McAfeen pilvipalvelusopimus
McAfee (määritelty seuraavassa) ja Asiakas (määritetty Vahvistusviestissä) hyväksyvät Sopimuksessa määritetyt ehdot. Jos Asiakas ei
hyväksy Sopimuksen ehtoja, Asiakas ei saa käyttää Pilvipalveluita. Lisäksi Asiakkaan täytyy tässä tapauksessa ilmoittaa välittömästi
McAfeelle Vahvistusviestissä määritettyjen Pilvipalveluiden peruuttamisesta ennen niiden käytön aloittamista.
KÄYTTÄMÄLLÄ PILVIPALVELUITA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT ASIAKKAAN PUOLESTA. LISÄKSI TAKAAT, ETTÄ
SINULLA ON OIKEUDET SITOUTUA SOPIMUKSEEN ASIAKKAAN NIMISSÄ.
1.

KÄYTTÖOIKEUDET JA RAJOITUKSET.
a. Oikeus pilvipalveluiden käyttöön. McAfee myöntää tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Asiakkaalle ei-yksinomaisen ja eisiirrettävän maailmanlaajuisen oikeuden käyttää Vahvistuskirjeessä määritettyjä Pilvipalveluita Tilausjakson ajan enintään
Vahvistusviestissä määritettyjen tuotteen käyttöoikeuksien verran Asiakkaan sisäiseen liiketoiminnalliseen käyttöön.
Pilvipalveluiden käyttöoikeus riippuu Vahvistusviestissä määritetyistä tuotteen käyttöoikeuksista (esimerkiksi käyttäjien määrä).
Sen käyttöön sovelletaan Vahvistusviestin mukaisena päivämääränä voimassa olevia Tuotteen käyttöoikeusmääritelmiä, jotka on
esitetty osoitteessa http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf. Asiakkaalla on oltava
aktiivinen Pilvipalveluiden tilaus tai aktiivinen Pilvipalveluiden Tukisopimus, jotta hän voi edelleen käyttää Pilvipalveluita. Ellei
McAfee muuta määritä, Pilvipalveluita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi McAfeen toimittamalla ohjelmistolla, saa käyttää vain
kyseisellä ohjelmistolla. Jos McAfee toimittaa Asiakkaalle mitään ohjelmistoa, sitä koskevat McAfeen käyttöoikeussopimuksen
(”EULA”) ehdot, jotka ovat luettavissa osoitteessa http://www.mcafee.com/us/about/legal/end-user-license-agreements.aspx.
EULAn ehdot on tarkoitettu täydentämään tätä Tilaussopimusta mahdolliseen ohjelmistoon liittyen, ja EULAn ja tämän
Tilaussopimuksen väliset mahdolliset ristiriidat tai eroavaisuudet ratkaistaan (1) EULAn eduksi, jos se koskee ohjelmistoa, ja
(2) tämän Tilaussopimuksen eduksi, jos se koskee Pilvipalveluita tai muita asioita. Pilvipalveluiden yhteydessä toimitetun
ohjelmiston asennus on poistettava ja ohjelmisto tuhottava kyseisen Tilausjakson päättyessä.
b.

c.
d.

e.
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Hallinnasta vastaavat osapuolet. Jos Asiakas solmii sopimuksen, jonka nojalla jokin ulkopuolinen taho hallitsee Asiakkaan
IT-resursseja (tällaisesta tahosta käytetään tässä asiakirjassa nimitystä Hallinnasta vastaava osapuoli), Asiakas voi antaa
tällaiselle Hallinnasta vastaavalle osapuolelle oikeuden käyttää Pilvipalveluita Asiakkaan puolesta, kunhan (a) Hallinnasta
vastaava osapuoli käyttää Pilvipalveluita vain Asiakkaan sisäiseen toimintaan, (b) Hallinnasta vastaava osapuoli sitoutuu
noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja, (c) Asiakas toimittaa McAfeelle kirjallisen ilmoituksen siitä, että Hallinnasta vastaava
osapuoli käyttää Pilvipalveluita Asiakkaan puolesta, (d) ja Asiakas pysyy vastuussa kaikesta Hallinnasta vastaavan osapuolen
Pilvipalvelukäytöstä.
Käyttäjätilaukset. Käyttäjäpohjaisia tilauksia ei saa jakaa eikä niitä saa käyttää kerrallaan useampi kuin yksi käyttäjä, mutta ne
voidaan siirtää uusille käyttäjille, jotka korvaavat aikaisemmat, Pilvipalveluiden käytön lopettaneet käyttäjät.
Tytäryhtiöt. Asiakas voi antaa Tytäryhtiöilleen oikeuden käyttää Pilvipalveluita tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, mutta
vain siinä tapauksessa, että kyseinen yhtiö voidaan katsoa vaatimusten mukaiseksi Asiakkaan Tytäryhtiöksi. Tätä koskevat
myös seuraavat lisävaatimukset: (i) Kunkin tällaisen Tytäryhtiön täytyy hyväksyä tämän Sopimuksen ehdot. (ii) Asiakas on
täysin vastuussa ja vastuuvelvollinen siitä, että kukin Tytäryhtiö noudattaa tätä Sopimusta, sekä mahdollisista
sopimusrikkomuksista.
Rajoitukset. Asiakas ei itse eikä anna kolmansien osapuolten (1) lisensoi, alilisensoi, myy, myy edelleen, siirrä, luovuta, jaa tai
muuten hyödynnä kaupallisesti tai saata Pilvipalveluita minkään kolmannen osapuolen saataville; (2) käytä Pilvipalveluita
HTTP-palvelimena, joka sallii kolmannen osapuolen välittävän verkkoliikennettä; (3) muunna, käännä, takaisinkäännä tai
kopioi Pilvipalveluita tai niiden osia; (4) käytä Pilvipalveluita luodakseen tai tukeakseen tuotteita tai palveluita, jotka kilpailevat
Pilvipalveluiden kanssa; (5) käytä Pilvipalveluita petokselliseen toimintaan; (6) yritä päästä luvatta käsiksi Pilvipalveluihin,
osallistu palvelunestohyökkäyksiin tai aiheuta muuten välittömiä, tuntuvia tai jatkuvia haittoja McAfeelle, sen Pilvipalveluiden
tarjoamiselle, tai muille; (7) tekeydy muuksi henkilöksi tai tahoksi tai teeskentele edustavansa jotain henkilöä tai tahoa;
(8) seuraa Pilvipalveluiden käytettävyyttä, saatavuutta, suojausta, suorituskykyä, tehokkuutta tai toimintaa tai käyttää niitä
mihinkään muuhun vertailu- tai kilpailutarkoitukseen ilman McAfeen nimenomaista kirjallista lupaa; (9) käytä Pilvipalveluita
haittaohjelmien suunnitteluun tai levitykseen tai (10) käytä Pilvipalveluita mihinkään tarkoitukseen, joka rikkoo sovellettavia
lakeja tai määräyksiä, loukkaa muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia tai rikkoo tätä Sopimusta (kohdat 1–10 ovat ”Kiellettyä
käyttöä”). Kielletty käyttö on merkittävä Sopimuksen rikkomus McAfeen omasta päätöksestä.

f.

2.

3.

4.

Pidätetyt oikeudet. Pilvipalvelut ovat täysin luottamuksellisia McAfeelle. McAfee (tai sen käyttöoikeuksien myöntäjät) pidättää
itselleen kaikki oikeudet Pilvipalveluihin, eikä Asiakas saa itselleen mitään oikeuksia tai omistusoikeuksia Pilvipalveluihin eikä
voi vedota mihinkään oikeuksiin tai omistusoikeuksiin niihin liittyen, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Pilvipalveluiden
immateriaalioikeudet, lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa Asiakkaalle myönnettyjä rajoitettuja oikeuksia. Tämä Sopimus ei
ole myyntisopimus: mitkään Pilvipalveluiden omistus- tai immateriaalioikeudet eivät siirry Asiakkaalle tämän sopimuksen
puitteissa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Pilvipalvelut sekä kaikki niiden kehittämisessä käytetyt ja niihin sisällytetyt
ideat, menetelmät, algoritmit, kaavat, prosessit ja käsitteet sekä muut parannukset, muokkaukset, korjaukset, muutokset,
julkaisut, DAT-tiedostot, allekirjoitussarjat, versiopäivitykset, käytäntö- ja tietokantapäivitykset sekä muut päivitykset ja muut
edellä mainittuihin liittyvät tuotteet ja niiden kopiot ovat McAfeen liikesalaisuuksia ja omistusoikeudellista sekä yksinomaista
omaisuutta.
g. Asiakastietojen käyttöoikeus. Asiakas myöntää täten McAfeelle rajoitetun, ei-yksinomaisen ja maksuttoman pysyvän oikeuden
käyttää asiakastietoja tarpeiden mukaisesti, jotta (1) McAfee voi tarjota Pilvipalvelut ja teknistä tukea Asiakkaalle soveltuvan
käyttöoikeuden Tilausaikana, (2) jotta McAfee voi ylläpitää ja kehittää Pilvipalveluita sekä muita tietoturvaan liittyviä tuotteita,
(3) jotta McAfee voi tehdä sisäistä tutkimusta tietoturvan kehittämiseksi, esimerkiksi roskapostisuojauksen parantamiseksi,
ellei Asiakas kiellä tällaista käyttöä konsolin toimintojen avulla, (4) jotta McAfee voi valvoa tätä Sopimusta ja (5) jotta McAfee
voi suorittaa McAfeen tietosuojakäytännöissä määritettyjä toimia ja tehtäviä. (McAfeen tietosuojakäytännöt ovat luettavissa
osoitteesta https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx. Lisäksi Asiakas hyväksyy sen, että McAfee voi käyttää ja
jakaa koostettuja, nimettömään muotoon muunnettuja tai nimimuunneltuja asiakastietoja (sellaisia, joista ei voida enää
tunnistaa Asiakasta tai ketään yksittäistä henkilöä) osana suurempia tilastojoukkoja (esimerkiksi tilastot, jotka kuvaavat yritystä,
liikennemäärää, onnistumisprosentteja ja vastaavia) ja että tällaisia tietoja ei katsota Asiakkaan luottamuksellisiksi tiedoiksi.
ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET.
a. Asiakkaan käyttöoikeus. Asiakas on vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu Asiakkaan Pilvipalvelu- ja tukitilien
puitteissa. Asiakas toimittaa McAfeelle kaikki tiedot ja kaiken avun, joita tarvitaan Pilvipalveluiden toimittamiseen ja käyttöön.
Asiakas ilmoittaa välittömästi McAfeelle seuraavista: (1) luvaton tilin käyttö tai muu epäilty tietoturvaongelma,
(2) Pilvipalveluiden, dokumentaation tai asiakastietojen luvaton käyttö, kopiointi tai jakelu.
b. Asiakastiedot. Asiakkaan on hankittava Käyttäjiltä kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat toimittaa tiedot Pilvipalveluihin ja
McAfeelle tässä kuvatulla tavalla. Asiakas vakuuttaa, että (1) Asiakkaalla on lailliset oikeudet ja tarvittavat suostumukset
asiakastietojen toimittamiseen McAfeelle, että (2) Asiakas noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja asiakastietojen käsittelyssä
ja siirrossa McAfeelle ja että (3) Asiakas huolehtii asiakastietojen riittävästä varmuuskopioinnista. Asiakas on yksin vastuussa
kaikkien asiakastietojen tarkkuudesta, laadusta, eheydestä, laillisuudesta, luotettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta.
Pilvipalvelut ovat riippuvaisia asiakkaan toimittamista asiakastiedoista, eikä McAfee ole vastuussa asiakastietojen sisällöstä.
McAfee ei ole vastuussa tai velvollinen korjaamaan tai muokkaamaan asiakastietoja. Ellei tässä ole toisin mainittu,
Asiakkaalle jäävät kaikki asiakastietojen omistusoikeudet ja kaikki oikeudet.
c. Järjestelmänvalvoja. Asiakas toimittaa tarvittaessa McAfeelle järjestelmänvalvojana toimivan henkilön yhteyshenkilöt
(järjestelmänvalvoja). Tällä järjestelmänvalvojalla täytyy olla valtuudet antaa pilvipalveluiden määrittämiseen ja hallintaan
tarvittavia tietoja. Ostetuista pilvipalveluista riippuen McAfee voi toimittaa asiakkaalle luottamuksellisen käyttökoodin
hallintatyökaluun. Sitä saa käyttää vain määritetty järjestelmänvalvoja.
d. Päivitetyt tiedot. Asiakas suostuu tarvittaessa toimittamaan ajantasaiset ja täydelliset tilin käyttäjien tiedot McAfeelle, jotta
tämä voi hallinnoida asiakkaan tiliä.
e. Luotettavuus. Asiakas hyväksyy, että McAfee voi luottaa kaikkiin tietoihin, jotka asiakas toimittaa McAfeelle.
TEKNINEN TUKIPALVELU. Pilvipalveluihin sovelletaan McAfeen kulloinkin voimassa olevia teknisen tuen ja ylläpidon ehtoja.
McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon käyttöehdot on liitetty viitteeksi, ja ne voi lukea osoitteessa https://support.mcafee.com/terms.
McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon käyttöehdot voidaan päivittää ajoittain, mutta McAfee ei merkittävästi heikennä teknisen tuen ja
ylläpidon suorituskykytasoa, toiminnallisuutta tai saatavuutta Tilausjakson aikana.
PALVELUTASOSOPIMUS. McAfee toimittaa Pilvipalveluita Palvelutasosopimuksen ehtojen mukaisesti. Palvelutasosopimus on
osoitteessa https://trust.mcafee.com/saas_sla.pdf.
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5.

VOIMASSAOLOAIKA, IRTISANOMINEN, TILAUSJAKSOT.
a. Voimassaoloaika: tämä Sopimus pysyy voimassa, kunnes se irtisanotaan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.
b.

Sopimuksen päättyminen.
1. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen antamalla ilmoituksen toiselle osapuolelle, ellei voimassa ole
meneillään olevaa Tilausjaksoa.
2.

c.

d.

e.

f.
6.

Kumpi tahansa osapuoli voi välittömästi irtisanoa tämän Sopimuksen syystä ilmoittamalla toiselle osapuolelle, jos toinen
osapuoli merkittävästi rikkoo tätä Sopimusta eikä korjaa rikkomustaan viiden (5) arkipäivän kuluessa saatuaan
kirjallisesta rikkomuksen ilmoituksesta sillä ehdolla, että McAfee voi irtisanoa tämän Sopimuksen tai lopettaa
Pilvipalveluiden käyttöoikeuden välittömästi ja ilman korjaamistilaisuutta, jos se havaitsee Kiellettyä käyttöä. McAfee voi
myös irtisanoa tämän Sopimuksen ilmoittamalla, jos Asiakas ei maksa velkojaan eräpäivänä (ellei kyseisiä velkoja ole
hyvässä uskossa riidoitettu korvausvelvollisuuden tai summan suhteen) tai ilmoita kirjallisesti olevansa kykenemätön
tekemään niin.
3. Jos asiakasyrityksen hallinta muuttuu, McAfee voi milloin tahansa irtisanoa tämän Sopimuksen, jos se ilmoittaa
irtisanomisesta asiakkaalle, ellei McAfee ilmoita kirjallisesti sopimuksen jatkumisesta hallinnan muutoksen jälkeen.
Asiakkaan täytyy ilmoittaa McAfeelle mahdollisesta hallinnan muutoksesta vähintään 30 päivää ennen hallinnan
muutoksen voimaanastumista. Osapuolten täytyy jatkaa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa noudattamista
McAfeelle lähetetyn hallinnan muutoksen ilmoituksen jälkeen aina sopimuksen irtisanomispäivään saakka. Asiakkaan
hallinnan katsotaan muuttuvan, jos mikä tahansa muu henkilö tai taho kuin se, jolla Asiakkaan hallinta on McAfeen
kanssa solmitun sopimuksen allekirjoitushetkellä, ottaa Asiakkaan hallintaansa.
4. Kaikki Tilausjaksot päättyvät, kun tämä Sopimus irtisanotaan. Kun tietyn Palvelun Tilausjakso päättyy, Asiakas hyväksyy
sen, että McAfeella ei ole mitään velvollisuutta säilyttää kyseisen Palvelun asiakastietoja, jotka voidaan poistaa
pysyvästi McAfeen tiedonhallintaprosessien ja soveltuvien lakien mukaisesti. Asiakas on itse täysin vastuussa tällaisten
asiakastietojen itselleen hankkimisesta, mikäli palvelussa tallennetaan asiakastietoja.
Tilausjaksot. Kunkin Pilvipalvelun alkuperäinen Tilausjakso on määritetty Vahvistusviestissä ("Alkuperäinen tilausjakso").
Alkuperäisen tilausjakson jälkeen ja seuraavassa kuvatun McAfeen käyttöiän päättymisen käytännön ehtojen mukaisesti
Pilvipalvelun tilaus uusitaan automaattisesti myöhemmille yhtä pitkille jaksoille kuin Alkuperäinen tilausjakso (kukin
"Jatkosopimuskausi"), ellei kumpi tahansa osapuoli (tai Valtuutettu kumppani Asiakkaan puolesta) toimita toiselle osapuolelle
ilmoitusta uusimisen lopettamisesta ainakin 30 päivää ennen senhetkistä Alkuperäistä tilausjaksoa tai Jatkosopimuskautta.
Käyttöiän päättyminen. Asiakkaan oikeutta käyttää Pilvipalveluita ja sen toimintoja koskee McAfeen käyttöiän päättymisen
käytäntö, joka on saatavilla osoitteessa https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf.
Pilvipalvelun tai minkä tahansa Pilvipalvelun toiminnon käyttöiän päättymispäivänä (kuvattu käyttöiän päättymisen
käytännössä) Asiakkaan oikeus käyttää kyseistä Pilvipalvelua tai ominaisuutta päättyy.
Palvelun keskeyttäminen. McAfee voi keskeyttää tai irtisanoa Pilvipalvelut, jos (a) McAfee katsoo sen olevan tarpeen
todellisen tai epäillyn kielletyn käytön estämiseksi tai lopettamiseksi, kun (b) se ilmoittaa siitä Asiakkaalle, jos (1) Asiakas
rikkoo olennaisesti tämän Sopimuksen ehtoja, jos (2) McAfee saa Valtuutetulta kumppanilta ilmoituksen siitä, että Asiakas
rikkoo olennaisesti tämän Sopimuksen (mukaan lukien Asiakkaan Valtuutetun kumppanin kanssa solmiman Sopimuksen)
ehtoja, jos (3) McAfee päättää, että Asiakkaan pilvipalvelutilillä lähetettyjen tai käsiteltyjen tietojen määrä on merkittävästi
keskimääräistä suurempi tai niin suuri, että se heikentää Pilvipalveluiden käytettävyyttä Asiakkaalle tai muille Asiakkaille, tai
jos (4) isännöidyn ympäristön ja/tai asiakastietojen tietoturvaa tai eheyttä uhkaa jokin uhka. Pilvipalveluiden keskeyttämisellä
ei ole vaikutusta keskeytystä ennen tai sen aikana muodostuville oikeuksille tai velvollisuuksille, mukaan lukien Asiakkaan
maksuvelvollisuudet.
Ehtojen voimassa pysyminen. Osiot 1, 5 -14 ja 16 - 17 jäävät voimaan tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

MAKSUT, VEROT, AUDITOINTI.
a. Maksut: Ellei Asiakas hanki Pilvipalveluiden tilauksia Valtuutetun kumppanin kautta, jolloin maksuvelvollisuuteen liittyvät seikat
koskevat pelkästään Valtuutettua kumppania ja Asiakasta, Asiakkaan on maksettava McAfeelle vahvistusviestissä mainitut
maksut 30 päivän sisällä laskun päivämäärästä. Myöhästyneisiin maksuihin sovelletaan 1,5 prosentin kuukausikorkoa tai lain
sallimaa suurinta korkoa näistä alhaisemman mukaan. Kaikki maksuvelvoitteet ovat peruuttamattomia – eivätkä ne ole
hyvityskelpoisia. Jos Asiakkaan mielestä jokin lasku on virheellinen, asiakkaan on otettava yhteys McAfeehen kirjallisesti
30 päivän sisällä laskun päivämäärästä, jotta Asiakkaalle voitaisiin myöntää oikaisu tai hyvitysluottoa. Jatkosopimuskauden
maksut ovat samat kuin Alkuperäisen tilausjakson maksut, ellei McAfee ole antanut asiakkaalle kirjallista ilmoitusta maksujen
korotuksesta vähintään 30 päivää aikaisemmin.
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b.

7.

Verot. Asiakas maksaa kaikki soveltuvat verot, mukaan lukien, mutta ei pelkästään, myynti- ja käyttöverot, arvonlisäverot,
tullimaksut, tariffit ja muut viranomaisten määräämät maksut riippumatta niiden perusteesta (ja niihin liittyvät korot ja sakot),
summista, jotka asiakas tämän sopimuksen nojalla maksaa. Ellei Asiakas osta Pilvipalvelun tilauksia Valtuutetulta kumppanilta,
jolloin verojen maksuvelvollisuuteen liittyvät seikat ja velvollisuudet ovat täysin Valtuutetun kumppanin ja Asiakkaan vastuulla
ja niiden välisiä, McAfee erottelee laskuissaan verot, jotka sen täytyy Asiakkaalta sovellettavan lain nojalla periä Asiakkaalta.
Asiakas toimittaa mahdolliset verovapauden osoittavat asiakirjat tai todisteet McAfeelle vähintään 15 työpäivää ennen maksun
eräpäivää. Jos McAfee ei peri vaadittuja veroja Asiakkailta ja sitä vaaditaan myöhemmin tilittämään tällaiset veromaksut mille
tahansa veroja perivälle viranomaiselle, Asiakas hyvittää tällaiset verot McAfeelle ripeästi, mukaan lukien mahdolliset
kertyneet korot ja sakkomaksut, jos verojen perimättä ja tilittämättä jääminen ajallaan ei ollut McAfeen syytä.
c. Ennakonpidätys ja veronpidätys. Asiakas maksaa kaikki maksunsa täysimääräisenä ja ilman mitään vähennyksiä tai
pidätyksiä minkään veroviranomaisen nykyisistä tai tulevista veroista. Ellei Asiakas osta Pilvipalveluiden tilauksia Valtuutetulta
kumppanilta, jolloin ennakon- ja veronpidätykseen liittyvät alla määritetyt seikat ja velvollisuudet ovat täysin Valtuutetun
kumppanin ja Asiakkaan vastuulla ja niiden välisiä, ja Asiakas on sovellettavan lain mukaan velvollinen vähentämään tai
pidättämään veroja (tätä kutsutaan ennakon- tai veronpidätykseksi) McAfeelle tämän sopimuksen mukaisesti maksettavista
summista, Asiakas tilittää ja maksaa nämä verot soveltuvalle veroviranomaiselle, toimittaa McAfeelle todisteen maksamisesta
ja maksaa McAfeelle jäljelle jäävät nettosummat. Asiakkaan täytyy ilmoittaa McAfeelle mahdollisesta ennakon- tai
veronpidätyksestä kirjallisesti (mukaan tiedot summista ja lakiperusteet ennakon- tai veronpidätykselle) vähintään 15 päivää
ennen minkään tähän sopimukseen perustuvan laskun eräpäivää. Lisäksi Asiakas sitoutuu toimimaan yhteistyössä McAfeen
kanssa veron- ja ennakonpidätysten käsittelyssä. Jos McAfee toimittaa asiakkaalle viralliset soveltuvan veroviranomaisen
asiakirjat siitä, että tilanteessa voidaan soveltaa pienempää veron- tai ennakonpidätystä, asiakas suorittaa pidätyksen
pienemmän prosentin mukaisesti.
d. Tuloverot. kumpikin osapuoli on itse vastuussa omista tuloveroistaan ja bruttotuloihin perustuvista veroistaan.
e. Auditoinnit. McAfeella on oikeus omalla kustannuksellaan tarkistaa, että Asiakas noudattaa tämän Sopimuksen ehtoja.
Asiakas toimittaa tai antaa McAfeelle kaikki asiakirjat, tiedot ja vastaavat, jotka ovat kohtuullisesti katsoen tarpeen tällaisessa
McAfeen auditoinnissa. Jos jossain auditoinnissa ilmenee, että Asiakkaan olisi pitänyt suorittaa maksuja McAfeelle tai
Valtuutetulle kumppanille, Asiakkaan on viipymättä suoritettava maksamattomat summat sekä viivästyskorot. Asiakas suostuu
siihen, että McAfee voi paljastaa tällaisten auditointien tulokset Valtuutetulle kumppanille.
SALASSAPITO.
a.
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Yleistä. Kumpikin osapuoli voi tähän sopimukseen liittyen saada tai saada käyttöönsä toisen osapuolen luottamuksellisia
tietoja ja materiaaleja. Tässä Sopimuksessa luottamuksellisilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka (a) tiedot luovuttava osapuoli
on merkinnyt visuaalisesti luottamuksellisiksi, jotka se on merkinnyt jollain luottamuksellisuutta vastaavalla sanalla, joiden se
ilmoittaa suullisesti olevan luottamuksellisia ja joiden luovuttava osapuoli ilmoittaa kirjallisesti olevan luottamuksellisia
15 päivän kuluessa tietojen luovuttamisesta, ja tietoja, (b) joiden vastaanottavan osapuolen olisi kohtuullisesti katsoen pitänyt
olettaa olevan luottamuksellisia tietojen luonteesta tai niiden luovutusolosuhteista johtuen. Luottamuksellisia tietoja eivät
kuitenkaan ole mitkään tiedot, jotka (1) olivat aiemmin vastaanottavan osapuolen tiedossa, jotka (2) saadaan ulkopuoliselta
taholta ilman vastaavaa rajoitusta, jotka (3) ovat tai tulevat olemaan julkisesti saatavilla ilman luvatonta paljastamista ja jotka
(4) vastaanottava osapuoli on saanut tietoonsa omatoimisesti hyödyntämättä toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja.
Asiakas hyväksyy sen, että McAfee hintatiedot, Pilvipalveluiden käyttökoodit ja muut ei-julkiset tiedot Pilvipalveluihin liittyen
sekä McAfeen immateriaalioikeuksiin liittyen ovat sen luottamuksellisia tietoja. Osapuolten välisessä tiedonsiirrossa
osapuolet sitoutuvat siihen, että tiedot luovuttava osapuoli omistaa tiedot, jotka se luovuttaa vastaanottavalle osapuolelle.
Kumpikin osapuoli ryhtyy tarvittaviin kohtuullisiin toimiin (vähintään samanlaisiin toimiin, joilla se suojaa omia
luottamuksellisia tietojaan) hallussaan olevien toisen osapuolen luottamuksellisten tietojen luvattoman käytön ja
paljastumisen estämiseksi. Kumpikaan osapuoli ei (a) luovuta tai paljasta toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja millekään
ulkopuoliselle taholle tämän sopimuksen voimassaoloaikana tai sopimuksen päättymisen jälkeen aikana, jolloin
luottamuksellisia tietoja voidaan pitää edelleen luottamuksellisina, mutta tästä ehdosta huolimatta tiedot on joka tapauksessa
pidettävä luottamuksellisina vähintään seitsemän (7) vuoden ajan tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen, (b) käytä mitään
toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja muihin tarkoituksiin kuin tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien ja
velvollisuuksien täyttämiseen ja harjoittamiseen. Osapuoli voi kuitenkin paljastaa ja luovuttaa toisen osapuolen
luottamuksellisia tietoja (1) työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja edustajilleen, kun se on tarpeen ja kun näitä henkilöitä sitoo
luottamuksellisuusvaatimus, joka on vähintään yhtä tiukka kuin tämän kohdan ehdot, ja (2) sen ollessa tarpeen lain
vaatimuksesta ja sillä edellytyksellä, että vastaanottava osapuoli ilmoittaa asiasta luovuttavalle osapuolelle niin pian kuin
mahdollista ja tekee yhteistyötä luovuttavan osapuolen kanssa tietojen paljastamisen välttämiseksi tai rajoittamiseksi.

b.

8.

Palaute. Asiakas hyväksyy sen, että McAfeella on rajoittamaton oikeus käyttää Asiakkaan antamia McAfeen ja sen
tytäryhtiöiden Pilvipalveluun ja muihin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ehdotuksia ja palautteita ilmoittamatta asiasta
Asiakkaalle tai maksamatta tästä mitään Asiakkaalle. Lisäksi Asiakas hyväksyy sen, että kaikkia tällaisia ehdotuksia ja
palautteita käsitellään McAfeen luottamuksellisina tietoina, ei Asiakkaan luottamuksellisina tietoina.
TIETOSUOJA. Pilvipalveluissa ja tuessa voidaan käyttää sovelluksia ja työkaluja, joilla kerätään sellaisia asiakastietoja, joihin
sisältyy osia, joiden perusteella voidaan tunnistaa ihmisiä (”Henkilökohtaiset tiedot”).
a.

Yleistä. McAfee kerää, käsittelee, kopioi, varmuuskopioi, tallentaa, siirtää ja käyttää (yhdessä ”Käsittely”) Henkilökohtaisia
tietoja omien yksityisyyskäytäntöjensä (saatavilla osoitteessa https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx) ja
sovellettavien lakien mukaisesti. Käsittely voidaan suorittaa Yhdysvalloissa, Euroopassa, muissa maissa ja muilla
lainkäyttöalueilla sekä näiden välillä, mahdollisesti eri maassa, jossa käyttäjä tai asiakas itse on.McAfee suojaa hallussaan ja
hallinnassaan olevat sekä käsittelemänsä Henkilökohtaiset tiedot luvattomalta käytöltä ja väärinkäytöksiltä teknisin keinoin,
organisatorisin keinoin ja hallinnollisin keinoin. McAfee estää henkilökuntaansa käsittelemästä henkilökohtaisia tietoja ilman
valtuutusta. Lisäksi McAfee on asettanut henkilökunnalleen soveltuvat vaatimukset velvollisuuden luottamuksellisuuden,
tietosuojan ja tietoturvan suhteen. Jos jokin ulkopuolinen taho pyytää McAfeelta oikeutta käyttää tai korjata henkilökohtaisia
tietoja, McAfee hylkää pyynnön ja kehottaa kyseistä tahoa pyytämään näitä Henkilökohtaisia tietoja suoraan Asiakkaalta.
Lisäksi McAfee antaa tietoja pyytävälle taholle Asiakkaan yhteystiedot. Jos McAfeen täytyy luovuttaa Henkilökohtaisia tietoja
viranomaisille tai ulkopuoliselle taholle, McAfee pyrkii ilmoittamaan asiasta Asiakkaalle kohtuulliseksi katsomansa aikataulun
mukaisesti ennen kyseisen käytön sallimista, jotta Asiakas voi hankkia suojausmääräyksen tai turvautua muihin
oikeuskeinoihin. Jos ilmoitus on lain mukaan kielletty, McAfee ryhtyy kohtuullisiin toimiin suojatakseen Henkilökohtaiset tiedot
tarpeettomalta paljastumiselta ja luovutukselta (aivan samalla tavalla kuin kyseessä olisivat McAfeen omat luottamukselliset
tiedot). McAfee ilmoittaa asiakkaalle viipymättä, jos se saa tietoonsa tämän sopimuksen nojalla käsittelemiensä
henkilökohtaisten tietojen luvatonta käyttöä tai väärinkäyttöä. Lisäksi McAfee ryhtyy kohtuullisiin toimiin vaikutusten
lieventämiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi.

b.

EU:n siirrot ja vakiosopimuslausekkeet. Asiakas ja McAfee sopivat, että tämän sopimuksen mukaisissa käyttötarkoituksissa
McAfee on henkilökohtaisten tietojen käsittelijä ja asiakas on niiden rekisterinpitäjä. Kun kyseessä ovat Euroopan
talousalueella tai Sveitsissä perustetulta asiakasyritykseltä (tässä tapauksessa kyseessä on EU-siirto) peräisin olevat
tiedot (Asiakas on tässä tapauksessa vakiosopimuslausekkeiden mukainen tietojen viejä), vakiosopimuslausekkeet
määräävät sen, miten McAfee (joka on tässä tapauksessa vakiosopimuslausekkeiden mukainen tietojen tuoja) käsittelee
tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Vakiosopimuslausekkeet määrittävät ehdot sille, miten Euroopan talousalueella
toimiva rekisterinpitäjä voi siirtää henkilökohtaisia tietoja muissa maissa toimivoille käsittelijöille. Ne perustuvat
EU:n tietosuojadirektiiviin 95/46/EY (”Direktiivi”) tai muuhun Direktiivin korvaavaan lainsäädäntöön (tai mihin tahansa
vaihtoehtoiseen tai seuraavaan päätökseen, jolla hyväksytään uudet vakiosopimuslausekkeet tiedonsiirroille tietojen
käsittelijöille kolmansiin maihin). Vakiosopimuslausekkeet ovat luettavissa Euroopan komission verkkosivustosta seuraavan
linkin avulla: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Vakiosopimuslausekkeet
lakkaavat olemasta voimassa, jos McAfee sertifioidaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltain Privacy Shield -vaatimusten
mukaisesti tai jos McAfee ottaa käyttöön tietojen käsittelijää sitovat yrityssäännöt (Processor Binding Corporate Rules) tai
muun vastaavan vaatimustenmukaisuusstandardin koskien henkilökohtaisten tietojen (kuten direktiivissä määritetään) laillista
siirtämistä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, kunhan McAfee ilmoittaa tästä asiakkaalle. Jos vakiosopimuslausekkeiden ja
tämän sopimuksen välillä on ristiriitoja, vakiosopimuslausekkeet ovat ensisijaisia. Asiakas on itse täysin vastuussa siitä, että
se hankkii kaikki tietosuojaan liittyvät oikeudet ja suostumukset yksittäisiltä käyttäjiltä ja ulkopuolisilta tahoilta säädösten,
lakien, asetusten ja asiakkaan omien sisäisten käytäntöjen ja ohjeiden vaatimusten mukaisesti käyttöoikeuksien alaisten
tuotteiden käyttöä varten ja minkä tahansa henkilökohtaisten tietojen McAfeelle luovuttamista varten.

c.

Toiset käsittelijät. McAfee voi jakaa Henkilökohtaiset tiedot kolmansien osapuolten, kuten toimittajien, alihankkijoiden ja
kumppaneiden (”Toiset käsittelijät”) kanssa tukeakseen tietojen sallittua käyttöä tämän Sopimuksen ja McAfeen
tietosuojakäytäntöjen nojalla. McAfee rajoittaa toisen käsittelijöiden oikeutta käyttää henkilökohtaisia tietoja siten, että ne
voivat käyttää niitä vain rajattuun ja niille osoitettuun tarkoitukseen. Lisäksi McAfee solmii toisen käden käsittelijöiden kanssa
kirjalliset sopimukset, joilla henkilökohtaisille tiedoille taataan vähintään yhtä hyvä suojaus kuin tässä sopimuksessa.

d.

Evästeet. McAfee voi käyttää evästeitä, joilla tallennetaan sivuston käyttöä helpottavia käyttäjän istuntoon liittyviä tietoja,
käyttökoodeja ja sovellusten asetuksia.
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9.

VALTUUTETUN JAKELIJAN KÄYTTÖOIKEUS. Asiakas hyväksyy sen, että jos Pilvipalvelut ostetaan Valtuutetulta kumppanilta,
Valtuutettu kumppani voi käyttää (1) asiakastietoja ja (2) hallita Asiakkaan tiliä, mukaan lukien mahdollisuus määrittää tili ja
soveltuvat käytännöt.

10. AINEETON OMAISUUS.
a.

b.

Omistajuus. Pilvipalvelut ovat täysin luottamuksellisia McAfeelle ja ovat McAfeen tai sen lisenssinhaltijoiden yksinomaista
omaisuutta ja ne säilyttävät yksinomaisen Pilvipalveluiden omistusoikeuden, mukaan lukien rajoituksetta kaikki
Immateriaalioikeudet sekä sen johdannaisteokset. Asiakas sitoutuu siihen, että se ei omissa tai tytäryhtiöidensä nimissä
ryhdy mihinkään toimiin, jotka olisivat ristiriidassa McAfeen immateriaalioikeuksien kanssa.
Pidätetyt oikeudet. Asiakkaalla ei ole mitään oikeuksia Pilvipalveluihin tai niihin liittyviin Immateriaalioikeuksiin pois lukien
rajalliset käyttöehdot, jotka Asiakkaalle myönnetään tässä Sopimuksessa. Tämä Sopimus ei ole myyntisopimus: mitkään
Pilvipalveluiden omistus- tai immateriaalioikeudet eivät siirry Asiakkaalle tämän sopimuksen puitteissa. Asiakas ymmärtää ja
hyväksyy sen, että Pilvipalvelut sekä kaikki niiden kehittämisessä käytetyt ja niihin sisällytetyt ideat, menetelmät, algoritmit,
kaavat, prosessit ja käsitteet sekä muut parannukset, muokkaukset, korjaukset, muutokset, julkaisut, DAT-tiedostot,
allekirjoitussarjat sekä muut päivitykset ja kaikki edellä mainittuihin liittyvät tuotteet ja niiden kopiot ovat McAfeen
liikesalaisuuksia ja omistusoikeudellista sekä yksinomaista omaisuutta.

11. RAJOITUKSET, VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET.
a.

b.
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TAKUUN RAJOITUS. KAIKKI PILVIPALVELUT, TUKI JA MUUT KOHTEET TOIMITETAAN ASIAKKAALLE ”SELLAISENAAN”
JA ”KAIKKINE VIKOINEEN”, JA MCAFEE KIISTÄÄ KAIKKI SUULLISET, KIRJALLISET, ILMAISTUT TAI OLETETUT
TAKUUT TAI VAKUUTUKSET, JOTKA AIHEUTUVAT NEUVOTTELUISTA TAI KAUPANKÄYNNISTÄ, LIITTYEN
OHJELMISTON KÄYTETTÄVYYTEEN TAI TOIMIVUUTEEN, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT
SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MCAFEE
RAJOITUKSETTA EI TAKAA MITÄÄN SEURAAVISTA: (1) ETTÄ MIKÄÄN PILVIPALVELU TOIMISI KESKEYTYKSETTÄ
TAI OLISI VIRHEETÖN; (2) ETTÄ MIKÄÄN PILVIPALVELU, TULOS, NEUVO, RAPORTTI TAI TIETO OLISI VIRHEETÖN
TAI NOUDATTAISI TIETTYÄ LAKIA; (3) MITÄÄN TULOSTA, JONKA ASIAKAS VOI SAAVUTTAA TAI JOTA HÄN VOISI
ODOTTAA; (4) ETTÄ JÄRJESTELMÄN ALTTIUDET TAI HEIKKOUDET HAVAITTAISIIN TAI (5) ETTÄ SE OLISI SUOJATTU
TÄYSIN MAHDOLLISILTA TIETOTURVARISKEILTÄ TAI MUILTA MAHDOLLISILTA RISKEILTÄ. ASIAKAS EI ANNA
MITÄÄN LAUSUNTOJA, VAKUUTUKSIA, TAKUITA TAI MUITA VASTAAVIA, JOTKA OVAT RISTIRIIDASSA TÄMÄN
KOHDAN 10 KANSSA, TAI RYHDY MIHINKÄÄN TOIMIIN TAI JÄTÄ POIS MITÄÄN, JOKA OLISI RISTIRIIDASSA TÄMÄN
KOHDAN KANSSA..
KÄYTTÖ KORKEAN RISKIN JÄRJESTELMISSÄ. PILVIPALVELUISSA VOI ESIINTYÄ VIRHEITÄ JA TOIMINTAHÄIRIÖITÄ.
NIITÄ EI OLE SUUNNITELTU, KEHITETTY, TESTATTU TAI TARKOITETTU LUOTETTAVIKSI KORKEAN RISKIN
JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ. MCAFEE EI OLE VASTUUSSA, JA ASIAKAS SITOUTUU PUOLUSTAMAAN
JA SUOJAAMAAN MCAFEETA, SEN TYTÄRYHTIÖITÄ JA SEN EDUSTAJIA, SELLAISILTA VAATIMUKSILTA, KANTEILTA,
VAATEILTA JA OIKEUDENKÄYNNEILTÄ, JOISSA VAADITAAN TAI HAETAAN KORVAUKSIA VASTUISTA, TAPPIOISTA,
VELVOLLISUUKSISTA, RISKEISTÄ, KUSTANNUKSISTA, VAHINGOISTA, TUOMIOISTA, RANGAISTUKSISTA,
SOVINNOISTA, OIKEUDENPÄÄTÖKSISTÄ, SAKOISTA TAI KULUISTA (ASIANAJOPALKKIOT MUKAAN LUKIEN), JOTKA
LIITTYVÄT ASIAKKAAN TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN KORKEAN RISKIN JÄRJESTELMISSÄ, MUKAAN LUKIEN
RAJOITUKSETTA SELLAISET TILANTEET, (1) JOTKA OLISI VOITU ESTÄÄ OTTAMALLA KÄYTTÖÖN VIKASUOJAUSTAI VIKASIETOTOIMINTOJA KORKEAN RISKIN JÄRJESTELMÄSSÄ TAI (2) JOTKA PERUSTUVAT SELLAISEEN
VAATIMUKSEEN, VÄITTEESEEN TAI VETOOMUKSEEN, ETTÄ KORKEAN RISKIN JÄRJESTELMÄN TOIMINTA ON TAI
OLI RIIPPUVAINEN TUOTTEIDEN TOIMINNASTA TAI ETTÄ MINKÄ TAHANSA PILVIPALVELUN TOIMINTAHÄIRIÖ
AIHEUTTI KORKEAN RISKIN JÄRJESTELMÄN TOIMINTAHÄIRIÖN. Tässä Sopimuksessa Korkean riskin järjestelmillä
tarkoitetaan mitä tahansa sellaista laitetta tai järjestelmää, joka edellyttää erityisiä turvatoimintoja, kuten vikasuojausta tai
vikasietoisuutta, jotta turvallinen toimintatila voidaan ylläpitää kohtuullisesti ennustettavissa olevissa tilanteissa, joissa laitteen
tai järjestelmän toimintahäiriö voisi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoihin tai vakaviin omaisuusvahinkoihin.
Vikasuojaustoiminnon sisältävä laite tai järjestelmä voi häiriön ilmetessä siirtyä suojaustilaan, käynnistää toimintahäiriön
estävän varajärjestelmän tai toimia varajärjestelmänä vikatilanteissa. Vikasietotoiminnon sisältävä laite tai järjestelmä voi
pysähtymisen sijaan jatkaa tarkoituksenmukaista toimintaa mahdollisesti supistetulla tasolla vikatilanteissa. Korkean riskin
järjestelmiä saatetaan tarvita muun muassa kriittisissä infrastruktuureissa, teollisuuslaitoksissa, tehtaissa, elintoimintoja
ylläpitävissä laitteissa, lentokoneissa, junissa, laivoissa, navigointi- ja viestintäjärjestelmissä, lennonjohdossa,
asejärjestelmissä, ydinvoimaloissa, sähkövoimaloissa, lääkinnällisissä järjestelmissä, sairaaloissa ja kuljetuslaitoksissa.

c.

Kolmannet osapuolet. PILVIPALVELUIHIN VOI SISÄLTYÄ ERILLISIÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEITA TAI NE
VOIVAT TUKEUTUA TÄLLAISIIN TUOTTEISIIN JOIDENKIN TOIMINTOJEN, KUTEN HAITTAOHJELMIEN MÄÄRITYSTEN
TAI URL-OSOITESUODATTIMIEN TAI -ALGORITMIEN, OSALTA. MCAFEE EI TAKAA MINKÄÄN KOLMANNEN
OSAPUOLEN TUOTTEEN TOIMINTAA TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN TIETOJEN TARKKUUTTA.

d.

Internetin aiheuttamat viiveet. PILVIPALVELUISSA VOI ESIINTYÄ RAJOITUKSIA, VIIVEITÄ JA MUITA ONGELMIA, JOITA
ESIINTYY YLEISESTI INTERNETIIN JA ELEKTRONISEEN TIEDONSIIRTOON LIITTYVÄSSÄ KÄYTÖSSÄ. MCAFEE EI OLE
VASTUUSSA TÄLLAISTEN ONGELMIEN AIHEUTTAMISTA VIIVÄSTYKSISTÄ, TOIMITUSTEN EPÄONNISTUMISISTA,
TIETOJEN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA.

e.

Tietoturva. Minkään Internetin kautta kulkevan tiedonsiirron turvallisuutta ei voida taata. McAfee ei ole vastuussa mistään
Internetin tai McAfeen kontrollin ulkopuolella olevien verkkojen tai järjestelmien kautta kulkevan tietoliikenteen sieppauksesta
tai keskeytyksistä. Asiakas on vastuussa omien verkkojensa, palvelintensa, sovellustensa ja käyttökoodiensa turvallisuudesta.

12. VASTUUN RAJOITUKSET.
a.

b.

c.
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EI VÄLILLISIÄ TAI EPÄSUORIA VAHINKOJA. MCAFEE TAI SEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT MISSÄÄN
OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANKAISEVISTA,
VAROITTAVISTA, VÄLILLISISTÄ TAI SOPIMUKSEEN PERUSTUMATTOMISTA VAHINGOISTA, MISTÄÄN
TULONMENETYKSISTÄ,
GOODWILL-ARVON
MENETYKSISTÄ,
HENKILÖSTÖN
PALKKAMENETYKSISTÄ,
TIETOKONEIDEN TAI JÄRJESTELMIEN VIOISTA TAI TOIMINTAHÄIRIÖISTÄ, KORVAAVIEN PILVIPALVELUIDEN
HANKKIMISEN KULUISTA, TYÖNSEISAUKSISTA, KÄYTTÖKATKOISTA TAI KÄYTÖN ESTÄMISISTÄ, JÄRJESTELMIEN
TAI PALVELUIDEN HÄIRIÖISTÄ TAI KATKOISTA TAI MISTÄÄN HÄVINNEISTÄ, VAHINGOITTUNEISTA TAI
VARASTETUISTA TIEDOISTA TAI JÄRJESTELMISTÄ. LISÄKSI MCAFEE TAI SEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT
EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT VÄITTEISIIN TAI
TAKEISIIN SIITÄ, ETTÄ PILVIPALVELUT OVAT VIKASIETOISIA, ETTÄ NE TOIMIVAT VIRHEITTÄ JA KATKOITTA JA
OVAT VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ NE SUOJAAVAT KAIKILTA TIETOTURVAUHILTA TAI -MURROILTA,
TOIMINTAHÄIRIÖILTÄ, VIOILTA, HAITALLISELTA KOODILTA TAI MUILTA HAAVOITTUVUUKSILTA TAI VIRHEILTÄ
MISSÄ TAHANSA PILVIPALVELUSSA, JOS TÄLLAISEN TAPAHTUMAN SYYNÄ ON VIRUS, TARTUNTA, MATO TAI MUU
VASTAAVA HAITALLINEN KOODI, KAIKISSA TAPAUKSISSA RIIPPUMATTA LAKIPERUSTEESTA JA SIITÄ, ONKO
TAPAHTUMA ENNUSTETTAVISSA VAI EI, MYÖS SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN TARJOAMAT
YKSINOMAISET OIKEUSKEINOT EPÄONNISTUVAT OLENNAISESSA TARKOITUKSESSAAN, JA VAIKKA
OSAPUOLELLE OLISI KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI TODENNÄKÖISYYDESTÄ.
NÄMÄ RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE MCAFEEN KORVAUSVELVOLLISUUSVELVOITTEITA, MCAFEEN TÖRKEÄÄ
HUOLIMATTOMUUTTA TAI TAHALLISIA RIKKOMUKSIA TAI MITÄÄN MUUTA RAJOITUSTA SOVELLETTAVAN LAIN
KIELTÄMÄSSÄ TAI MÄÄRITTÄMÄSSÄ LAAJUUDESSA.
KORVAUSSUMMAN RAJOITUS. RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO VAHINGONKORVAUSVAATIMUS SOPIMUSPERUSTEINEN,
SOPIMUKSEEN PERUSTUMATON TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN PERUSTUVA, MCAFEEN
TAI SEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJIEN SUURIN MAHDOLLINEN KORVAUS- JA VASTUUVELVOLLISUUS TÄMÄN
SOPIMUKSEN SISÄLTÖÖN LIITTYEN EI VOI KOSKAAN OLLA SUUREMPI KUIN TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA
MAKSAMA KAHDENTOISTA (12) KUUKAUDEN SUMMA KAHDELTATOISTA VAATEEN PERUSTANA OLEVAN
TAPAHTUMAN ILMENEMISTÄ EDELTÄVÄLTÄ KUUKAUDELTA, JA TÄSTÄ KORVAUSSUMMASTA VÄHENNETÄÄN
KAIKKI VASTUU- TAI KORVAUSVELVOLLISEN OSAPUOLEN TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TAI SEN SISÄLTÖÖN
LIITTYEN MAKSAMAT SUMMAT AIEMPIIN VASTUU- JA KORVAUSVELVOLLISUUKSIIN LIITTYEN. NÄMÄ
RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE MCAFEEN KORVAUSVELVOLLISUUSVELVOITTEITA, MCAFEEN TÖRKEÄÄ
HUOLIMATTOMUUTTA TAI TAHALLISIA RIKKOMUKSIA TAI MITÄÄN MUUTA RAJOITUSTA SOVELLETTAVAN LAIN
KIELTÄMÄSSÄ TAI MÄÄRITTÄMÄSSÄ LAAJUUDESSA.
RISKIEN JAKAMINEN. Tämän Sopimuksen nimenomaiset vastuuvelvollisuuden rajoitukset ja poikkeukset jakavat tämän
sopimuksen riskit osapuolten kesken. Jotkin riskeistä voivat olla tuntemattomia tai määrittämättömiä. Rajoitukset ja
poikkeukset ovat olennainen kannustin osapuolille tämän Sopimuksen solmimiseen. Osapuolet luottavat niiden
voimassaoloon ja pätevyyteen arvioidessaan, kannattaako niiden solmia tämä sopimus. Kumpikin osapuoli nimenomaisesti
hyväksyy nämä poikkeukset ja rajoitukset sekä sen, että ilman niitä Pilvipalveluista perittävät maksut olisivat korkeampia tai
että Pilvipalveluita ei voitaisi tarjota tämän Sopimuksen nojalla.

13. ASIAKKAAN KORVAUSVELVOLLISUUS. Asiakas korvaa seuraamukset McAfeelle ja McAfeen niin halutessa puolustaa
McAfeeta kaikissa kiistoissa, kanteissa, vastuuvelvollisuus-, vahingonkorvaus-, sakko-, kulu- ja kustannusasioissa (mukaan lukien
kohtuulliset asianajokulut), jotka aiheutuvat mistä tahansa seuraavista tai liittyvät mihin tahansa seuraavista: (1) kolmannen
osapuolen väitteet Asiakkaan tekemästä tämän Sopimuksen rikkomuksesta, (2) asiakastiedot, mukaan lukien se, jos Asiakas ei
hanki kaikki tarvittavia lupia ja oikeuksia niihin liittyen, (3) verot, jotka aiheutuvat ohjelmistoista ja pilvipalveluista, riippumatta siitä,
ovatko ne voimassa nyt vai määrätäänkö ne tulevaisuudessa (pois lukien verot, jotka perustuvat McAfeen tuloihin),
(4) ulkopuolisten tahojen vaateet ja kanteet, jotka aiheutuvat asiakkaan Pilvipalveluiden käytöstä (pois lukien kanteet ja vaateet,
joissa McAfeen täytyy korvata Asiakkaalle alla olevan kohdan 14 vaatimusten johdosta), ja (5) mitkä tahansa kohtuulliset
asianajopalkkiot ja -kulut, joita McAfeelle koituu, koska se joutuu vastaamaan kanteeseen, haasteeseen, oikeuden määräykseen tai
muuhun vastaavaan viranomaiskyselyyn, joka liittyy asiakastietoihin tai Asiakkaan Pilvipalveluiden käyttöön.
14. MCAFEEN KORVAUSVELVOLLISUUS:
a. Yleistä. McAfee korvaa ja, niin päättäessään, puolustaa Asiakasta mahdollisesti häntä vastaan asetetuissa syytteissä missä
tahansa kanteessa tai oikeudenkäyntiprosessissa, jos (1) se koskee suoraa patentti- tai tekijänoikeusrikkomusta tai McAfeen
liikesalaisuuksien väärinkäyttöä ja jos (2) se on (a) nostettu pelkästään Pilvipalveluita vastaan, ei yhdistettynä mihinkään
muuhun, tai (b) Pilvipalveluiden yhdistelmää vastaan.
b. Rajoitukset. Ellei tässä Sopimuksessa ole toisin mainittu, McAfee ei puolusta Asiakasta vaateista, jotka koskevat täysin tai
osittain (1) tekniikkaa tai malleja, joita Asiakas antoi McAfeelle, (2) Pilvipalveluiden muokkauksia tai ohjelmointia, jotka joku
muu kuin McAfee on tehnyt, tai (3) Pilvipalveluiden väitettyä Standardin toteutusta.
c.

Menettely. McAfeen korvausvelvollisuudet edellyttävät, että asiakas ilmoittaa McAfeelle viipymättä mistä tahansa kanteesta tai
vaateesta ja että asiakas antaa McAfeelle yksinomaisen oikeuden hoitaa asiassa puolustautuminen ja kanteesta tai vaateesta
sopiminen. Asiakkaan täytyy toimia yhteistyössä McAfeen kansa täysin ja aikataulun mukaisesti sekä tarjota McAfeelle kaikki
valtuudet, tiedot ja apu, joita on kohtuullista pyytää. McAfee ei vastaa mistään kuluista, kustannuksista tai kompromisseista,
joita on syntynyt tai joihin asiakas on ryhtynyt ilman McAfeen kirjallista etukäteissuostumusta.
d. Ratkaisu. McAfee hallitsee ja hoitaa yksinoikeudella puolustuksen ja vahingonkorvausvaatimuksista sopimisen, mikäli se näin
halutessaan päättää. McAfee voi täysin oman harkintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan (a) hankkia Asiakkaalle
oikeuden jatkaa Pilvipalveluiden käyttöä, (b) korvata mitkä tahansa asiaan liittyvät Pilvipalvelut sellaisilla Pilvipalveluilla, jotka
eivät riko oikeuksia, ehtoja tai vaatimuksia, (c) muokata mitä tahansa ehtoja, oikeuksia tai vaatimuksia rikkovia Pilvipalveluita
siten, että ne rikkomukset lakkaavat, tai (d) lopettaa kyseisten Pilvipalveluiden käytön ja hyvittää tai maksaa Asiakkaalle
takaisin suhteessa lasketun osan siitä summasta, jonka Asiakas on jo maksanut asiaan liittyvistä Pilvipalveluista soveltuvan
Tilausjakson käyttämättä jäävältä ajalta.
e. Rajatut oikeudet. Kohdassa 14 määritetty korvausvelvollisuus määrää McAfeen suurimman mahdollisen korvaus- ja vastuuvelvollisuuden
sekä Asiakkaan yksinomaisen oikeuskeinon kanteissa ja vaateissa, jotka liittyvät tekijänoikeusrikkomuksiin, liikesalaisuuksien
väärinkäytöksiin Pilvipalveluihin. Tämä korvausvelvollisuus on Asiakkaan henkilökohtainen. Sitä ei voi siirtää, välittää tai
luovuttaa millekään ulkopuoliselle taholle.
15. BEETAJULKAISUT, KOKEILUVERSIOT, ILMAISPALVELUT.
a. Yleistä. Jos Asiakas on rekisteröitynyt Pilvipalveluiden kokeiluun (”Kokeilutuote”) tai Ilmaispalveluihin, tämän kohdan 15 ehdot
ovat voimassa tämän Sopimuksen ristiriidassa olevien ehtojen sijaan. McAfeella ei ole mitään velvollisuutta tarjota mitään
tukea Kokeilutuotteille tai Ilmaisversioille. Asiakas hyväksyy sen, että Kokeilutuotteet ja Ilmaispalvelut saattavat sisältää
virheitä, vikoja tai muita ongelmia, jotka voivat aiheuttaa järjestelmävirheitä tai muita virheitä, tietoturvamurtoja sekä häiriöitä
tai jotka saattavat johtaa tietojen menettämiseen. KOHDASSA 4 KUVATTU PALVELUTASOSOPIMUS JA KOHDASSA 14
KUVATUT MCAFEEN KORVAUSVELVOLLISUUSVELVOITTEET EIVÄT KOSKE KOKEILUTUOTTEITA JA
ILMAISPALVELUITA. KOKEILUTUOTTEET JA ILMAISPALVELUT TARJOTAAN ASIAKKAALLE SELLAISENAAN. MCAFEE
EI ANNA NIILLE MITÄÄN TAKUITA TAI OLE MILLÄÄN TAVALLA VASTUUVELVOLLINEN KOKEILUTUOTTEIDEN JA
ILMAISPALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ. KAIKKI KOKEILUTUOTTEIDEN JA ILMAISPALVELUIDEN KÄYTÖN RISKIT JA
VAHINGOT OVAT ASIAKKAAN OMALLA VASTUULLA. JOS LAILLISTA VASTUUTA JA VASTUUVELVOLLISUUTTA EI
VOIDA SULKEA POIS, MUTTA SITÄ VOIDAAN RAJOITTAA, MCAFEEN JA SEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJIEN
VASTUUVELVOLLISUUS RAJOITETAAN ENINTÄÄN VIITEENKYMMENEEN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN (50$) TAI
VASTAAVAAN SUMMAAN PAIKALLISESSA VALUUTASSA. Lisäksi Asiakas hyväksyy sen, että McAfee ei ole luvannut tai
taannut Asiakkaalle, että Ilmaispalveluita julkaistaan tai tarjotaan kenellekään tulevaisuudessa, että McAfee ei ole millään
tavalla suoraan tai epäsuorasti velvollinen Asiakkaalle julkaisemaan tai tarjoamaan Ilmaispalveluita ja että McAfeella ei ole
velvollisuutta julkaista tuotetta, joka on yhteensopiva tai samankaltainen Ilmaispalveluiden kanssa, tai mitään päivityksiä
Kokeilutuotteisiin tai Ilmaispalveluihin.
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Kokeilujakso. Asiakas voi käyttää Kokeilutuotetta 30 päivän ajan, ellei McAfeen kanssa muuta kirjallisesti sovita. Tämän 30
päivän aikana Asiakas voi käyttää Kokeilutuotetta ainoastaan Asiakkaan sisäisiin kokeilu- ja arviointitarkoituksiin, joiden
tarkoituksena on päättää, ostaako Asiakas oikeuden Kokeilutuotteen käyttöön.
c. Ilmaispalvelut. McAfee ei ole sitoutunut julkaisemaan lopullista versiota mistään Ilmaispalvelusta. Asiakkaan on ilmoitettava
McAfeelle Ilmaispalvelussa ilmenevistä odottamattomista, suunnittelemattomista tai tavallisuudesta poikkeavista tapahtumista.
Ilmaispalveluiden käyttö on rajoitettu ainoastaan Asiakkaan sisäisiin arviointi- ja kokeilutarkoituksiin. Ilmaispalveluiden
Tilausjakso on voimassa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti niin kauan kuin McAfee tarjoaa tällaisia Ilmaispalveluita
asiakkaalle. McAfee voi halutessaan tarjota Ilmaispalveluita Asiakkaalle ennen hänen maksullista Pilvipalveluiden tilaustaan
sekä sen aikana tai sen jälkeen. Kaikkea käyttöä koskevat tämän Sopimuksen ehdot niin kauan kuin Ilmaispalveluita
Asiakkaalle tarjotaan. Maksuttomille palveluille tarjotaan päivityksiä ja tukea vain McAfeen oman harkinnan mukaisesti – ja ne
voidaan lopettaa milloin tahansa. McAfee voi aika ajoin täysin oman harkintansa perusteella lopettaa tiettyjä maksuttomia
palveluita tai niiden toimintoja ja ominaisuuksia. Maksuttomat palvelut suljetaan nimenomaisesti pois McAfeen käyttöiän
päättymisen käytännön piiristä. Sen sijaan McAfee pyrkii, jos se on kaupalliselta kannalta kohtuullisesti mahdollista,
ilmoittamaan Ilmaispalveluiden lopettamisesta Asiakkaalle 30 päivää etukäteen. McAfeella ei ole mitään velvollisuutta tarjota
mitään tukea asiakkaille maksuttomiin tuotteisiin liittyen. McAfeella ei ole velvollisuutta säilyttää mitään asiakastietoja tai
asiakkaan tietoja, jotka on lähetetty tai kerätty maksuttomien palveluiden avulla. McAfee voi poistaa tällaiset asiakastiedot ja
Asiakkaan tiedot milloin tahansa täysin oman harkintansa mukaan ja ilmoittamatta siitä etukäteen asiakkaalle.
16. YLEISTÄ.
a. Oikeuksista luopuminen. Se, että osapuoli ei harjoita jotain tämän Sopimuksen suomaa oikeutta tai vetoa johonkin
Sopimuksen ehtoon tai tekee tämän viipeellä, ei tarkoita sitä, että osapuoli luopuisi oikeudestaan harjoittaa kyseistä oikeutta
tai mitä tahansa muuta tämän Sopimuksen oikeutta tai oikeudestaan vedota kyseiseen ehtoon tai mihin tahansa muuhun
tämän Sopimuksen ehtoon milloin tahansa. Mikään tämän sopimuksen oikeuksista tai ehdoista luopuminen ei ole pätevä, ellei
sitä tehdä kirjallisesti siten, että kirjallisessa ilmoituksessa määritetään luovuttava ehto tai oikeus ja että luopumisasiakirjalle
hankitaan luopumiseen suostuvan osapuolen allekirjoitus.
b. Sovellettava laki, Riidanselvittely. Tähän Sopimukseen ja siitä johtuviin tai siihen liittyviin kiistoihin sovelletaan Yhdysvaltain ja
New Yorkin osavaltion lakeja lainvalintaperiaatteista riippumatta. Osapuolet sopivat jättävänsä huomiotta Yhdistyneiden
kansakuntien yleissopimuksen kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (1980). Mikä tahansa kiista, joka
johtuu tästä sopimuksesta tai liittyy tähän sopimukseen, ratkaistaan seuraavasti: Jompikumpi osapuoli toimittaa ilmoituksen
kiistasta. Ilmoitukseen tulee liittää mukaan tarkka kuvaus kiistasta sekä tarvittavat tukevat asiakirjat. Kummankin osapuolen
ylimmän johdon edustajat yrittävät ratkaista kiistan. Jos osapuolet eivät kykene ratkaisemaan kiistaa 30 päivän kuluessa
kiistailmoituksesta, kumpi tahansa osapuoli voi toimittaa ilmoituksen sovittelupyynnöstä. Tämän jälkeen osapuolet yrittävät
ratkaista kiistan sovittelijan avulla. Jos osapuolet eivät kykene ratkaisemaan kiistaa 60 päivän kuluessa sovittelupyynnöstä,
kumpi tahansa osapuoli voi aloittaa oikeustoimet. Tämä kohdan kiistanratkaisuprosessi ei koske kanteita tai vaateita, jotka
liittyvät liikesalaisuuksien väärinkäyttöön tai luottamuksellisuusvelvoitteiden rikkomuksiin, jos haettu oikeusseuraamus on
kieltomääräys tai muu ei-rahallinen oikeusseuraamus. Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion New Yorkissa istuvilla
Yhdysvaltain liittovaltio- ja osavaltiotason oikeusistuimilla on yksinomainen toimivalta mihin tahansa tähän Sopimukseen
liittyvissä tai siitä aiheutuvissa kiistoissa. Osapuolet sitoutuvat näiden oikeusistuimien toimivaltaan. Kanteita ja vaateita
liikesalaisuuksien väärinkäyttöön ja luottamuksellisuusvelvoitteiden rikkomuksiin liittyen voidaan tehdä myös missä tahansa
muussa oikeusistuimessa, jolla on toimivalta osapuoliin nähden, jos haettu oikeusseuraamus on kieltomääräys tai muu eirahallinen oikeusseuraamus. Osapuoli, joka hankkii toiselle osapuolelle tuomion tässä kohdassa määritetystä oikeusistuimesta,
voi hakea kyseisen tuomion täytäntöönpanoa miltä tahansa oikeusistuimelta, jolla on toimivalta osapuoliin nähden.
c. Ilmoitukset. Kaikki lailliset ja juridiset ilmoitukset McAfeelle tämän sopimuksen nojalla tulee osoittaa seuraavasti: Attention:
Legal Department, 5000 Headquarters Dr., Plano, TX 75024. Mikä tahansa laillinen tai juridinen ilmoitus asiakkaalle voidaan
lähettää McAfeen tiedoissa määritettyyn osoitteeseen. Nämä osoitetiedot perustuvat asiakkaan antamiin rekisteröintitietoihin,
jotka asiakas antoi ostaessaan tai rekisteröidessään pilvipalvelut. Ilmoitusten katsotaan olevan voimassa vastaanottohetkestä
alkaen. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että McAfeella on asiakkaan ajan tasalla olevat yhteystiedot. Asiakas suostuu
ottamaan vastaan Pilvipalveluiden saantiin liittyviä McAfeen sähköpostiviestejä järjestelmänvalvojan antamaan osoitteeseen.
McAfee voi toimittaa kaikki ilmoitukset, lausunnot ja muut tähän Sopimukseen liittyvät viestit (oikeudellisia huomautuksia
lukuun ottamatta) Asiakkaalle joko sähköpostitse, julkaisemalla ne Pilvipalveluissa tai toimittamalle ne muulla tavoin
sähköisesti.
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Ehtojen muutokset. McAfee pidättää oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja milloin tahansa, ja muutokset tulevat
voimaan, kun päivitetty versio on julkaistu osoitteessa http://www.mcafee.com/us/about/legal/saas-terms.aspx. On
Asiakkaan vastuulla tarkistaa tämän Sopimuksen sisältö säännöllisesti. Pilvipalvelusopimus voidaan päivittää ajoittain, mutta
McAfee ei merkittävästi heikennä Pilvipalvelusopimuksen suorituskykyä, toiminnallisuutta, suojausta tai saatavuutta
Tilausjakson aikana ilmoittamatta merkittävistä muutoksista.Pilvipalveluiden käytön jatkaminen merkittävien ja ilmoitettujen
muutosten jälkeen tarkoittaa sitä, että Asiakas hyväksyy muutokset.
Siirtäminen. Asiakas ei voi siirtää tätä sopimusta ilmoittamatta siitä etukäteen kirjallisesti McAfeelle. Tämä ehto on voimassa
riippumatta siitä, perustuuko siirto sopimukseen, lain toimintaan tai mihin tahansa muuhun syyhyn tai perusteeseen. Mikä
tahansa Asiakkaan yritys siirtää tämä sopimus, mukaan lukien mitkä tahansa tämän Sopimuksen mukaiset oikeudet,
velvollisuudet ja velvoitteet, ilman McAfeen kirjallista lupaa katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi ja mitättömäksi.
McAfee voi siirtää tämän sopimuksen oman harkintansa mukaan. Edellä mainitun yrityksen siirtämistä koskevan rajoituksen
ehdot huomioiden tämä Sopimus sitoo ja hyödyttää osapuolia ja niiden seuraajia ja siirronsaajia.
Vaatimustenmukaisuus. Kumpikin osapuoli noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja harjoittaessaan liiketoimintaa liittyen tämän
Sopimuksen mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, mukaan lukien rajoituksetta soveltuvat tietosuojalait, vientirajoituslait ja säädökset sekä Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act -laki ja muut soveltuvat korruptionvastaiset lait. Asiakas ei suoraan
tai epäsuoraan vie, lähetä tai salli pääsyä mihinkään Pilvipalveluihin tai teknisiin tietoihin (tai niiden osiin) tai mihinkään
prosessiin tai palveluun, joka tuotetaan millä tahansa Pilvipalvellulla, mihinkään maahan, johon tällainen vienti, lähettäminen tai
käyttö on kiellettyä soveltuvien lakien mukaisesti, ellei tälle ole hankittu tarvittavia lupia Yhdysvaltain kauppaministeriön alaiselta
teollisuus- ja turvallisuusvirastolta tai muulta vastaavalta soveltuvalta viranomaiselta, jolla saattaa olla toimivalta tällaiseen
vientiin tai lähetykseen nähden. Asiakas ei käytä Pilvipalveluita minkään puolustustekniikan, sotilas- tai sotatekniikan,
tiedustelutekniikan, ydintekniikan, avaruustekniikan tai ohjustekniikan piiriin kuuluvan tuotteen, kohteen, osan tai muun
vastaavan suunnitteluun, kehittämiseen, ideointiin, valmistamiseen, tuotantoon, kokoamiseen, testaamiseen, korjaamiseen,
ylläpitoon, demilitarisointiin, tuhoamiseen, käsittelyyn, käyttöön, määrittämiseen tai muokkaamiseen tai mihinkään tällaiseen
liittyvään käyttötarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta kohteet, jotka on määritetty (a) Wassenaarin järjestelyn alaisissa
listoissa, (b) International Traffic in Arms Regulations (ITAR) United States Munitions List (USML, 22 C.F.R. pt. 121) määräyksissä tai (c) Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa, ellei tälle ole valtuutusta Yhdysvaltain
valtionhallinnolta säädöksen tai erityisluvan perusteella. Asiakas ei kerro, luovuta tai paljasta McAfeelle mitään luottamuksellisia
tietoja, jotka liittyvät suoraan mihin tahansa puolustustekniikan, sotilas- tai sotatekniikan, tiedustelutekniikan, ydintekniikan tai
avaruustekniikan piiriin kuuluvaan tuotteeseen, kohteeseen, osaan tai muuhun vastaavaan. Asiakas ei myy, jälleenmyy, toimita,
salli käyttöä, vie tai uudelleenvie mitään Pilvipalveluita tai niihin liittyviä teknisiä tietoja tai materiaaleja (1) mihinkään
Yhdysvaltojen kauppasaartoon asettamaan maahan tai (2) kenellekään henkilölle tai taholle, joka on määritetty Yhdysvaltain tai
minkä tahansa muun soveltuvan valtion kieltomääräyksessä. Asiakas takaa, että Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen
teollisuus- ja turvallisuusvirasto tai mikään muu viranomainen tai valtio ei ole kumonnut Asiakkaan vientioikeuksia tai jättänyt
niitä myöntämättä ja että Asiakas ei tarjoa tai anna mitään Pilvipalvelua kenellekään henkilölle tai taholle, jonka vientioikeudet
on kumottu, peruutettu tai jätetty myöntämättä. McAfeen tuotteet saattavat vaatia luvan Yhdysvaltain tai muiden valtioiden
viranomaisilta, mukaan lukien rajoituksetta Euroopan unioni, ennen kuin niitä voi viedä tai tuoda muihin maihin tai käyttää
muissa maissa. Lisätietoja vientirajoitussäädöksistä ja niiden vaatimustenmukaisuudesta on saatavilla osoitteessa
http://www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx.
Huomautus Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille. Pilvipalveluita pidetään ”kaupallisena
tietokoneohjelmana” ja ”kaupallisena tietokoneohjelman dokumentaationa” Yhdysvaltain DFAR Section 227.7202- ja FAR
Section 12.212 -säännösten nojalla. Pilvipalveluiden käyttöön, muokkaamiseen, toisintamiseen, julkaisemiseen, esittämiseen,
näyttämiseen tai paljastamiseen Yhdysvaltain valtionhallinnon toimesta sovelletaan ainoastaan tämän Sopimuksen
määräyksiä ja ehtoja, ja kaikki edellä mainitut toimet ovat kiellettyjä muuten kuin tässä Sopimuksessa nimenomaisesti
sallituksi mainituilta osin.
Ylivoimainen este. McAfee ei ole vastuussa luonnonvoimien tai vastaavien McAfeen vaikutuspiirin ulkopuolella olevien
tekijöiden aiheuttamista viivästyksistä, toimintahäiriöistä, laiminlyönneistä, vahingoista, menetyksistä, vaurioista tai mistään tai
mistään niistä syntyvistä seurauksista.
Koko sopimus. Tämä Sopimus edustaa koko sopimusta osapuolten välillä tämän Sopimuksen aiheeseen liittyen ja
nimenomaisesti korvaa ja peruu kaikki muut tämän Sopimuksen aiheisiin liittyvät tiedonannot, esitykset ja mainokset, olivatpa
ne suullisia tai kirjallisia. Tällä sopimuksella ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta, mukaan lukien rajoituksetta sen irtisanominen,
mihinkään allekirjoitettuun salassapitosopimukseen osapuolten välillä. Tällaiset sopimukset pysyvät voimassa täydessä

laajuudessaan erillisinä sopimuksina omien ehtojensa mukaisesti. Tämän sopimuksen nimenomaiset ehdot ja säännökset
koskevat mitä tahansa kauppatapaa ja toimintatapaa, joka on ristiriidassa tämän sopimuksen ehtojen ja säännösten kanssa.
Tämän sopimuksen ehdot ovat voimassa riippumatta mistä tahansa muista erilaisista ehdoista, ristiriitaisista ehdoista tai
lisäehdoista, joita saatetaan käyttää missä tahansa ostotilauksessa, kuittauksessa, laskussa tai muussa kirjallisessa
asiakirjassa, jonka asiakas toimittaa tähän sopimukseen liittyen.
j. Erotettavuus. Osapuolet sopivat, että jos oikeusistuin katsoo jonkin tämän Sopimuksen ehdon tai määräyksen pätemättömäksi
tai täytäntöönpanokelvottomaksi sovellettavan lain nojalla, oikeusistuin muokkaa kyseistä ehtoa tai säännöstä tai sen osaa niin
vähän kuin on tarpeen, jotta se on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen, tai jos siitä ei voida tehdä pätevää ja
täytäntöönpanokelpoista, oikeusistuin erottaa tämän ehdon tai säännöksen tai sen osan tästä Sopimuksesta. Mitkään tämän
sopimuksen ehtojen tai säädösten tai niiden osien muokkaukset tai poistot tämän kohdan nojalla eivät vaikuta sopimusten
muiden osien pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, vaan ne pysyvät voimassa täydessä laajuudessaan.
k. Ratkaisu. Kaikki kumman tahansa osapuolen käytettävissä olevat oikeuskeinot tämän Sopimuksen rikkomuksissa ovat
kumulatiivisia. Niitä voidaan hyödyntää samanaikaisesti tai erikseen. Yhden oikeuskeinon harjoittamista ei katsota tämän
kyseisen oikeuskeinon yksinomaiseksi valinnaksi muiden oikeuskeinojen kustannuksella.
l. Suhde. McAfeen ja Asiakkaan tämän Sopimuksen perusteella solmima suhde on kahden itsenäisen sopimusosapuolen
välinen suhde. Mikään tässä Sopimuksessa ei (1) anna kummallekaan osapuolelle oikeutta hallita, sanella tai ohjata toisen
osapuolen päivittäistä toimintaa, (2) solmi osapuolia kumppaneiksi, yrityskumppaneiksi, yhteisyrityksen osapuoliksi tai
minkään muun yhteisen hankkeen tai toiminnan osapuoliksi tai (3) anna kummallekaan osapuolelle oikeutta sitoutua
mihinkään velvollisuuksiin tai vastuisiin toisen osapuolen puolesta tai luoda tällaisia velvollisuuksia ja vastuita toisen puolesta.
Tällä sopimuksella solmittu suhde ei ole yksinoikeudellinen. Se ei estä kumpaakaan osapuolta solmimasta mitään muita
sopimuksia ulkopuolisten tahojen kanssa tai tekemästä mitään muita järjestelyitä ulkopuolisten tahojen kanssa. Kumpikin
osapuoli hyväksyy sen, että (1) toinen osapuoli voi kehittää tai hankkia tekniikkaa, ohjelmistoa, laitteita, laitteistoa, tietoja ja
dataa sen omille tuotteille ja palveluille ja että osapuolen nykyiset tai suunnitellut tuotteet ja palvelut sekä osapuolen
kehittämät ja hankkimat tuotteet ja palvelut voivat sisältää ideoita ja konsepteja, jotka ovat samankaltaisia tai identtisiä kuin
tämän sopimuksen alaisissa Luottamuksellisissa tiedoissa tai Tilaustuotteissa, ja että (2) tämän Sopimuksen solmiminen ei
estä osapuolta kehittämästä tai hankkimasta mitään tuotteita ilman velvollisuuksia toiselle osapuolelle.
m. Voimassaolojärjestys. Jos Vahvistusviestissä ja Tilaussopimuksessa on ristiriita, Tilaussopimus korvaa Vahvistusviestin, ellei
Vahvistusviesti toisin määritä.
n. Kolmannet osapuolet. Kaikki tämän sopimuksen takuurajoitukset, vastuuvapauslausekkeet, oikeuskeinojen rajoitukset ja
vahingonkorvausmääräykset, jotka koskevat McAfeeta (mukaan lukien rajoituksetta takuurajoitukset ja vastuuvelvollisuuden
rajoitukset) koskevat myös McAfeen tytäryhtiöitä, ulkopuolisia toimittajia ja käyttöoikeuksien myöntäjiä ulkopuolisina
edunsaajina. Ellei tämän kohdan16(n) ehdoissa muuta määrätä, osapuolet sopivat, että mikään tämän Sopimuksen ehto ei luo
mitään velvollisuuksia tai anna mitään oikeuksia millekään ulkopuoliselle taholle McAfeelta tai Asiakkaalta.
o. Yhteisön keskustelupalsta. Asiakkaat voivat halutessaan vaihtaa kokemuksia ja jakaa teknistä osaamista maksuttomiin
palveluihin
liittyen
Cloud
Visibility
–
Community
Edition
-sivulla
osoitteessa
https://community.mcafee.com/community/business/data/cloud-visibility. McAfee ei suosittele mitään tämän sivuston sisältöä,
anna sen sisällölle mitään takuita tai takaa, että sivustolla julkaistaan mitään tietoja. Asiakas käyttää sivuston tietoja täysin
omalla vastuullaan.
17. MÄÄRITELMÄT: Tässä sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
a. Sopimus tarkoittaa tätä tilaussopimusta, Vahvistusviestiä ja mitä tahansa McAfeen verkkosivustossa tarjottavia sisältöjä, jotka
nimenomaisesti sisällytetään mukaan viittauksella.
b. Valtuutettu kumppani tarkoittaa Vahvistusviestissä nimettyä McAfeen kumppania, jonka kautta Asiakas on ostanut palvelut.
c. Pilvipalvelut tarkoittavat McAfeen käyttäjälle tarjoamia pilvipalveluita, jotka määritetään vahvistusviestissä tai
vahvistusviesteissä.
d. Hallinta tarkoittaa vähintään 50 prosentin (50 %) tosiasiallista omistajuutta sellaisen henkilön tai tahon äänioikeudesta, jolla on
oikeus äänestää johtajista ja johtokunnan jäsenistä, tai jos taho ei ole osakeyhtiö, jolla on oikeus äänestää vastaavasta
yritysjohdosta.
e. Asiakastiedot tarkoittavat mitä tahansa tietoja, joita Asiakas antaa McAfeelle Pilvipalveluissa, tuessa ja missä tahansa muissa
tuotteissa ja palveluissa (tai niiden kautta), joita tämän Sopimuksen nojalla tarjotaan. Asiakastietoihin kuuluvat myös kohdassa
8 (Tietosuoja) määritetyt henkilökohtaiset tiedot.
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f.

Dokumentaatio tarkoittaa McAfeen laatimia painettuja, sähköisiä tai verkossa tarjottavia selventäviä materiaaleja, jotka
toimitetaan Pilvipalveluiden mukana.
g. Ilmaispalvelut tarkoittavat (1) toimintoja ja ominaisuuksia, jotka sisältyvät maksulliseen tilaukseen ja joista McAfee ei enää
veloita tai jotka McAfee tarjoaa asiakkaalle maksutta oman yksinomaisen harkintansa perusteella, (2) muita toimintoja tai
ominaisuuksia, jotka McAfee asettaa veloituksetta Asiakkaan saataville ja jotka on merkitty ennakkoversioiksi, rajoitetuksi
julkaisuksi, beetaversioksi tai jotka McAfee muulla tavalla osoittaa kokeellisiksi, testaamattomiksi tai toiminnaltaan vajavaisiksi
ja joka ei ole aikarajoitettu Asiakkaan kokeiluversio, ja (3) kaikkia mukana toimitettavia ohjelmistoja tai palveluita, jotka McAfee
tarjoaa asiakkaalle maksutta täysin oman harkintansa mukaan.
h. Vahvistusviesti tarkoittaa mitä tahansa kirjallista (sähköisessä tai muussa muodossa) vahvistusta, jonka McAfee toimittaa
Asiakkaalle ja jossa vahvistetaan ostettu Pilvipalvelu ja tuki, Tilausjakson tai Tukijakson voimassaoloaika sekä muut
käyttötiedot. Vahvistusviestiin sisältyy tervetuloviesti tai muu ostodokumentaatio, jotka Asiakas ja McAfee tai Valtuutettu
kumppani hyväksyvät Tilaustuotteelle.
i. Immateriaalioikeudet tarkoittavat kaikkia immateriaalioikeuksia ja teollisoikeuksia (kaikkialla maailmassa ja kaikilla
tietovälineillä, joita on tällä hetkellä olemassa ja joita voidaan tulevaisuudessa kehittää, ja kaikilla versioilla, elementeillä ja
kielillä läpi näiden oikeuksien koko voimassaoloajan), jotka perustuvat lakiin, tapaoikeuteen, sopimukseen tai muuhun
oikeusperusteeseen, riippumatta julkivarmistuksesta, mukaan lukien rajoituksetta patenttioikeudet, tekijänoikeudet,
liikesalaisuusoikeudet ja tavaramerkkioikeudet.
j. Haittaohjelma tarkoittaa sovelluksia, ohjelmakoodia tai haitallista sisältöä, jonka McAfee on todennut haitalliseksi.
k. McAfee tarkoittaa (i) McAfee, LLC -yhtiötä, jonka osoite on 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA,
jos ohjelmisto on ostettu Yhdysvalloista (lukuun ottamatta alakohtaa (vi) alla), Kanadasta, Meksikosta, Keski-Amerikasta,
Etelä-Amerikasta tai Karibian alueelta, (ii) McAfee Ireland Limited -yhtiötä, jonka virallinen osoite on Building 2000, City Gate,
Mahon, Cork, Ireland, jos ohjelmisto on ostettu Euroopasta, Lähi-idästä tai Afrikasta, (iii) McAfee (Singapore) Pte Ltd. -yhtiötä,
jonka osoite on 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591, Singapore, jos ohjelmisto on ostettu
Aasiasta (muualta kuin Kiinasta (jos ohjelmisto on ostettu Kiinan valuutassa) tai Japanista) tai Oseaniaksi kutsulta alueelta,
(iv) McAfee Co. Ltd. -yhtiötä, jonka osoite on Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo,
150-0043, Japan, jos ohjelmisto on ostettu Japanista, (v) McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd. -yhtiötä, jonka osoite on
Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, China, jos ohjelmisto on ostettu Kiinasta (Kiinan
valuutassa) tai (vi) McAfee Public Sector LLC -yhtiötä, jonka osoite on 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California
95054, USA, jos ohjelmiston ostaja on Yhdysvaltojen valtionhallinnon, osavaltion tai paikallishallinnon yksikkö,
terveydenhuollon organisaatio tai koulutuslaitos Yhdysvalloissa.
l. Standardi tarkoittaa viranomaisten tukeman tahon, toimialan tukeman tahon tai minkä tahansa muun vastaavan teknisiä
määrityksiä tai vaatimuksia luovan tahon tai toimijan luomia teknisiä määrityksiä ja vaatimuksia. Standardeja ovat esimerkiksi
GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG ja HTML. Standardeja luovia tahoja ovat esimerkiksi IEEE, ITU, 3GPP ja
ETSI.Tilaussopimus tarkoittaa tätä McAfeen pilvipalvelusopimusta.
m. Tilausjakso tarkoittaa Pilvipalveluihin liittyen ajanjaksoa, jolle Asiakas on hankkinut oikeuden vastaanottaa Pilvipalveluita joko
Pilvipalveluiden jaksotilauksena tai Pilvipalveluiden Tukisopimuksena.
n. Tytäryhtiö tarkoittaa mitä tahansa asiakkaan hallitsemaa yritystä tai vastaavaa, mutta vain silloin, kun asiakkaalla on kyseinen
yritys tai vastaava hallinnassaan (edellä mainitun hallinnan määrityksen mukaisesti).
o. Tuki tarkoittaa teknistä tukea, joka toimitetaan noudattaen sillä hetkellä voimassa olevia McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon
ehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa http://www.mcafee.com/us/support/support_terms_n_conditions.html.
p. Käyttäjä tarkoittaa yksittäistä käyttäjää, jolla on oikeus Pilvipalveluiden käyttöön tämän Sopimuksen mukaisen
asiakaskäyttöoikeuden nojalla.
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