή καταστροφική βλάβη περιουσίας. Μια συσκευή ή ένα σύστημα με λειτουργία χωρίς αστοχίες σε περίπτωση αστοχίας
μπορεί να πραγματοποιήσει επαναφορά σε μια ασφαλή κατάσταση έναντι της κατάρρευσης, μπορεί να περιλαμβάνει ένα
δευτερεύον σύστημα που τίθεται σε λειτουργία για να αποτραπεί μια δυσλειτουργία ή μπορεί να λειτουργεί ως εφεδρικό εάν
προκύψει δυσλειτουργία. Η συσκευή ή το σύστημα με λειτουργία ανεκτικότητας στα σφάλματα μπορεί, σε περίπτωση
αστοχίας, να συνεχίσει την προοριζόμενη λειτουργία του, ενδεχομένως σε μειωμένο επίπεδο, αντί να αστοχήσει πλήρως.
Ενδεικτικά, τα Συστήματα υψηλού κινδύνου μπορεί να απαιτούνται σε κρίσιμες υποδομές, βιομηχανικά εργοστάσια,
εγκαταστάσεις παραγωγής, συσκευές άμεσης υποστήριξης ζωής, σε συστήματα πλοήγησης ή επικοινωνίας αεροσκαφών,
τρένων, πλοίων ή οχημάτων, στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, στα οπλικά συστήματα, σε πυρηνικές εγκαταστάσεις,
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ιατρικά συστήματα και εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις μεταφορών.

c.

Τρίτοι. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΦΙΛΤΡΑ
ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ URL. Η MCAFEE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

d.

Καθυστερήσεις Internet. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΝΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INTERNET ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
Η MCAFEE ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

e.

Ασφάλεια. Δεν υπάρχει εγγύηση για την ασφάλεια καμίας μετάδοσης δεδομένων μέσω Internet. Η McAfee δεν είναι
υπεύθυνη για οποιαδήποτε αναχαίτιση ή διακοπή οποιωνδήποτε επικοινωνιών μέσω Internet ή μέσω δικτύων
ή συστημάτων που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της McAfee. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της ασφάλειας
των δικτύων, διακομιστών, εφαρμογών και κωδικών πρόσβασής του.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ.
a.
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ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η MCAFEE Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ Ή ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΣΤΟΧΙΑ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η MCAFEE Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ
ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ
Ή ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΕΣ, ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΧΩΡΙΣ
ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ

b.

ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΟ, ΜΟΛΥΝΣΗ, ΙΟ ΤΥΠΟΥ WORM Ή ΠΑΡΟΜΟΙΟ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ
ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ.
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ MCAFEE, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΣΚΟΠΙΜΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ MCAFEE Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΑΝ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ
Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ
MCAFEE Ή ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΞΙΩΣΗ, ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΥΠΑΙΤΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ,
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ MCAFEE, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΣΚΟΠΙΜΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ MCAFEE Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

c.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που προβλέπονται ειδικά σε αυτήν τη Συμφωνία
κατανέμουν τους κινδύνους μεταξύ των συμβαλλομένων της παρούσας, ορισμένοι εκ των οποίων μπορεί να είναι άγνωστοι
ή να μην είναι δυνατόν να προσδιοριστούν. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί αποτέλεσαν ουσιώδες κίνητρο για τους
συμβαλλόμενους στη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας και οι συμβαλλόμενοι στηρίχτηκαν σε αυτά προκειμένου να
προσδιορίσουν εάν θα συνάψουν την παρούσα Συμφωνία. Κάθε συμβαλλόμενος συμφωνεί ρητά με αυτές τις εξαιρέσεις και
τους περιορισμούς και αναγνωρίζει ότι χωρίς αυτά, οι αμοιβές που χρεώνονται για τις Υπηρεσίες Cloud θα ήταν
υψηλότερες ή δεν θα προσφέρονταν σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει και, κατ’ επιλογή της McAfee, θα υπερασπιστεί την McAfee
έναντι όλων των αξιώσεων, ευθυνών, βλαβών, προστίμων, κυρώσεων, εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων
αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιαδήποτε από τα εξής: (1) αξιώσεις τρίτων για αθέτηση ή ισχυριζόμενη
αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας εκ μέρους του Πελάτη, (2) Δεδομένα του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης του
Πελάτη να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις που σχετίζονται με τα Δεδομένα του πελάτη, (3) φόρους που
προκύπτουν από τις Υπηρεσίες Cloud, είτε βρίσκονται σήμερα σε ισχύ είτε επιβληθούν στο μέλλον (εξαιρουμένων των φόρων που
βασίζονται στο εισόδημα της McAfee), (4) αξιώσεις από τρίτους που προκύπτουν από τη Χρήση των Υπηρεσιών Cloud από τον
Πελάτη (εξαιρουμένων αξιώσεων για τις οποίες υποχρεούται η McAfee να αποζημιώσει τον Πελάτη σύμφωνα με την Ενότητα
14 (Αποζημίωση της McAfee)), και (5) οποιαδήποτε εύλογα έξοδα και αμοιβές δικηγόρων απαιτηθούν προκειμένου να απαντήσει
η McAfee σε μια κλήτευση, δικαστική εντολή ή άλλη επίσημη κρατική έρευνα αναφορικά με τα Δεδομένα του Πελάτη ή τη χρήση
των Υπηρεσιών Cloud από τον Πελάτη.
14. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ MCAFEE.
a.

b.
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Γενικά. Η McAfee θα αποζημιώνει και, κατά την κρίση της, θα υπερασπίζεται τον Πελάτη σε σχέση με αξιώσεις σε βάρος του
που προβάλλονται στο πλαίσιο αγωγής ή διαδικασίας εάν: (1) η αξίωση αφορά άμεση προσβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας
ή πνευματικού δικαιώματος ή για υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών της McAfee και (2) η αξίωση (α) εγείρεται κατά των
Υπηρεσιών Cloud, μεμονωμένα και όχι συνδυαστικά με οτιδήποτε άλλο ή (β) έναν συνδυασμό των Υπηρεσιών Cloud.
Περιορισμοί. Παρά οποιεσδήποτε άλλες προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία, η McAfee δεν θα
αποζημιώσει ούτε θα υπερασπιστεί τον Πελάτη για αξιώσεις που εγείρονται, εν όλω ή εν μέρει, κατά: (1) της τεχνολογίας
ή των σχεδίων που έδωσε ο Πελάτης στην McAfee, (2) τις τροποποιήσεις ή τον προγραμματισμό των Υπηρεσιών Cloud που
πραγματοποιήθηκαν από οποιονδήποτε άλλο πλην της McAfee, ή (3) την υποτιθέμενη υλοποίηση μέρους ή του συνόλου ενός
Προτύπου στις Υπηρεσίες Cloud.

c.

Διαδικασία. Οι υποχρεώσεις αποζημίωσης της McAfee συνοδεύονται από την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα ειδοποιήσει
εγκαίρως και γραπτώς την McAfee σχετικά με μια αξίωση και ότι ο Πελάτης θα ικανοποιήσει το δικαίωμα της McAfee να
ελέγξει και να διενεργήσει αποκλειστικά την υπεράσπιση και οποιονδήποτε διακανονισμό της αξίωσης. Ο πελάτης
υποχρεούται να συνεργαστεί πλήρως και εγκαίρως με τη McAfee και να παράσχει στην McAfee κάθε εύλογα ζητούμενη
εξουσία, πληροφορία και συνδρομή. Η McAfee δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, δαπάνες ή συμβιβασμούς με τα οποία
επιβαρύνθηκε ή στα οποία προέβη ο Πελάτης χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της McAfee.
d. Μέσα αποκατάστασης. Κατά την κρίση της, η McAfee θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο και τη διεξαγωγή της υπεράσπισης και
οποιουδήποτε διακανονισμού αποζημιωθεισών αξιώσεων. Η McAfee, κατά την αποκλειστική κρίση της και με δικά της έξοδα,
μπορεί (α) να εξασφαλίσει για τον Πελάτη το δικαίωμα της συνέχισης της χρήσης των Υπηρεσιών Cloud, (β) να
αντικαταστήσει τις Υπηρεσίες Cloud που επηρεάζονται με Υπηρεσίες Cloud που δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων,
(γ) να τροποποιήσει τυχόν Υπηρεσίες Cloud που επηρεάζονται ώστε να πάψουν να παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων, ή (δ)
να τερματίσει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες Cloud που επηρεάζονται και να πιστώσει ή να επιστρέψει στον Πελάτη ένα
αναλογικό μέρος των ποσών που έχει ήδη καταβάλει ο Πελάτης για τις Υπηρεσίες Cloud που επηρεάζονται, για το υπόλοιπο
της ισχύουσας Περιόδου Συνδρομής.
e. Αποκλειστική αποκατάσταση. Η αποζημίωση που προβλέπεται στην παρούσα Ενότητα 14 δηλώνει τη συνολική υποχρέωση
και ευθύνη της McAfee και την αποκλειστική αποκατάσταση του Πελάτη για αξιώσεις παραβίασης διπλώματος ευρεσιτεχνίας
ή πνευματικών δικαιωμάτων ή υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών από τις Υπηρεσίες Cloud. Αυτή η αποζημίωση είναι
προσωπική προς τον Πελάτη και δεν μπορεί να εκχωρηθεί, να μεταβιβαστεί ή να περάσει σε οποιονδήποτε τρίτο.
15. ΕΚΔΟΣΕΙΣ BETA, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
a. Γενικά. Εάν ο Πελάτης έχει εγγραφεί για αξιολόγηση των Υπηρεσιών Cloud («Προϊόν αξιολόγησης») ή Δωρεάν Υπηρεσίες,
τότε οι προβλέψεις της παρούσας Ενότητας 15 θα εφαρμόζονται και θα υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων συγκρουόμενων
όρων της παρούσας Συμφωνίας. Η McAfee δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει οποιαδήποτε Υποστήριξη στους Πελάτες
για τα Προϊόντα Αξιολόγησης και τις Δωρεάν Υπηρεσίες. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα Προϊόντα Αξιολόγησης και οι Δωρεάν
Υπηρεσίες ενδέχεται να εμπεριέχουν σφάλματα, ελαττώματα ή άλλα προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν
αστοχίες συστήματος ή άλλες αστοχίες, παραβιάσεις ασφάλειας, διακοπές και διαρροή δεδομένων. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ MCAFEE
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
«ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ Η MCAFEE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MCAFEE ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΘΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. (Ή ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ). Επιπλέον, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει λάβει καμία υπόσχεση ή εγγύηση από την
McAfee ότι οι Δωρεάν Υπηρεσίες θα παρουσιαστούν ή θα καταστούν διαθέσιμες σε οποιονδήποτε στο μέλλον, ότι η McAfee
δεν έχει αναλάβει καμία ρητή ή σιωπηρή υποχρέωση απέναντί στον Πελάτη ότι θα προβεί σε παρουσίαση ή διάθεση των
Δωρεάν Υπηρεσιών και ότι η McAfee δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί στη διάθεση προϊόντος που είναι παρόμοιο
ή συμβατό με τις Δωρεάν Υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε ενημερώσεις οποιωνδήποτε Προϊόντων Αξιολόγησης και Δωρεάν
Υπηρεσιών.
b. Περίοδος Αξιολόγησης. Η χρήση ενός Προϊόντος αξιολόγησης εκ μέρους του Πελάτη περιορίζεται σε 30 ημέρες, εκτός εάν
υπάρξει άλλη γραπτή συμφωνία από την McAfee, και κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος ο Πελάτης μπορεί να
αποκτά πρόσβαση και να χρησιμοποιεί το Προϊόν Αξιολόγησης αποκλειστικά για εσωτερική αξιολόγηση του Πελάτη
προκειμένου να αποφασίσει εάν θα αγοράσει το δικαίωμα χρήσης του Προϊόντος Αξιολόγησης.
c. Δωρεάν Υπηρεσίες. Η McAfee δεν υποχρεούται να εκδώσει οποιαδήποτε οριστική έκδοση των Δωρεάν Υπηρεσιών.
Ο Πελάτης οφείλει να αναφέρει στην McAfee αξιοπερίεργα, μη προγραμματισμένα ή ασυνήθιστα συμβάντα που παρατηρεί
στις Δωρεάν Υπηρεσίες. Η πρόσβαση ή η χρήση των Δωρεάν Υπηρεσιών περιορίζεται στην εσωτερική αξιολόγηση
απόδοσης των Δωρεάν Υπηρεσιών από τον Πελάτη. Για τις Δωρεάν υπηρεσίες, υπό την αίρεση των όρων της Συμφωνίας,
η Περίοδος Συνδρομής συνεχίζεται για το χρονικό διάστημα για το οποίο η McAfee καθιστά διαθέσιμες τις Δωρεάν
Υπηρεσίες στον Πελάτη. Η McAfee μπορεί να επιλέξει να παρέχει τις Δωρεάν Υπηρεσίες στον Πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια
ή μετά την πληρωμένη συνδρομή του Πελάτη στις Υπηρεσίες Cloud και οποιαδήποτε χρήση υπόκειται στους όρους της
εκάστοτε ισχύουσας Συμφωνίας, για όσο διάστημα καθίστανται διαθέσιμες οι Δωρεάν Υπηρεσίες στον Πελάτη.
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Οποιεσδήποτε ενημερώσεις και βοήθεια προς τον τελικό χρήστη που παρέχονται για τις Δωρεάν Υπηρεσίες, παρέχονται
κατά τη διακριτική ευχέρεια της McAfee και μπορεί να διακοπούν ανά πάσα στιγμή. Κατά καιρούς, κατά την κρίση της
McAfee, η McAfee μπορεί να επιλέξει να διακόψει ορισμένες Δωρεάν Υπηρεσίες ή συγκεκριμένες δυνατότητες των Δωρεάν
Υπηρεσιών («Τερματισμός των Δωρεάν Υπηρεσιών»). Οι Δωρεάν Υπηρεσίες εξαιρούνται ειδικά από την Πολιτική Τέλους
Διάρκειας Ζωής της McAfee. Αντιθέτως, η McAfee θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να παράσχει
προειδοποίηση 30 ημερών στον Πελάτη αναφορικά με τον Τερματισμό των Δωρεάν Υπηρεσιών. Η McAfee δεν έχει καμία
υποχρέωση να παράσχει οποιαδήποτε Υποστήριξη στους Πελάτες για τις Δωρεάν Υπηρεσίες. Η McAfee δεν έχει καμία
υποχρέωση να διατηρεί οποιαδήποτε Δεδομένα Πελάτη ή άλλες πληροφορίες Πελάτη που υποβάλλονται ή συλλέγονται μέσω
των Δωρεάν Υπηρεσιών. Η McAfee μπορεί να διαγράψει οποιαδήποτε Δεδομένα Πελάτη και άλλες πληροφορίες Πελάτη κατά
την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη.
16. ΓΕΝΙΚΑ.
a. Παραίτηση. Η παράλειψη ή η καθυστέρηση ενός συμβαλλομένου στην εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας
Συμφωνίας δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα εφαρμογής της εν λόγω διάταξης ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της
παρούσας Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή. Καμία παραίτηση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα είναι
έγκυρη παρά μόνο εγγράφως, με καθορισμό της διάταξης που δεν θα εφαρμοστεί και υπογραφή από τον συμβαλλόμενο που
συμφωνεί με την παραίτηση.
b. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Επίλυση Διαφορών. Η παρούσα Συμφωνία και οποιαδήποτε διαφωνία εγείρεται από ή σχετίζεται με
αυτήν θα διέπεται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νέας Υόρκης, εξαιρουμένων των αρχών περί
σύγκρουσης νόμων. Οι συμβαλλόμενοι εξαιρούν την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων για τις
διεθνείς πωλήσεις αγαθών (1980). Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία θα
επιλύεται ως εξής: ο ένας εκ των συμβαλλομένων θα παραδίδει ειδοποίηση διαφοράς, καθώς και λεπτομερή περιγραφή της
διαφοράς με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα. Η ανώτερη διοίκηση του κάθε συμβαλλομένου θα προσπαθεί στη συνέχεια
να επιλύσει τη διαφορά. Εάν οι συμβαλλόμενοι δεν επιλύσουν τη διαφορά εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση διαφοράς,
ο κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να παραδώσει ειδοποίηση απαίτησης διαιτησίας. Στη συνέχεια, οι συμβαλλόμενοι θα
προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφορά με διαμεσολαβητή. Εάν οι συμβαλλόμενοι δεν επιλύσουν τη διαφορά εντός 60
ημερών από την απαίτηση διαιτησίας, ο κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να εκκινήσει αντιδικία. Η διαδικασία επίλυσης
διαφορών της παρούσας Ενότητας δεν θα εφαρμόζεται σε αξιώσεις υπεξαίρεσης εμπορικών μυστικών ή αθέτησης των
υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας, εάν η αιτούμενη αποκατάσταση περιλαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα ή άλλη μη χρηματική
αποκατάσταση. Τα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια με έδρα την Νέα Υόρκη στην πολιτεία της Νέας Υόρκης θα
έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτήν τη Συμφωνία.
Οι Συμβαλλόμενοι συγκατατίθενται στην προσωπική δικαιοδοσία και δωσιδικία σε αυτά τα δικαστήρια. Οι αξιώσεις
υπεξαίρεσης εμπορικών μυστικών και αθέτησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας μπορούν επίσης να εκδικαστούν σε
οποιοδήποτε δικαστήριο έχει δικαιοδοσία στους συμβαλλόμενους, εάν η επιζητούμενη αποκατάσταση περιλαμβάνει
ασφαλιστικά μέτρα ή άλλη μη χρηματική αποκατάσταση. Ένας συμβαλλόμενος που εξασφαλίζει δικαστική απόφαση έναντι
του αντισυμβαλλόμενου στα δικαστήρια που προσδιορίζονται σε αυτή την Ενότητα μπορεί να εφαρμόσει αυτήν τη δικαστική
απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο έχει δικαιοδοσία στους συμβαλλόμενους.
c. Ειδοποιήσεις. Όλες οι νομικές ειδοποιήσεις προς την McAfee σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία πρέπει να επιδίδονται ως
εξής: «Attention: Legal Department» 5000 Headquarters Dr., Plano, TX 75024. Όλες οι νομικές ειδοποιήσεις προς τον Πελάτη
μπορούν να αποστέλλονται με χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που έχει στα αρχεία της η McAfee, όπως καθορίζονται
στις πληροφορίες εγγραφής που παρέχονται από τον Πελάτη κατά την αγορά ή εγγραφή για τις Υπηρεσίες Cloud.
Οι ειδοποιήσεις θα θεωρείται ότι τίθενται σε ισχύ κατά την παραλαβή τους. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει
ότι η McAfee έχει τα εκάστοτε τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποδέχεται ηλεκτρονική
αλληλογραφία από την McAfee σχετικά με την παραλαβή των Υπηρεσιών Cloud από τον Πελάτη, στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από το Διαχειριστή Συστήματος του Πελάτη. Η McAfee μπορεί να παρέχει όλες
τις ειδοποιήσεις, τις δηλώσεις και άλλη επικοινωνία που προκύπτει σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία (εκτός από νομικές
ειδοποιήσεις) προς τον Πελάτη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσίευση στις Υπηρεσίες Cloud ή άλλη ηλεκτρονική
μετάδοση.
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Τροποποίηση των Όρων. Η McAfee διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας
Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης στη διεύθυνση
http://www.mcafee.com/us/about/legal/saas-terms.aspx. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να εξετάζει τακτικά την παρούσα
Συμφωνία. Η Συμφωνία Υπηρεσιών Cloud μπορεί να ενημερώνεται κατά καιρούς, ωστόσο η McAfee δεν θα μειώσει
ουσιωδώς το επίπεδο της απόδοσης, της λειτουργικότητας, της ασφάλειας ή της διαθεσιμότητας της Συμφωνίας Υπηρεσιών
Cloud κατά τη διάρκεια της Περιόδου συνδρομής χωρίς ειδοποίηση σχετικά με την ουσιώδη μεταβολή.Η συνεχής χρήση των
Υπηρεσιών Cloud μετά από οποιαδήποτε ουσιώδη και κοινοποιημένη αλλαγή θα αποτελεί συγκατάθεση του Πελάτη για τις
αλλαγές.
Εκχώρηση. \Ο Πελάτης απαγορεύεται να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία, είτε με σύμβαση, σύμφωνα με το νόμο ή με
άλλο τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την McAfee. Οποιαδήποτε προσπάθεια εκ μέρους του Πελάτη να
εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, καθηκόντων ή υποχρεώσεων
σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, χωρίς γραπτή συγκατάθεση της McAfee θα αποτελεί ουσιώδη αθέτηση της παρούσας
και θα είναι άκυρη. Η McAfee μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία κατά την κρίση της. Υπό την αίρεση του
παραπάνω περιορισμού για την εκχώρηση από την Εταιρεία, η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική και αποδεκτή προς
όφελος των συμβαλλομένων και των αντίστοιχων διαδόχων και εκδοχέων τους.
Συμμόρφωση. Κάθε Συμβαλλόμενος θα συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας στη διενέργεια των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα
Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών περί απορρήτου και ελέγχου
εξαγωγών, το νόμο περί πρακτικών διαφθοράς της αλλοδαπής των Η.Π.Α. και άλλης νομοθεσίας κατά της διαφθοράς.
Ο Πελάτης απαγορεύεται να εξάγει, να μεταδώσει ή να επιτρέψει πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες
Cloud ή τεχνικά δεδομένα (ή οποιοδήποτε μέρος τους) ή οποιαδήποτε διαδικασία ή υπηρεσία που παράγεται από
οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Cloud, σε οποιαδήποτε χώρα προς την οποία απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία αυτή
η εξαγωγή, μετάδοση ή πρόσβαση, χωρίς εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, από το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του
Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ισχύουσα κρατική αρχή η οποία μπορεί να έχει δικαιοδοσία
για την εξαγωγή ή τη μετάδοση. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Cloud για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εξύφανση,
κατασκευή, παραγωγή, συγκρότηση, δοκιμή, επιδιόρθωση, συντήρηση, λειτουργία, αποστρατικοποίηση, καταστροφή,
επεξεργασία, χρήση, διαμόρφωση, προσαρμογή ή τροποποίηση οποιασδήποτε αμυντικής ή στρατιωτικής δραστηριότητας,
δραστηριότητας πληροφοριακής φύσης, πυρηνικής δραστηριότητας ή διαστημικό αντικείμενο ή ενέργεια ή τεχνολογίας
πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των στοιχείων που κατονομάζονται (α) στον Κατάλογο ευαίσθητων ειδών, τον
Κατάλογο πολύ ευαίσθητων ειδών ή/και τον Κατάλογο πολεμικού υλικού του Διακανονισμού του Wassenaar, (β) τον Κατάλογο
πολεμικού υλικού των Ηνωμένων Πολιτειών των Κανονισμών για το Διεθνές Εμπόριο Όπλων (εφεξής «ITAR»), (εφεξής
«USML» 22 C.F.R. σημείο 121), ή (γ) τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνο μετά από
εξουσιοδότηση από την Κυβέρνηση των Η.Π.Α. με κανονισμό ή ειδικά άδεια. Ο Πελάτης απαγορεύεται να συζητά, να
αποκαλύπτει ή να ανακοινώνει στην McAfee οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με αμυντικές
ή στρατιωτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες πληροφοριακής φύσης, πυρηνικές δραστηριότητες ή διαστημικό αντικείμενο
ή ενέργεια. Ο Πελάτης απαγορεύεται να μεταβιβάζει, να μεταπωλεί, να εκτρέπει, να επιτρέπει πρόσβαση ή να εξάγει ή να
επανεξάγει οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Cloud ή οποιεσδήποτε σχετικές τεχνικές πληροφορίες ή υλικό (1) σε οποιεσδήποτε χώρες
υπό αποκλεισμό από τις Η.Π.Α., ή (2) σε ή από οποιοδήποτε άτομο ή νομικό πρόσωπο αναγράφεται σε εντολή άρνησης που
δημοσιεύεται από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. ή οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα κυβέρνηση. Ο Πελάτης υπόσχεται και εγγυάται
ότι το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (των Η.Π.Α.) αλλά και καμία άλλη υπηρεσία ή κυβέρνηση δεν έχει αναστείλει,
ακυρώσει ή απορρίψει τα δικαιώματα εξαγωγής του Πελάτη και ο Πελάτης δεν θα παράσχει πρόσβαση σε οποιεσδήποτε
Υπηρεσίες Cloud σε οποιοδήποτε άτομο ή νομικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα εξαγωγής έχουν ανασταλεί, ακυρωθεί ή
απορριφθεί. Τα προϊόντα της McAfee ενδέχεται να απαιτούν εξουσιοδότηση από τις αρχές των Η.Π.Α. ή άλλες αρμόδιες αρχές,
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από τους περιορισμούς εξαγωγών, εισαγωγών ή χρήσης σε
άλλες χώρες. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ελέγχου εξαγωγών δημοσιεύονται στη
διεύθυνση: http://www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx.
Ειδοποίηση στους Τελικούς Χρήστες Δημόσιων Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Οι Υπηρεσίες Cloud θεωρούνται «εμπορικό λογισμικό
υπολογιστών» και «τεκμηρίωση λογισμικού υπολογιστών του εμπορίου» σύμφωνα με τη νομοθεσία DFAR Ενότητα 227.7202
και FAR Ενότητα 12.212, όπως ισχύει. Οποιαδήποτε χρήση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, κυκλοφορία, λειτουργία,
εμφάνιση ή αποκάλυψη των Υπηρεσιών Cloud από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέπεται αποκλειστικά από
τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και απαγορεύεται, εκτός από το βαθμό στον οποίο επιτρέπεται ρητά στην παρούσα
Συμφωνία.

h.

Ανωτέρα βία. Η McAfee δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, αστοχίες εκτέλεσης, βλάβες, απώλειες,
καταστροφές ή δυσλειτουργίες ή οποιεσδήποτε συνέπειες αυτών, που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα ή οποιαδήποτε
άλλη αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της εταιρείας.
i. Πλήρης συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σε σχέση με το
αντικείμενο της παρούσας και υπερισχύει ρητά και ακυρώνει οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία, υπόσχεση ή διαφήμιση,
προφορική ή γραπτή, για τα θέματα που πραγματεύεται η παρούσα Συμφωνία. Ωστόσο, η παρούσα Συμφωνία,
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της καταγγελίας της, δεν έχει καμία επίπτωση σε οποιεσδήποτε υπογεγραμμένες
συμφωνίες μη αποκάλυψης μεταξύ των συμβαλλομένων, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως ξεχωριστές συμφωνίες
σύμφωνα με τους όρους τους. Οι ρητές διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ελέγχουν οποιαδήποτε εκτέλεση, εμπορική
συναλλαγή ή χρήση που δεν συνάδει με οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Οι διατάξεις της
παρούσας Συμφωνίας θα υπερισχύουν παρά οποιεσδήποτε διαφορετικές, συγκρουόμενες ή πρόσθετες διατάξεις, οι οποίες
μπορεί να εμφανίζονται σε οποιαδήποτε εντολή αγοράς, αναγνώριση, τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο εκδίδεται από την Πελάτη σε
σχέση με την παρούσα Συμφωνία.
j. Αυτοτέλεια διατάξεων. Σε περίπτωση που ένα δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος της παρούσας Συμφωνίας
είναι άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Συμβαλλόμενοι επιθυμούν το δικαστήριο να
τροποποιήσει τη διάταξη ή το μέρος στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό προκειμένου να καταστεί έγκυρο και εφαρμόσιμο
ή εάν δεν μπορεί να καταστεί έγκυρο και εφαρμόσιμο, το δικαστήριο να αποκόψει και να διαγράψει τη διάταξη ή το μέρος
από την παρούσα Συμφωνία. Οποιαδήποτε αλλαγή σε ή διαγραφή μιας διάταξης ή μέρους της παρούσας Συμφωνίας, βάσει
της παρούσας Ενότητας, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή την εφαρμοστικότητα της υπόλοιπης Συμφωνίας, η οποία θα
εξακολουθήσει να είναι σε πλήρη ισχύ.
k. Μέσα αποκατάστασης. Όλα τα μέσα αποκατάστασης που είναι διαθέσιμα σε κάθε συμβαλλόμενο σε περίπτωση αθέτησης
της παρούσας Συμφωνίας είναι αθροιστικά και μπορούν να ασκηθούν ταυτόχρονα ή ξεχωριστά και η άσκηση οποιουδήποτε
μεμονωμένου μέσου αποκατάστασης δεν θα θεωρείται επιλογή του συγκεκριμένου μέσου αποκατάστασης και εξαίρεση
άλλων μέσων αποκατάστασης.
l. Σχέση. Η σχέση μεταξύ της McAfee και του Πελάτη που προσδιορίζεται με αυτήν τη Συμφωνία είναι σχέση ανεξάρτητων
εργολάβων και τίποτα από τα αναφερόμενα στην παρούσα Συμφωνία (1) δεν παρέχει σε κανέναν από τους συμβαλλόμενους
την εξουσία να διευθύνει και να ελέγχει τις καθημερινές δραστηριότητες του αντισυμβαλλόμενου, (2) δεν καθιστά τους
συμβαλλόμενους συνεταίρους, κοινοπράκτες, συνιδιοκτήτες ή συμμετέχοντες με άλλο τρόπο σε κοινή ή από κοινού
επιχείρηση, ή (3) δεν επιτρέπει σε κανέναν από τους συμβαλλόμενους να δημιουργεί ή να αναλαμβάνει οποιαδήποτε
υποχρέωση για λογαριασμό του αντισυμβαλλόμενου. Η σχέση που πραγματεύεται η παρούσα Συμφωνία είναι μη
αποκλειστική και δεν απαγορεύει στον αντισυμβαλλόμενο να συνάψει οποιεσδήποτε διευθετήσεις με τρίτους. Κάθε
συμβαλλόμενος κατανοεί και αναγνωρίζει ότι (1) ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει τεχνολογία,
λογισμικό, υλικό και δεδομένα για τα δικά του προϊόντα και τις υπηρεσίες, και ότι τα υπάρχοντα ή προγραμματισμένα
προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται ή αποκτώνται από έναν συμβαλλόμενο μπορεί να περιέχουν ιδέες ή έννοιες
παρόμοιες ή ταυτόσημες με εκείνες που περιέχονται στις Εμπιστευτικές πληροφορίες ή τα Προϊόντα Συνδρομής της
παρούσας Συμφωνίας, και (2) η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας δεν απαγορεύει σε έναν συμβαλλόμενο να αναπτύξει
ή να αποκτήσει οποιαδήποτε προϊόντα, χωρίς υποχρέωση στον αντισυμβαλλόμενο.
m. Σειρά προτεραιότητας. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ μιας Επιστολής Εκχώρησης και της Συμφωνίας Συνδρομής,
η Συμφωνία Συνδρομής θα υπερισχύει της Επιστολής Εκχώρησης, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην Επιστολή
Εκχώρησης.
n. Τρίτοι. Όλες οι αποποιήσεις εγγύησης και οι περιορισμοί αποκατάστασης και αποζημίωσης που περιέχονται στην παρούσα
Συμφωνία και εφαρμόζονται στην McAfee (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αποποιήσεων εγγύησης και των
περιορισμών εγγύησης) εκτείνονται και εφαρμόζονται επίσης στις θυγατρικές, τους τρίτους προμηθευτές και τους
δικαιοπάροχους της McAfee ως τρίτους δικαιούχους. Εξαιρουμένων των ρητών διατάξεων της Ενότητας16(μ), οι
συμβαλλόμενοι δεν προτίθενται ούτε μπορεί οποιοσδήποτε όρος της παρούσας να ερμηνευτεί ότι δυνάμει της παρούσας
Συμφωνίας δημιουργούνται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή οφέλη ή δικαιώματα σε οποιονδήποτε τρίτο από την McAfee ή τον
Πελάτη.
o. Φόρουμ κοινότητας. Όταν το επιθυμούν, οι Πελάτες μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και τεχνικές απόψεις σχετικά με τις
Δωρεάν Υπηρεσίες στη σελίδα Cloud Visibility - Community Edition (Ορατότητα Cloud – Έκδοση Κοινότητας) που βρίσκεται
στη διεύθυνση: https://community.mcafee.com/community/business/data/cloud-visibility. Η McAfee δεν υποστηρίζει, δεν
διασφαλίζει ούτε εγγυάται οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται σε αυτό τον ιστότοπο, και οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών γίνεται με απόλυτη ευθύνη του Πελάτη.
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17. ΟΡΙΣΜΟΙ. Για τους σκοπούς της Συμφωνίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
a. «Συμφωνία» σημαίνει την παρούσα Συμφωνία Συνδρομής, την Επιστολή εκχώρησης και οποιοδήποτε υλικό είναι διαθέσιμο
στην τοποθεσία Web της McAfee, που ενσωματώνεται ειδικά με παραπομπή.
b. «Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης» σημαίνει το συνεργάτη της McAfee που ταυτοποιείται στην Επιστολή Εκχώρησης, μέσω
της οποίας ο Πελάτης αγόρασε τις Υπηρεσίες Cloud.
c. «Υπηρεσίες Cloud» σημαίνει τις υπηρεσίες cloud που παρέχει η McAfee στον Πελάτη, όπως καθορίζεται σε μία
ή περισσότερες Επιστολές εκχώρησης.
d. «Έλεγχος» σημαίνει την κατοχή νόμιμης ιδιοκτησίας ποσοστού ψήφων που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των
συνολικών δικαιωμάτων ψήφου από το άτομο ή το νομικό πρόσωπο που δικαιούται να ψηφίζει για την εκλογή του
διοικητικού συμβουλίου ή, εάν το νομικό πρόσωπο δεν είναι εταιρεία, για την εκλογή της αντίστοιχης διοικητικής αρχής.
e. «Δεδομένα πελάτη» σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα παρέχει ο Πελάτης στην McAfee με ή μέσω Υπηρεσιών Cloud,
Υποστήριξης και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Τα Δεδομένα
πελάτη συμπεριλαμβάνουν Προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζονται στην Ενότητα 8 (Προστασία δεδομένων).
f. «Τεκμηρίωση» σημαίνει επεξηγηματικό υλικό που δημιουργήθηκε από την McAfee σε έντυπη, ηλεκτρονική ή διαδικτυακή
μορφή, το οποίο συνοδεύει τις Υπηρεσίες Cloud.
g. «Υπηρεσίες Cloud» σημαίνει (1) οποιεσδήποτε δυνατότητες ή λειτουργικότητα που περιλαμβάνονται σε μια συνδρομή επί
πληρωμή για την οποία η McAfee δεν χρεώνει πλέον ή την οποία η McAfee προσφέρει στον Πελάτη χωρίς χρέωση κατά τη
διακριτική ευχέρεια της McAfee (2) άλλες δυνατότητες ή λειτουργικότητα που καθιστά διαθέσιμη η McAfee στον Πελάτη
χωρίς χρέωση, και επισημαίνεται ως «Προέκδοση», «Περιορισμένη έκδοση», «Beta» ή περιγράφεται με άλλο τρόπο ως
πειραματική, μη δοκιμασμένη ή μη πλήρως λειτουργική, και η οποία δεν αποτελεί δοκιμαστική έκδοση περιορισμένου χρόνου
για σκοπούς αξιολόγησης από τον Πελάτη και (3) οποιοδήποτε συνοδευτικό λογισμικό ή υπηρεσία που παρέχει η McAfee
χωρίς χρέωση στον πελάτη τιμής ένεκεν και κατά την αποκλειστική κρίση της McAfee.
h. «Επιστολή εκχώρησης» σημαίνει οποιαδήποτε (ηλεκτρονική ή άλλη) ειδοποίηση επιβεβαίωσης που εκδίδει η McAfee στον
Πελάτη, με την οποία επιβεβαιώνονται οι Υπηρεσίες Cloud και η Υποστήριξη που αγοράστηκε, η Περίοδος Συνδρομής ή η
περίοδος Υποστήριξης και άλλα στοιχεία πρόσβασης και χρήσης. Η Επιστολή Εκχώρησης περιλαμβάνει μια Επιστολή
Υποδοχής ή άλλη τεκμηρίωση αγοράς που έχει συνομολογηθεί μεταξύ του Πελάτη και της McAfee ή του Εξουσιοδοτημένου
Συνεργάτη για Προϊόν Συνδρομής.
i. «Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» σημαίνει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σε όλη την υφήλιο, σε όλα τα μέσα που υπάρχουν σήμερα ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον, για
όλες τις εκδόσεις και τα στοιχεία, σε όλες τις γλώσσες και για όλη τη διάρκεια των δικαιωμάτων) που προκύπτουν σύμφωνα
με το νομοθετημένο ή το εθιμικό δίκαιο, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, και ανεξάρτητα εάν έχει τελειοποιηθεί,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων
εμπορικών μυστικών και των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων.
j. «Κακόβουλο λογισμικό» σημαίνει τις εφαρμογές, τον εκτελέσιμο κώδικα ή το κακόβουλο περιεχόμενο το οποίο θεωρείται
επιβλαβές από την McAfee.
k. «McAfee» σημαίνει (i) την McAfee, LLC, με γραφεία που εδρεύουν στη διεύθυνση 2821 Mission College Blvd., Santa Clara,
California 95054, USA (ΗΠΑ), εάν η αγορά του Λογισμικού πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες (με εξαίρεση τα
οριζόμενα στην παρακάτω υποπαράγραφο (vi)), στον Καναδά, στο Μεξικό, στην Κεντρική Αμερική, στην Νότια Αμερική
ή στην Καραϊβική, (ii) την McAfee Ireland Limited, με έδρα στη διεύθυνση Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Ireland
(Ιρλανδία), εάν η αγορά του Λογισμικού πραγματοποιείται στην Ευρώπη, στην Μέση Ανατολή ή στην Αφρική, (iii) την McAfee
(Signapore) Pte Ltd, με εμπορική διεύθυνση 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591, Singapore
(Σιγκαπούρη), εάν η αγορά του Λογισμικού πραγματοποιείται στην Ασία (εκτός από την Κίνα (εάν η αγορά του λογισμικού
πραγματοποιείται σε γουάν (RMB)) ή την Ιαπωνία) ή στην περιοχή που αναφέρεται συνήθως ως Ωκεανία, (iv) την McAfee Co.
Ltd, με γραφεία που βρίσκονται στη διεύθυνση Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo,
150-0043, Japan (Ιαπωνία), εάν η αγορά του Λογισμικού πραγματοποιείται στην Ιαπωνία, (v) την McAfee (Beijing) Security
Software Co. Ltd., με εμπορική διεύθυνση Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, China
(Κίνα), εάν η αγορά του Λογισμικού πραγματοποιείται στην Κίνα (σε γουάν (RMB)) ή (vi) την McAfee Public Sector LLC,
με γραφεία στη διεύθυνση 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA (ΗΠΑ), εάν η αγορά του
Λογισμικού πραγματοποιείται από δημόσιες υπηρεσίες των ΗΠΑ, την Πολιτειακή ή τοπική αυτοδιοίκηση, τον Οργανισμό
υγείας ή Εκπαιδευτικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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l.

«Πρότυπο» σημαίνει μια προδιαγραφή τεχνολογίας που δημιουργήθηκε από ομάδα επιχορηγούμενη από το κράτος, μια
ομάδα επιχορηγούμενη από τη βιομηχανία ή οποιαδήποτε παρόμοια ομάδα ή οντότητα, η οποία δημιουργεί προδιαγραφές
τεχνολογίας που θα χρησιμοποιούνται από άλλους. Παραδείγματα προτύπων περιλαμβάνουν τα GSM, LTE, 5G, Wi-Fi,
CDMA, MPEG και HTML. Παραδείγματα ομάδων που δημιουργούν πρότυπα περιλαμβάνουν τις IEEE, ITU, 3GPP και
ETSI.«Συμφωνία Συνδρομής» σημαίνει την παρούσα Συμφωνία Υπηρεσιών Cloud της McAfee.
m. «Περίοδος Συνδρομής» σημαίνει, σε σχέση με τις Υπηρεσίες Cloud, το χρονικό διάστημα για το οποίο αγόρασε ο Πελάτης το
δικαίωμα να λαμβάνει τις Υπηρεσίες Cloud είτε ως συνδρομή με διάρκεια στις Υπηρεσίες Cloud είτε ως Συμφωνία
Υποστήριξης για τις Υπηρεσίες Cloud.
n. «Θυγατρική» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ελέγχεται από τον Πελάτη, αλλά μόνο για όσο διαρκεί αυτός ο έλεγχος.
o. «Υποστήριξη» σημαίνει τεχνική υποστήριξη που παρέχεται όπως περιγράφεται στους εκάστοτε τρέχοντες Όρους Τεχνικής
Υποστήριξης και Συντήρησης της McAfee, οι οποίοι δημοσιεύονται στην τοποθεσία Web της McAfee στη
διεύθυνση: http://www.mcafee.com/us/support/support_terms_n_conditions.html.
p. «Χρήστης» σημαίνει ένα μοναδικό άτομο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη για να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες
Cloud, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης του Πελάτη δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.
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