Umowa na usługi w chmurze McAfee
Firma McAfee (zdefiniowana poniżej) oraz Klient (wskazany w Potwierdzeniu) przyjmują warunki określone w Umowie. Jeśli Klient nie
akceptuje warunków Umowy, nie będzie miał dostępu ani możliwości korzystania z Usług w chmurze i musi niezwłocznie powiadomić
McAfee, by anulować Usługi w chmurze wskazane w Potwierdzeniu przed uzyskaniem dostępu lub skorzystaniem z Usług w chmurze.
UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG W CHMURZE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA WARUNKI UMOWY
W IMIENIU KLIENTA ORAZ OŚWIADCZACIE I GWARANTUJECIE, IŻ POSIADACIE PEŁNE UPOWAŻNIENIE OD KLIENTA DO
ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY.
1.

PRAWO DO KORZYSTANIA I JEGO OGRANICZENIA.
a. Prawo do dostępu i korzystania z Usług w chmurze. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie McAfee udziela Klientowi
niewyłącznego, niezbywalnego, ogólnoświatowego prawa do dostępu do Usług w chmurze opisanych w Potwierdzeniu
i korzystania z nich przez dany Okres subskrypcji w ramach uprawnień do produktu określonych Potwierdzeniu, wyłącznie do
wewnętrznego firmowego użytku Klienta. Zakres dozwolonego korzystania z Usług w chmurze zależy od uprawnień do
produktu określonych w Potwierdzeniu (np. liczby użytkowników) i podlega Definicjom uprawnień do produktu opisanym na
stronie http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf w dniu wydania Potwierdzenia
uprawnień. Klient musi posiadać, odpowiednio, aktywną subskrypcję Usług w chmurze lub aktywną umowę Wsparcia
technicznego dotyczącą Usług w chmurze, by nadal móc uzyskiwać dostęp do Usług w chmurze. O ile firma McAfee wyraźnie nie
zaznaczy inaczej, dostęp do Usług w chmurze przeznaczonych do dostępu za pośrednictwem Oprogramowania dostarczonego
przez McAfee można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem takiego Oprogramowania. Ewentualne oprogramowanie dostarczane
jest Klientowi przez McAfee na podstawie Umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym („EULA”) McAfee, którą można znaleźć
pod adresem: http://www.mcafee.com/us/about/legal/end-user-license-agreements.aspx. Warunki Umowy EULA mają stanowić
uzupełnienie niniejszej Umowy subskrypcji w odniesieniu do wszelkiego oprogramowania, a wszelkie sprzeczności bądź
niespójności między Umową EULA a niniejszą Umową subskrypcji będą rozstrzygane (1) na korzyść Umowy EULA, jeśli
dotyczą oprogramowania oraz (2) na korzyść niniejszej Umowy subskrypcji, jeśli dotyczą Usług w chmurze lub innych kwestii.
Ewentualne oprogramowanie dostarczane w związku z Usługami w chmurze należy odinstalować i zniszczyć na koniec
danego Okresu subskrypcji.
b.

c.

d.

e.
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Podmioty zarządzające. W przypadku zawarcia przez Klienta umowy, na mocy której podmiot zewnętrzny będzie zarządzał
zasobami informatycznymi Klienta („Zarządzający”), Klient może umożliwić takiemu Zarządzającemu korzystanie
z Usług w chmurze w imieniu Klienta, pod warunkiem że (a) Zarządzający będzie korzystał z Usług w chmurze wyłącznie
w wewnętrznej działalności Klienta; (b) Zarządzający zgodzi się przestrzegać warunków niniejszej Umowy, (c) Klient dostarczy
McAfee pisemne zawiadomienie o tym, że Zarządzający będzie korzystał z Usług w chmurze w imieniu Klienta, oraz że
(d) Klient pozostanie stroną odpowiedzialną za wszelkie korzystanie z Usług w chmurze przez Zarządzającego.
Subskrypcje użytkowników. Subskrypcje użytkowników nie mogą być udostępniane więcej niż jednemu Użytkownikowi ani nie
może z nich korzystać więcej niż jeden Użytkownik, ale można je przenieść na nowych Użytkowników zastępujących
poprzednich Użytkowników, którzy zostali zwolnieni lub z innej przyczyny już nie korzystają z Usług w chmurze.
Spółki zależne. Klient może pozwolić swoim Spółkom zależnym korzystać z Usług w chmurze zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, ale tylko dopóki podmiot ten będzie spełniał kryteria Spółki zależnej Klienta oraz pod warunkiem, że (1) każda Spółka
zależna zgodzi się przestrzegać warunków niniejszej Umowy a (2) Klient poręczy za przestrzeganie przez poszczególne
Spółki zależne niniejszej Umowy i poniesie pełną odpowiedzialność za jej naruszenie.
Ograniczenia. Klient zobowiązuje się: (1) nie udzielać licencji, podlicencji, dostępu, nie oddawać w użytkowanie, sprzedawać,
odsprzedawać, zbywać, cedować, dystrybuować ani w żaden inny sposób wykorzystywać w celach komercyjnych ani nie
udostępniać stronom trzecim Usług w chmurze; (2) nie wykorzystywać Usług w chmurze jako serwera HTTP, umożliwiającego
transmisję lub usługi proxy dla ruchu sieciowego; (3) nie modyfikować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani
kopiować Usług w chmurze ani którychkolwiek z ich elementów; (4) nie uzyskiwać dostępu ani nie korzystać z Usług
w chmurze w celu budowy lub wsparcia jakichkolwiek produktów lub usług konkurencyjnych w stosunku do Usług w chmurze;
(5) nie wykorzystywać Usług w chmurze do prowadzenia działań noszących znamiona oszustwa; (6) nie próbować uzyskać
nieupoważnionego dostępu do Usług w chmurze, nie angażować się w jakiekolwiek ataki uniemożliwiające korzystanie z usług
ani w żaden inny sposób nie powodować bezpośredniej istotnej lub trwałej szkody na niekorzyść firmy McAfee, świadczonych
przez nią Usług w chmurze lub innych stron; (7) nie podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani nie wprowadzać
błąd co do powiązania z taką osobą lub podmiotem; (8) nie uzyskiwać dostępu do Usług w chmurze ani nie korzystać z nich

2.

w celu monitorowania dostępności, bezpieczeństwa, wydajności, funkcjonalności ani w żadnym innym celu porównawczym
czy konkurencyjnym bez wyraźnej pisemnej zgody McAfee; (9) nie korzystać z Usług w chmurze do uruchamiania lub
rozpowszechniania Złośliwego oprogramowania; ani (10) nie korzystać z Usług w chmurze w sposób niezgodny
z obowiązującym prawem lub przepisami, naruszający prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu bądź naruszający niniejszą
umowę; ani nie pozwoli na powyższe działania (wszystkie łącznie z punktów od (1) do (10) zwane „Zabronionym użyciem”)
stronom trzecim. Zabronione użycie stanowi rażące naruszenie Umowy wedle wyłącznego uznania McAfee.
f. Prawa zastrzeżone. Usługi w chmurze są ściśle poufne dla McAfee. Firma McAfee (bądź jej licencjodawcy) jest wyłącznym
właścicielem wszelkich praw w zakresie Usług w chmurze i zastrzega sobie wszelkie prawa do tychże, a Klient nie może
wykonywać żadnych praw, tytułu własności ani roszczeń w zakresie Usług w chmurze, w tym między innymi wszystkich Praw
własności intelektualnej do Usług w chmurze, z wyjątkiem zakresu ograniczonych praw i licencji udzielonych Klientowi
w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa nie jest umową sprzedaży, więc na Klienta nie zostaną przeniesione na jej podstawie
żadne tytuły własności, Prawa własności intelektualnej ani prawa własności do Usług w chmurze. Klient przyjmuje do
wiadomości i akceptuje fakt, że Usługi w chmurze jak i wszelkie pomysły, metody, algorytmy, wzory, procesy i koncepcje
wykorzystane do stworzenia bądź włączenia do Usług w chmurze, wszelkie przyszłe Aktualizacje i Uaktualnienia oraz wszelkie
inne usprawnienia, zmiany, poprawki, naprawy błędów, naprawy typu hot-fix, łaty, modyfikacje, wzmocnienia, wersje, pliki DAT,
zbiory sygnatur, uaktualnienia, a także uaktualnienia zasad, baz danych i inne uaktualnienia Usług w chmurze, wszystkie
dzieła pochodne stworzone na podstawie powyższych, oraz wszystkie kopii powyższych stanowią tajemnicę handlową
i zastrzeżoną własność firmy McAfee.
g. Prawo wykorzystywania Danych Klienta. Klient niniejszym udziela McAfee ograniczonej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do
dostępu i korzystania z Danych Klienta, jeśli będą tego wymagały (1) świadczenie przez McAfee Usług w chmurze i pomocy
technicznej Klientowi w danym Okresie subskrypcji; (2) utrzymanie lub usprawnienie Usług w chmurze oraz innych produktów
związanych z bezpieczeństwem; (3) wewnętrzne badania nad rozwiązaniami ochrony przed zagrożeniami, w tym lepszą
ochroną przed niechcianą pocztą (chyba że Klient zrezygnuje z takich zastosowań korzystając z opcji dostępnych w konsoli);
(4) administrowanie Umową oraz (5) cele określone w zasadach prywatności firmy McAfee dostępnymi pod adresem
https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx. Ponadto, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na wykorzystywanie
i udostępnianie przez McAfee zgromadzonych Danych Klienta po anonimizacji lub pseudonimizacji (by nie umożliwiały
identyfikacji Klienta czy jakiejkolwiek osoby fizycznej) w ramach większego zestawu danych statystycznych (na przykład
opisujących przedsiębiorstwo, wielkość ruchu, odsetek powodzenia i tym podobne) a dane takie nie stanowią Informacji
poufnych Klienta.
ZOBOWIĄZANIA KLIENTA.
a. Dostęp Klienta. Klient odpowiada za wszelkie czynności wykonywane przy użyciu kont Klienta w zakresie Usług w chmurze
i Wsparcia. Klient udzieli McAfee wszelkich informacji i pomocy niezbędnej do świadczenia Usług w chmurze bądź
umożliwienia Klientowi korzystania z nich. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić McAfee o wszelkim:
(1) nieupoważnionym użyciu konta bądź innym podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa, lub (2) nieupoważnionym użyciu,
kopiowaniu lub dystrybucji Usług w chmurze, Dokumentacji bądź Danych Klienta.
b. Dane Klienta. Klient musi uzyskać od Użytkowników wszystkie niezbędne prawa i pozwolenia na dostarczenie danych do
Usług w chmurze i firmie McAfee, zgodnie z niniejszą Umową. Klient oświadcza i gwarantuje, że: (1) posiada tytuły prawne
i stosowne zgody na podanie McAfee Danych Klienta, (2) będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa
w zakresie przetwarzania i przekazywania Danych Klienta firmie McAfee oraz że (3) przechowuje odpowiednie kopie
zapasowe Danych Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za autentyczność, jakość, uczciwość, zgodność
z prawem, rzetelność i stosowność wszystkich Danych Klienta. Usługi w chmurze opierają się na Danych Klienta podanych
przez niego a McAfee nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Danych Klienta. McAfee nie przyjmuje na siebie
jakichkolwiek obowiązków ani zobowiązań w zakresie dokonywania poprawek lub modyfikacji Danych Klienta. O ile niniejsza
Umowa nie stanowi inaczej, Klient zachowuje wszelkie prawa, tytuły i roszczenia do Danych Klienta.
c. Administrator systemu. W razie potrzeby Klient poda firmie McAfee dane kontaktowe do administratora systemu Klienta,
który jest upoważniony do udzielenia informacji niezbędnych do konfiguracji Usług w chmurze i zarządzania nimi
(„Administrator systemu”). W zależności od rodzaju zakupionych Usług w chmurze McAfee może podać Klientowi poufny kod
dostępu do narzędzia administracyjnego, do którego dostęp może mieć wyłącznie Administrator systemu.
d. Zaktualizowane informacje. Klient zgadza się podać aktualne i kompletne dane kont użytkowników potrzebne firmie McAfee
do zarządzania kontem Klienta.
e. Zaufanie. Klient akceptuje fakt, że firma McAfee może się opierać na wszystkich informacjach podanych jej przez Klienta.
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3.

USŁUGA POMOCY TECHNICZNEJ. Usługi w chmurze podlegają obowiązującym w danej chwili „Warunkom pomocy technicznej
i konserwacji” firmy McAfee. Warunki świadczenia usług pomocy technicznej i konserwacji firmy McAfee stanowią część niniejszej
Umowy przez odniesienie do nich i można je znaleźć na stronie https://support.mcafee.com/terms. „Warunki wsparcia
technicznego i konserwacji” McAfee mogą podlegać okresowo aktualizacji, aczkolwiek McAfee nie obniży w sposób istotny
poziomu wydajności, funkcjonalności czy dostępności Wsparcia technicznego i konserwacji w danym Okresie subskrypcji.

4.

UMOWA O POZIOMIE ŚWIADCZONYCH USŁUG. McAfee zobowiązuje się świadczyć Usługi w chmurze zgodnie z warunkami
Umowy o poziomie świadczonych usług, którą można znaleźć pod adresem https://trust.mcafee.com/saas_sla.pdf.
OKRES OBOWIĄZYWANIA; WYPOWIEDZENIE; OKRESY SUBSKRYPCJI.
a. Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać do chwili jej wypowiedzenia zgodnie z niniejszą Umową.

5.

b.

Rozwiązanie.
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę po złożeniu wypowiedzenia drugiej ze stron, o ile nie obowiązuje Okres
subskrypcji.
2.

c.

d.

e.
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Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym składając wypowiedzenie drugiej ze stron,
jeśli druga strona dopuści się istotnego naruszenia niniejszej Umowy i nie naprawi go w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego wypowiedzenia określającego naruszenie, z tym że McAfee może rozwiązać niniejszą
Umowę lub zawiesić dostęp do Usług w chmurze w trybie natychmiastowym i bez możliwości naprawienia naruszenia,
jeśli poweźmie wiadomość o Zabronionym użyciu. Ponadto, McAfee może rozwiązać niniejszą Umowę za
wypowiedzeniem, jeśli Klient zasadniczo nie spłaca swojego zadłużenia w terminie (chyba że zadłużenie takie jest
przedmiotem sporu w dobrej wierze co do zobowiązania lub kwoty) lub potwierdzi na piśmie, że nie jest w stanie go
spłacać.
3. Jeśli u Klienta nastąpi Zmiana kontroli, McAfee może w dowolnej chwili rozwiązać niniejszą Umowę wręczając Klientowi
wypowiedzenie, chyba że McAfee wyrazi pisemną zgodę na dalsze obowiązywanie Umowy po Zmianie kontroli. Klient
ma obowiązek powiadomić McAfee o zbliżającej się Zmianie kontroli przynajmniej 30 dni przed datą wejścia w życie
Zmiany kontroli. Strony zobowiązują się nadal wykonywać swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy
w okresie od powiadomienia McAfee o Zmianie kontroli a dniem rozwiązania niniejszej Umowy. Przyjmuje się, że
„Zmiana kontroli” Klienta zachodzi, jeśli jakakolwiek osoba lub podmiot inne niż osoby i podmioty sprawujące Kontrolę
nad Klientem w dniu zawarcia przez niego niniejszej Umowy z McAfee przejmą Kontrolę nad Klientem.
4. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy wygasają wszystkie Okresy subskrypcji. Klient akceptuje fakt, iż po wygaśnięciu
Okresu subskrypcji danej Usługi firma McAfee nie będzie zobowiązana do zachowania Danych Klienta dla tejże Usługi,
które mogą zostać nieodwracalnie usunięte w ramach zarządzania przez McAfee ewidencjami i informacjami oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie, w jakim w Usłudze przechowywane są jakiekolwiek Dane
Klienta, to Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich pobranie.
Okresy subskrypcji. Pierwszy Okres subskrypcji dla każdej z Usług w chmurze wskazany jest w Potwierdzeniu („Pierwszy
okres subskrypcji”). Po upływie Pierwszego okresu subskrypcji i zgodnie z Zasadami wycofywania z użytku firmy McAfee,
subskrypcja Usług w chmurze będzie automatycznie przedłużana na kolejne okresy o identycznej długości co Pierwszy okres
subskrypcji (z których każdy zwany będzie „Okresem przedłużenia”), chyba że którakolwiek ze stron (lub Autoryzowany
partner w imieniu Klienta) wręczy drugiej wypowiedzenie przedłużania przynajmniej 30 dni przed końcem aktualnego
Pierwszego okresu subskrypcji lub Okresu przedłużenia.
Wycofanie z użytku. Prawo Klienta do dostępu i korzystania z Usług w chmurze i wszelkich ich elementów podlega Zasadom wycofywania
z użytku firmy McAfee dostępnym pod adresem https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf.
Z dniem Wycofania z użytku Usługi w chmurze bądź jakiegokolwiek elementu Usługi w chmurze (zgodnie z opisem
w Zasadach wycofywania z użytku) wygasa prawo Klienta do dostępu i korzystania z danej Usługi w chmurze lub elementu.
Zawieszenie Usługi. McAfee może zawiesić Usługi w chmurze: (a) jeśli uzna to za konieczne w celu zapobieżenia wszelkim
rzeczywistym lub podejrzanym przypadkom Zabronionego użycia; lub (b) po powiadomieniu Klienta, jeśli: (1) ten dopuści się
istotnego naruszenia niniejszej Umowy; (2) jeśli McAfee otrzyma zawiadomienie od Autoryzowanego partnera, że Klient
dopuścił się istotnego naruszenia Umowy (w tym Umowy Klienta z Autoryzowanym partnerem); (3) jeśli McAfee ustali,
że wielkość danych przesyłanych lub przetwarzanych za pośrednictwem Usług w chmurze przez konto Klienta znacznie
przekracza średnie użycie lub powoduje pogorszenie się jakości Usług w chmurze dla Klienta lub innych klientów;
albo (4) w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa i nienaruszalności obsługiwanego środowiska i/lub Danych Klienta.

f.
6.

7.

Zawieszenie Usług w chmurze nie ma wpływu na jakiejkolwiek prawa czy obowiązki powstałe przed dniem zawieszenia lub
w okresie trwania zawieszenia, w tym na obowiązek zapłaty należnych opłat przez Klienta.
Dalsze obowiązywanie postanowień. Punkty 1, 5 -14 oraz 16 - 17 pozostaną w mocy po ewentualnym rozwiązaniu niniejszej
Umowy.

PŁATNOŚCI; PODATKI; KONTROLA FINANSOWA.
a. Płatności. Klient zapłaci McAfee opłaty określone w Potwierdzeniu w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że
kupuje subskrypcje na Usługi w chmurze za pośrednictwem Autoryzowanego partnera, w którym to przypadku zobowiązania
powstają wyłącznie między Autoryzowanym partnerem a Klientem. Od opóźnień w płatnościach naliczane są odsetki
w miesięcznej wysokości 1,5% lub w najwyższej dopuszczanej przez prawo stawce, w zależności do tego, która jest niższa.
Wszystkie zobowiązania płatnicze są nieodwołalne i bezzwrotne. Jeśli Klient uważa, że faktura została wystawiona
nieprawidłowo, musi skontaktować się z McAfee na piśmie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, by uzyskać
uprawnienie do korekty lub kredytu. Opłaty należne za Przedłużony okres będą identyczne z opłatą obowiązującą
w Pierwszym okresie subskrypcji, chyba że McAfee przynajmniej 30 dni wcześniej prześle Klientowi zawiadomienie
o podwyżce opłaty.
b. Podatki od transakcji finansowych. Klient zobowiązuje się zapłacić wszystkie obowiązujące podatki od transakcji finansowych,
w tym między innymi podatki od sprzedaży i użytkowania, podatki od wartości dodanej, daniny, cła, taryfy i wszelkie inne
opłaty transakcyjne nałożone przez rząd na kwoty należne od Klienta na podstawie niniejszej Umowy (wraz z ewentualnymi
powiązanymi odsetkami lub karami) („Podatki od transakcji finansowych”). McAfee odrębnie wskaże w swoich fakturach
Podatki od transakcji finansowych, do pobrania których od Klienta jest obowiązana na mocy obowiązującego prawa, chyba że
Klient kupuje subskrypcje na Chmurę za pośrednictwem Autoryzowanego partnera, w którym to przypadku zobowiązania
dotyczące Podatków od transakcji finansowych będą wyłącznie obowiązkiem Autoryzowanego partnera i Klienta. Klient musi
dostarczyć McAfee dowód ewentualnego zwolnienia z Podatków od transakcji finansowych przynajmniej 15 dni przed
terminem płatności faktury. Jeśli McAfee nie pobierze wymaganych Podatków od transakcji finansowych od Klienta, ale
później będzie zmuszona do zapłaty tychże Podatków dowolnemu organowi skarbowemu, Klient niezwłocznie zwróci McAfee
koszt takich Podatków, wraz z ewentualnie naliczonymi karami lub odsetkami, jeśli nieterminowe pobranie i zapłata nie
wynikały z winy McAfee.
c. Podatki u źródła. Wszystkie płatności należne od Klienta będą dokonywane bez potrącania jakichkolwiek aktualnych
i przyszłych podatków nałożonych przez jakikolwiek organ podatkowy. Jeśli Klient zobowiązany jest przez obowiązujące
prawo do potrącania bądź zatrzymania podatków dochodowych od kwot płatnych na rzecz McAfee na mocy niniejszej Umowy
(„Podatki u źródła”), Klient zapłaci Podatki u źródła do właściwego urzędu skarbowego, a dowód zapłaty dostarczy firmie
McAfee, i zapłaci jej pozostałą kwotę netto, chyba że Klient kupuje subskrypcje na Usługi w chmurze za pośrednictwem
Autoryzowanego partnera, w którym to przypadku zobowiązania dotyczące Podatków u źródła (zdefiniowanych poniżej) będą
wyłącznie obowiązkiem Autoryzowanego partnera i Klienta. Klient zobowiązuje się powiadomić McAfee na piśmie o swoim
zamiarze zatrzymania podatku (podając dane na temat kwot i podstawy prawnej Podatków u źródła) przynajmniej 15 dni
roboczych przed terminem ewentualnych płatności należnych na podstawie niniejszej Umowy oraz współpracować z McAfee
celem obniżenia ewentualnych Podatków u źródła. Jeśli McAfee dostarczy Klientowi ważną i oficjalną dokumentację
wystawioną przez właściwy urząd skarbowy, zaświadczającą niższą stawkę Podatków u źródła, Klient zobowiązuje się
zastosować tę niższą stawkę.
d. Podatki dochodowe. Każda strona odpowiada za swoje podatki dochodowe bądź podatki oparte na przychodach lub
wpływach brutto.
e. Kontrola. McAfee ma prawo do skontrolowania na własny koszt przestrzegania przez Klienta warunków niniejszej Umowy,
a Klient zobowiązuje się dostarczyć wszelkie ewidencje i informacje zasadnie potrzebne firmie McAfee do pomyślnego
przeprowadzenia takiej kontroli. Jeśli ewentualna kontrola wykaże, iż Klient winien jest firmie McAfee bądź Autoryzowanemu
partnerowi opłaty, zapłaci on niezwłocznie niedopłacone kwoty wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę w płatności. Klient
wyraża zgodę na ujawnienie wyników kontroli przez McAfee Autoryzowanym partnerom.
POUFNOŚĆ.
a.
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Informacje ogólne. Każda ze stron może otrzymywać poufne informacje i materiały drugiej ze stron lub mieć do nich dostęp
w związku z niniejszą Umową. Określenie „Informacje poufne” w niniejszej Umowie oznacza informacje, które (a) są
oznaczone jako „poufne” lub podobnymi określeniami przez stronę ujawniającą w chwili ujawnienia, a w przypadku
ujawnienia ustnie lub w sposób wizualny potwierdzone jako poufne przez stronę ujawniającą na piśmie w ciągu 15 dni od

ujawnienia; lub (b) strona otrzymująca powinna uważać za poufne uwzględniwszy należycie okoliczności towarzyszące
ujawnieniu; aczkolwiek Informacje poufne nie obejmują informacji, które (1) były wcześniej znane stronie otrzymującej,
(2) zostały otrzymane od strony trzeciej bez podobnego ograniczenia, (3) są lub staną się dostępne publicznie nie z powodu
nieupoważnionego ujawnienia, lub (4) zostały niezależnie opracowane przez stronę otrzymującą bez wykorzystania
Informacji poufnych drugiej ze stron. Klient przyjmuje do wiadomości, że należące do McAfee cenniki, kody dostępu do Usług
w chmurze i niejawne informacje dotyczące Usług w chmurze oraz należące do McAfee Prawa własności intelektualnej
stanowią Informacje poufne McAfee. W stosunkach między stronami przyjmuje się, że strona ujawniająca jest właścicielem
Informacji poufnych ujawnianych stronie otrzymującej. Każda ze stron musi podjąć uzasadnione środki ostrożności
(zabezpieczające przynajmniej tak samo jak środki ostrożności podejmowane w celu ochrony własnych informacji poufnych),
by nie dopuścić do nieupoważnionego wykorzystania lub ujawnienia posiadanych przez siebie Informacji poufnych drugiej ze
stron. Strony zobowiązują się (a) nie ujawniać jakichkolwiek Informacji poufnych drugiej strony jakimkolwiek stronom trzecim
w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i dopóki te Informacje poufne pozostają wrażliwe pod względem konkurencyjnym,
ale w żadnym przypadku nie krócej niż 7 lat po rozwiązaniu niniejszej Umowy, ani (b) nie wykorzystywać jakichkolwiek
Informacji poufnych drugiej strony w celu innym niż wykonywanie swoich zobowiązań bądź praw wynikających z niniejszej
Umowy; aczkolwiek strona może ujawnić Informacje poufne drugiej strony (1) swoim pracownikom, wykonawcom lub
przedstawicielom, którzy muszą je znać, z obowiązkiem zachowania poufności nie mniej restrykcyjnym niż ten ustanowiony
w niniejszym artykule, oraz (2) jeśli wymaga tego prawo, o ile strona otrzymująca powiadomi stronę ujawniającą najszybciej
jak to możliwe i będzie współpracować ze stroną ujawniającą w celu ograniczenia lub uniknięcia ujawnienia informacji.
b.

8.

Informacje zwrotne. Klient przyjmuje do wiadomości, że McAfee ma nieograniczone prawo do wykorzystania sugestii i uwag
udzielonych przez Klienta w sprawie Usług w chmurze oraz innych produktów i usług McAfee i jej spółek stowarzyszonych
bez zawiadamiania Klienta, nieodpłatnie i bez zgody Klienta, oraz że takie sugestie i uwagi będą stanowiły Informacje poufne
McAfee, a nie Klienta.
OCHRONA DANYCH. Usługi w chmurze lub Wsparcie mogą wykorzystywać aplikacje i narzędzia służące do gromadzenia Danych
Klienta, obejmujące jeden lub więcej elementów danych, które mogą służyć do identyfikacji osoby fizycznej („Dane osobowe”).
a.

Informacje ogólne. McAfee będzie zbierać, przetwarzać, kopiować, tworzyć kopie zapasowe, przechowywać, przekazywać
i wykorzystywać (łącznie „Przetwarzać”) Dane osobowe zgodnie ze swoimi zasadami prywatności, dostępnymi pod adresem
https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx i obowiązującym prawem. Przetwarzanie może odbywać się w USA,
Europie lub innych krajach bądź obszarach jurysdykcji, potencjalnie poza własnym terytorium Klienta lub Użytkownika,
a także z i do tychże krajów. McAfee zobowiązuje się wdrożyć techniczne, organizacyjne i administracyjne środki
bezpieczeństwa celem ochrony Przetwarzanych przez siebie Danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem
i niewłaściwym wykorzystaniem w czasie, gdy są w posiadaniu lub pod kontrolą McAfee. McAfee ogranicza dostęp swojego
personelu do Przetwarzania Danych osobowych bez upoważnienia i zobowiązuje się nałożyć na swój personel stosowne
zobowiązania w zakresie poufności, ochrony danych i bezpieczeństwa danych. Jeśli osoba trzecia zwróci się do McAfee
z prośbą o dostęp do Danych osobowych bądź ich korektę, McAfee odrzuci taką prośbę i poleci danej osobie trzeciej
zwrócenie się z prośbą o te Dane osobowe bezpośrednio do Klienta i poda jej dane kontaktowe do Klienta. W przypadku
przymusu ujawnienia Danych osobowych organowi wymiaru sprawiedliwości lub osobie trzeciej McAfee będzie starała się
powiadomić Klienta o wniosku o dostęp odpowiednio wcześniej przed jego przyznaniem, by Klient mógł postarać się o nakaz
zabezpieczający lub inny stosowny środek prawny. Jeśli prawo zabrania takiego powiadamiania, McAfee podejmie
uzasadnione kroki celem zabezpieczenia Danych osobowych przed niesłusznym ujawnieniem, tak jakby wniosek dotyczył
własnych Informacji poufnych firmy McAfee. McAfee powiadomi Klienta bez zbędnej zwłoki, jeśli dowie się
o nieupoważnionym dostępie lub niewłaściwym wykorzystaniu Danych osobowych Przetwarzanych przez nią na podstawie
niniejszej Umowy i podejmie uzasadnione kroki celem złagodzenia skutków i minimalizacji wynikających z tego szkód.

b.

Przekazywanie w UE oraz Standardowe klauzule umowne. Na potrzeby niniejszej Umowy Klient i McAfee przyjmują, że
w odniesieniu do Danych osobowych McAfee będzie Przetwarzającym dane a Klient Kontrolerem danych. W przypadku Danych
osobowych pochodzących od Klienta (na potrzeby Standardowych klauzul umownych zwanym „Eksporterem danych”)
z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii („Przekazanie w UE”) Przetwarzanie przez McAfee
poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie podlegać Standardowym klauzulom umownym (a McAfee na
potrzeby Standardowych klauzul umownych będzie uważany za „Importera danych”). „Standardowe klauzule umowne”
oznaczają standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania Danych osobowych od Kontrolera danych w Europejskim
Obszarze Gospodarczym do Przetwarzających z siedzibą w krajach trzecich na podstawie unijnej Dyrektywy o ochronie danych
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95/46/WE („Dyrektywy”) bądź dowolnego aktu prawnego zastępującego tę Dyrektywę (bądź jakiejkolwiek alternatywnej lub
następczej Decyzji zatwierdzającej nowe standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do Przetwarzających
dane w krajach trzecich). Standardowe klauzule umowne są dostępne na stronie sieci Web Komisji Europejskiej pod
następującym adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Standardowe
klauzule umowne przestaną obowiązywać, jeśli McAfee uzyska certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA lub
przyjmie wiążące reguły korporacyjne dla przetwarzających lub inny uznany standard zgodności dotyczący zgodnego
z prawem przekazywania Danych osobowych (zdefiniowany w Dyrektywie) poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego po zgłoszeniu tegoż faktu Klientowi przez McAfee. W przypadku sprzeczności między Standardowymi
klauzulami umownymi a niniejszą Umową obowiązywać będą Standardowe klauzule umowne. Zapewnienie wszelkich praw
i pozwoleń związanych z prywatnością od osób fizycznych i osób trzecich zgodnie z wymogami przepisów, ustaw czy innego
prawa bądź zgodnie z wewnętrznymi zasadami lub wytycznymi Klienta w celu korzystania z Produktów objętych licencją
bądź ujawnienia McAfee jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację osób pozostaje wyłącznym obowiązkiem
Klienta.

9.

c.

Podwykonawcy przetwarzania danych. McAfee może udostępniać Dane osobowe stronom trzecim, w tym kontrahentom,
dostawcom i partnerom („Podwykonawcom przetwarzania”), jeśli wymaga tego uzasadnienie dozwolonych zastosowań
wynikających z niniejszej Umowy i zasad prywatności McAfee. McAfee zobowiązuje się ograniczyć dostęp Podwykonawców
przetwarzania do Danych osobowych do zakresu niezbędnego dla wykonania niniejszej Umowy i nałożyć pisemne
zobowiązania umowne nie mniej zabezpieczające Dane osobowe niż zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie.

d.

Pliki cookie. McAfee może korzystać z plików cookie do przechowywania informacji na temat sesji użytkownika, kodów
dostępu i ustawień aplikacji w celu ułatwienia procesów nawigacji na stronie.

DOSTĘP AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w przypadku zakupu
Usług w chmurze za pośrednictwem Autoryzowanego partnera ten może mieć dostęp do: (1) Danych Klienta oraz
(2) administrowania systemowego kontem Klienta, włącznie z możliwością konfigurowania konta i obowiązujących zasad.

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.
a.

Własność. Usługi w chmurze są ściśle poufne dla McAfee i stanowią wyłączną własność firmy McAfee lub jej licencjodawców,
którzy zachowują wyłączną własność wszystkich praw, tytułów i roszczeń do Usług w chmurze, w tym, między innymi,
wszystkich powiązanych Praw własności intelektualnej oraz wszelkich dzieł pochodnych. Klient wyraża zgodę w imieniu
swoim i swoich Spółek zależnych, że ani on sam ani te spółki nie podejmą żadnych działań niezgodnych z Prawami
własności intelektualnej McAfee.

b.

Prawa zastrzeżone. Klient nie może wykonywać żadnych praw, tytułu własności ani roszczeń w zakresie Usług w chmurze
czy wszelkich powiązanych Praw własności intelektualnej, z wyjątkiem zakresu ograniczonych praw i licencji udzielonych
Klientowi w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa nie jest umową sprzedaży, więc na Klienta nie zostaną przeniesione na jej
podstawie żadne tytuły własności, Prawa własności intelektualnej ani prawa własności do Usług w chmurze. Klient przyjmuje
do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługi w chmurze jak i wszelkie pomysły, metody, algorytmy, wzory, procesy i koncepcje
wykorzystane do stworzenia bądź włączenia do Usług w chmurze, oraz wszelkie inne usprawnienia, zmiany, poprawki,
modyfikacje, wzmocnienia, wersje, pliki DAT, zbiory sygnatur, uaktualnienia Usług w chmurze, wszystkie dzieła pochodne
stworzone na podstawie powyższych, oraz wszystkie kopii powyższych stanowią tajemnicę handlową i zastrzeżoną własność
firmy McAfee.

11. WYŁĄCZENIA; ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI.
a.
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ZRZECZENIE SIĘ RĘKOJMI. WSZYSTKIE USŁUGI W CHMURZE, WSPARCIE I INNE ARTYKUŁY DOSTARCZANE SĄ
KLIENTOWI W STANIE, W JAKIM SĄ („AS IS”) I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”, A MCAFEE NIE DEKLARUJE ANI NIE
GWARANTUJE ORAZ ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DEKLARACJI, RĘKOJMI I WARUNKÓW, USTNYCH CZY PISEMNYCH,
WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWYCH, REALIZACJI
ZOBOWIĄZAŃ, CZY WYKORZYSTANIA W HANDLU BĄDŹ W INNY SPOSÓB, W TYM MIĘDZY INNYMI:
DOROZUMIANYCH RĘKOJMI POKUPNOŚCI, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU
WŁASNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ CZY INTEGRACJI SYSTEMÓW. MC AFEE NIE DEKLARUJE ANI NIE GWARANTUJE
MIĘDZY INNYMI: (1) DZIAŁANIA KTÓREJKOLWIEK USŁUGI W CHMURZE BEZ ZAKŁÓCEŃ CZY JEJ ODPORNOŚCI NA
AWARIE LUB WOLNOŚCI OD BŁĘDÓW; (2) BRAKU BŁĘDÓW LUB ZGODNOŚCI Z JAKIMKOLWIEK KONKRETNYM
PRAWEM JAKICHKOLWIEK USŁUG W CHMURZE, WYNIKÓW, PORAD, RAPORTÓW CZY DANYCH;
(3) JAKICHKOLWIEK WYNIKÓW, JAKIE KLIENT MOŻE OSIĄGNĄĆ LUB JAKICH MOŻE SIĘ SPODZIEWAĆ;

(4) WYKRYCIA JAKICHKOLWIEK LUB WSZYSTKICH PODATNOŚCI SYSTEMU NA ZAGROŻENIA LUB SŁABOŚCI
SYSTEMU, ANI (5) CAŁKOWITEJ OCHRONY PRZED JAKIMIKOLWIEK ZAGROŻENIAMI DLA BEZPIECZEŃSTWA CZY
INNYMI MOŻLIWAMI RODZAJAMI RYZYKA. KLIENT NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI NIE SKŁADA INNYCH
OŚWIADCZEŃ ANI NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PODJĘCIA JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ CZY DO ZANIECHANIA ICH W
SPOSÓB NIEZGODNY Z NINIEJSZYM ART. 10.
b.

EKSPLOATACJA W SYSTEMACH WYSOKIEGO RYZYKA. USŁUGI W CHMURZE MOGĄ ULEC AWARII I NIE ZOSTAŁY
ZAPROJEKTOWANE, STWORZONE, PRZETESTOWANE ANI ZAMIERZONE JAKO NIEZAWODNE W KONTEKŚCIE
SYSTEMÓW WYSOKIEGO RYZYKA. FIRMA MCAFEE NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI A UŻYTKOWNIK
ZABEZPIECZY, OBRONI I OCHRONI FIRMĘ MCAFEE, JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE I PRZEDSTAWICIELI PRZED
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, POZWY, ŻĄDANIA I POSTĘPOWANIA, KTÓRYCH
PRZEDMIOTEM JEST TWIERDZENIE, ŻĄDANIE, WNOSZENIE LUB ZGŁASZANIE JAKIEJKOLWIEK
ODPOWIEDZIALNOŚCI, STRATY, ZOBOWIĄZANIA, RYZYKA, KOSZTU, SZKODY, WYROKU, KARY, UGODY,
ORZECZENIA, GRZYWNY LUB KOSZTÓW (WŁĄCZNIE Z HONORARIAMI PRAWNIKÓW) WYNIKAJĄCYCH
Z KORZYSTANIA LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA NA
SYSTEMIE WYSOKIEGO RYZYKA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ TAKICH, (1) KTÓRYCH MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ
POPRZEZ ZASTOSOWANIE FUNKCJI ODPORNOŚCI NA AWARIE LUB BŁĘDY W SYSTEMIE WYSOKIEGO RYZYKA,
(2) KTÓRE OPIERAJĄ SIĘ NA TWIERDZENIU, ŻE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU WYSOKIEGO RYZYKA ZALEŻY
BĄDŹ ZALEŻAŁO OD FUNKCJONOWANIA USŁUG W CHMURZE LUB ŻE AWARIA DOWOLNEGO PRODUKTU
SPOWODOWAŁA AWARIĘ SYSTEMU WYSOKIEGO RYZYKA. W niniejszej Umowie „System wysokiego ryzyka” oznacza
dowolne urządzenie bądź system, wymagające dodatkowych zabezpieczeń, takich jak funkcje zapewniające działanie
odporne na awarię lub błędy w celu utrzymania bezpiecznego stanu, jeśli można zasadnie przewidywać, że awaria
urządzenia lub systemu mogłaby doprowadzić bezpośrednio do zgonu, obrażeń ciała bądź katastrofalnych szkód
majątkowych. Urządzenie lub system z funkcją odporności na awarię w przypadku awarii może powrócić do stanu
bezpiecznego zamiast się zepsuć, a funkcja ta może obejmować system zapasowy, który uruchamia się w celu zapobieżenia
awarii lub działa jako rezerwowy w przypadku awarii. Urządzenie lub system z funkcją odporności na błędy może
w przypadku awarii nadal pracować zgodnie z przeznaczeniem, ewentualnie na obniżonym poziomie, a nie przestanie
działać całkowicie. Systemy wysokiego ryzyka mogą być wymagane między innymi w kluczowej infrastrukturze, zakładach
przemysłowych, zakładach produkcyjnych, urządzeniach do bezpośredniego podtrzymywania funkcji życiowych, układach
nawigacyjnych lub łącznościowych w samolotach, pociągach, łodziach lub pojazdach, sterowania ruchem powietrznym,
systemach obronnych, instalacjach jądrowych, elektrowniach, systemach i instalacjach medycznych oraz infrastrukturze
transportowej.

c.

Osoby trzecie. USŁUGI W CHMURZE MOGĄ ZAWIERAĆ PRODUKTY NIEZALEŻNYCH OSÓB TRZECICH, OD KTÓRYCH
ZALEŻEĆ MOŻE DZIAŁANIE NIEKTÓRYCH FUNKCJI, A DO KTÓRYCH NALEŻĄ DEFINICJE ZŁOŚLIWEGO
OPROGRAMOWANIA BĄDŹ FILTRY I ALGORYTMY URL. MCAFEE NIE DAJE GWARANCJI DZIAŁANIA PRODUKTÓW
OSÓB TRZECICH ANI ZGODNOŚCI Z PRAWDĄ INFORMACJI OSÓB TRZECICH.

d.

Opóźnienia w sieci Internet. USŁUGI W CHMURZE MOGĄ PODLEGAĆ OGRANICZENIOM, OPÓŹNIENIOM I INNYM
PROBLEMOM NIEODŁĄCZNIE ZWIĄZANYM Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU I KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.
MCAFEE NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE OPÓŹNIENIA, NIEDOSTARCZENIA, UTRATĘ DANYCH CZY SZKODY
WYNIKAJĄCE Z TAKICH PROBLEMÓW.

e.

Bezpieczeństwo. Nie ma gwarancji bezpieczeństwa jakiegokolwiek przesyłu danych w Internecie. McAfee nie odpowiada za
ewentualne przechwycenie lub zakłócenie komunikacji za pośrednictwem Internetu bądź sieci czy systemów pozostających
poza kontrolą McAfee. Za zapewnienie bezpieczeństwa swoich sieci, serwerów, aplikacji i kodów dostępu odpowiada Klient.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
a.
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BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE. MCAFEE I JEJ LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYCH
OKOLICZNOŚCIACH PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE,
PRZYPADKOWE, KARNE, PRZYKŁADOWE, WYNIKOWE LUB POZAUMOWNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ANI ZA
UTRACONE ZYSKI, UTRACONĄ REPUTACJĘ, UTRACONE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW, AWARIE LUB
USTERKI KOMPUTERÓW CZY SYSTEMÓW, KOSZTY UZYSKANIA ZASTĘPCZYCH USŁUG W CHMURZE,
ZATRZYMANIE PRACY, BRAK DOSTĘPU LUB PRZESTÓJ, PRZERWANIE LUB ZAKŁÓCENIE SYSTEMU LUB USŁUGI,
CZY ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE, USZKODZONE CZY UKRADZIONE DANE, INFORMACJE LUB SYSTEMY.

b.

PONADTO, MCAFEE I JEJ LICENCJODAWCY W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE BĘDĄ PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z TWIERDZEŃ LUB ROSZCZEŃ BĄDŹ ZWIĄZANE
Z TWIERDZENIAMI LUB ROSZCZENIAMI, ŻE USŁUGI W CHMURZE NIE BYŁY NIEZAWODNE, NIE DZIAŁAŁY BEZ
ZAKŁÓCEŃ CZY BEZ BŁĘDÓW, CZY NIE CHRONIŁY PRZED WSZELKIMI NARUSZENIAMI BEZPIECZEŃSTWA CZY
WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI ZAGROŻENIAMI DLA BEZPIECZEŃSTWA, AWARIAMI, ZŁOŚLIWYMI KODAMI LUB INNYMI
SŁABYMI PUNKTAMI CZY BŁĘDAMI W JAKICHKOLWIEK USŁUGACH W CHMURZE SPOWODOWANYMI PRZEZ
WIRUSY, ZAINFEKOWANIE, ROBAKI CZY PODOBNE ZŁOŚLIWE KODY, ZAWSZE NIEZALEŻNIE OD TEORII PRAWNEJ
I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BYŁY DO PRZEWIDZENIA, NAWET JEŚLI WYŁĄCZNE ŚRODKI NAPRAWCZE
PRZEWIDZIANE NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE SPEŁNIĄ SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU I NAWET JEŚLI
KTÓRĄKOLWIEK ZE STRON POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI LUB PRAWDOPODOBIEŃSTWIE TAKICH SZKÓD.
OGRANICZENIA TE NIE DOTYCZĄ ZOBOWIĄZAŃ ODSZKODOWAWCZYCH MCAFEE, PRZYPADKÓW RAŻĄCEGO
ZANIEDBANIA LUB UMYŚLNEJ WINY MCAFEE ANI EWENTUALNYCH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ZABRONIONYM
PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.
LIMIT KWOTY W DOLARACH. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE OPIERA SIĘ NA
PRAWIE KONTRAKTOWYM, DELIKTOWYM CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ, W ŻADNYM
WYPADKU ŁĄCZNA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MCAFEE I JEJ LICENCJODAWCÓW NA PODSTAWIE
NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANA Z PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY OPŁAT
WNIESIONYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY ZA DWANAŚCIE (12) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO
POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE POWODUJĄCE ROSZCZENIE, POMNIEJSZONA O ŁĄCZNĄ SUMĘ WSZYSTKICH
KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ DANĄ STRONĘ ODPOWIEDZIALNĄ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY BĄDŹ
W ZWIĄZKU Z JEJ PRZEDMIOTEM WE WCZEŚNIEJSZYCH PRZYPADKACH PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.
OGRANICZENIA TE NIE DOTYCZĄ ZOBOWIĄZAŃ ODSZKODOWAWCZYCH MCAFEE, PRZYPADKÓW RAŻĄCEGO
ZANIEDBANIA LUB UMYŚLNEJ WINY MCAFEE ANI EWENTUALNYCH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ZABRONIONYM
PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

c.

ALOKACJA RYZYKA. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wymienione konkretnie w niniejszej Umowie dzielą
ryzyko wynikające z niniejszej Umowy między strony, przy czym niektóre rodzaje ryzyka mogą być nieznane lub niemożliwe
do ustalenia. Wyłączenia i ograniczenia w sposób istotny przyczyniły się do zawarcia przez strony niniejszej Umowy a strony
opierały się na nich przy ustalaniu, czy przystąpić do niniejszej Umowy. Każda ze stron wyraża wyraźną zgodę na te
wyłączenia i ograniczenia i przyjmuje do wiadomości, iż gdyby nie one to opłaty pobierane za Usługi w chmurze byłyby
wyższe lub nie byłyby oferowane na podstawie niniejszej Umowy.
13. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ KLIENTA. Klient zwolni McAfee z odpowiedzialności i według własnego
uznania przystąpi do obrony McAfee przed roszczeniami, odpowiedzialnością, odszkodowaniami, grzywnami, karami, kosztami
i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi z lub związanymi z: (1) roszczeniami osób trzecich
w związku z faktycznym lub rzekomym naruszeniem niniejszej Umowy przez Klienta; (2) Danymi Klienta, w tym nieuzyskaniem
przez Klienta wszystkich niezbędnych zgód związanych z Danymi Klienta; (3) podatkami wynikającymi z Usług w chmurze,
obowiązującymi w danym czasie lub nałożonymi w przyszłości (z wyłączeniem podatków opartych na dochodzie McAfee);
(4) roszczeniami osób trzecich wynikającymi z korzystania przez Klienta z Usług w chmurze (z wyłączeniem roszczeń, z których
McAfee zobowiązana jest zwolnić Klienta na podstawie art. 14 (Zwolnienie z odpowiedzialności przez McAfee)); oraz (5) wszelkimi
uzasadnionymi kosztami i honorariami prawników, jakie firma McAfee musiała ponieść w celu odpowiedzi na wezwanie,
postanowienie sądu lub inne urzędowe zapytanie dotyczące Danych Klienta bądź korzystania przez Klienta z Usług w chmurze.
14. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ MCAFEE.
a.

b.
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Informacje ogólne. Firma McAfee zwolni z odpowiedzialności i według własnego uznania przystąpi do obrony Klienta przed
roszczeniami dochodzonymi przeciwko Klientowi w ramach pozwu lub postępowania sądowego, jeśli: (1) roszczenie dotyczy
bezpośredniego naruszenia patentu lub praw autorskich bądź przywłaszczenia tajemnicy przedsiębiorstwa firmy McAfee,
(2) roszczenie (a) wytoczono przeciwko Usługom w chmurze odrębnie, a nie w połączeniu z innymi, bądź (b) połączeniu Usług
w chmurze.
Ograniczenia. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy firma McAfee nie zabezpieczy ani nie
podejmie się obrony Klienta przed roszczeniami zgłaszanymi w całości lub części przeciwko: (1) technologii lub projektom
dostarczonym McAfee przez Klienta, (2) modyfikacjom lub programowaniu Usług w chmurze, dokonanym przez stronę inną
niż McAfee, ani (3) rzekomemu wdrożeniu przez Usługi w chmurze części lub całości Standardu.

c.

Procedura. Zobowiązania firmy McAfee są zależne od niezwłocznego powiadomienia jej przez Klienta na piśmie o istnieniu
roszczenia oraz od bezwarunkowego udzielenia jej przez Klienta wyłącznego prawa do kontrolowania i prowadzenia obrony
i zawierania ugody odnośnie do roszczenia. Klient musi w pełni i z zachowaniem terminowości współpracować z McAfee
i zapewniać McAfee wszystkie zasadnie wymagane upoważnienia, informacje i pomoc. McAfee nie ponosi odpowiedzialności
za poniesione koszty i wydatki ani kompromisy osiągnięte przez Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody McAfee.
d. Środki naprawcze. Firma McAfee, postępując w tym zakresie wedle własnego uznania, może podjąć się wyłącznej kontroli
i prowadzenia obrony oraz zawarcia ugody odnośnie do roszczeń objętych zwolnieniem z odpowiedzialności. McAfee
działając wedle własnego wyłącznego uznania i na własny koszt może (a) uzyskać dla Klienta prawo do dalszego korzystania
z Usług w chmurze; (b) wymienić jakiekolwiek wadliwe Usług w chmurze na takie nie powodujące naruszeń; (c) zmodyfikować
jakiekolwiek wadliwe Usługi w chmurze, by przestało powodować naruszenia; albo (d) zakończyć dostęp do danych Usług
w chmurze i zapisać na konto Klienta lub zwrócić mu proporcjonalną część kwot już zapłaconych przez Klienta za wadliwe
Usługi w chmurze za pozostały czas obowiązującego Okresu subskrypcji.
e. Wyłączny środek naprawczy. Odszkodowanie ustanowione w niniejszym art. 14 stanowi całość zobowiązań i odpowiedzialności
McAfee i wyłączny środek naprawczy przysługujący Klientowi w przypadku roszczeń o naruszenie patentu lub prawa
autorskiego bądź przywłaszczenie tajemnicy handlowej przez Usługi w chmurze. Odszkodowanie to przysługuje osobiście
Klientowi i nie może zostać zbyte, przeniesione ani przekazane na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
15. WERSJE BETA; WERSJE EWALUACYJNE; BEZPŁATNE USŁUGI.
a. Informacje ogólne. Jeśli Klient zapisał się na korzystanie z ewaluacyjnej wersji Usług w chmurze („Produkt ewaluacyjny”) lub
Bezpłatnych usług, obowiązywać będą postanowienia niniejszego art. 15, które będą miały pierwszeństwo względem
ewentualnych pozostałych sprzecznych postanowień niniejszej Umowy. Firma McAfee nie ma obowiązku zapewniania
Wsparcia dla Produktów ewaluacyjnych czy Bezpłatnych usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty
ewaluacyjne i Bezpłatne usługi mogą zawierać błędy, wady lub inne problemy, które mogą spowodować awarię systemu lub
inne błędy, naruszenie zabezpieczeń, zakłócenia i utratę danych. UMOWA O POZIOMIE USŁUG, OPISANA W ART. 4 ORAZ
ZOBOWIĄZANIA MCAFEE W ZAKRESIE ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W ART. 14 NIE DOTYCZĄ
PRODUKTÓW EWALUACYJNYCH ANI BEZPŁATNYCH USŁUG. PRODUKTY EWALUACYJNE I BEZPŁATNE USŁUGI
UDOSTĘPNIANE SĄ KLIENTOWI WYŁĄCZNIE W STANIE TAKIM, „W JAKIM SĄ”, A FIRMA MCAFEE ZRZEKA SIĘ
WSZELKICH GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI EWALUACYJNYMI I BEZPŁATNYMI
USŁUGAMI. KLIENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ PODJĄĆ CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW
EWALUACYJNYCH I BEZPŁATNYCH USŁUG. JEŚLI NIE MA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
PRAWNEJ, ALE MOŻNA JĄ OGRANICZYĆ, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MCAFEE I LICENCJODAWCÓW BĘDZIE
OGRANICZONA DO SUMY PIĘĆDZIESIĘCIU (50) DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (BĄDŹ ICH AKTUALNEJ WARTOŚCI
W DANEJ WALUCIE MIEJSCOWEJ) ŁĄCZNIE. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, że firma McAfee nie obiecuje ani
nie gwarantuje Klientowi, że Bezpłatne usługi będą komukolwiek ogłaszane lub udostępniane w przyszłości, że firma McAfee
nie jest w sposób wyraźny ani dorozumiany zobowiązana w stosunku do Klienta, aby ogłaszać lub wprowadzać produkt
podobny lub kompatybilny z Bezpłatnymi usługami czy jakiekolwiek aktualizacje Produktów ewaluacyjnych i Bezpłatnych usług.
b. Okres ewaluacyjny. Korzystanie przez Klienta z Produktu ewaluacyjnego ograniczone jest do 30 dni, chyba że McAfee
postanowi inaczej na piśmie, a w tym okresie Klient ma prawo dostępu i do korzystania Produktu ewaluacyjnego wyłącznie na
potrzeby wewnętrznej oceny przez Klienta w celu podjęcia decyzji o ewentualnym zakupie prawa do korzystania Produktu
ewaluacyjnego.
c. Bezpłatne usługi. Firma McAfee nie jest zobowiązana do wydania jakiejkolwiek końcowej wersji Bezpłatnych usług. Klient
zgłosi McAfee nietypowe, nieplanowe bądź niezwykłe zdarzenia zaobserwowane w Bezpłatnych usługach. Dostęp czy
korzystanie z Bezpłatnych usług ograniczony jest wyłącznie na potrzeby wewnętrznej oceny Bezpłatnych usług przez Klienta.
W przypadku Bezpłatnych usług podlegających postanowieniom niniejszej Umowy Okres subskrypcji trwa, dopóki McAfee
udostępnia Bezpłatne usługi Klientowi. Firma McAfee może zdecydować o zapewnianiu Bezpłatnych usług Klientowi przed
rozpoczęciem, w trakcie lub po zakończeniu okresu płatnej subskrypcji Klienta w związku z Usługami w chmurze, a każde
korzystanie z takich usług jest objęte warunkami niniejszej Umowy obowiązującej w danym czasie, tak długo, jak Bezpłatne
usługi będą udostępniane Klientowi. Wszelkie aktualizacje lub pomoc dla użytkownika końcowego, zapewniane w ramach
Bezpłatnych usług są oferowane przez firmę McAfee według jej wyłącznego uznania i mogą być przerwane w dowolnym
czasie. Firma McAfee zastrzega sobie prawo, aby od czasu do czas, według własnego uznania zakończyć świadczenie
niektórych Bezpłatnych usług lub zapewnianie niektórych funkcji w ramach Bezpłatnych usług („Zakończenie bezpłatnych
usług”). Bezpłatne usługi są wyłączone zwłaszcza z Zasad wycofywania z użytku firmy McAfee. Firma McAfee podejmie
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natomiast wszelkie uzasadnione ekonomicznie starania, aby powiadomić Klienta o Zakończeniu bezpłatnych usług z 30-dniowym
wyprzedzeniem. Firma McAfee nie ma obowiązku zapewniania Klientom Wsparcia dla Bezpłatnych usług. Firma McAfee nie
ma obowiązku przechowywania Danych Użytkownika lub innych informacji Użytkownika przesyłanych lub gromadzonych za
pośrednictwem Bezpłatnych usług. Firma McAfee może usunąć dowolne Dane Klienta lub inne informacje na temat Klienta
według własnego uznania i bez uprzedzania Klienta.
16. INFORMACJE OGÓLNE.
a. Zrzeczenie się praw. Nieskorzystanie przez dowolną stronę lub zwłoka w skorzystaniu z jakiegokolwiek postanowienia
niniejszej Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się prawa do skorzystania z tegoż bądź jakiegokolwiek innego
postanowienia niniejszej Umowy w dowolnym czasie. Zrzeczenie się praw do skorzystania z jakiegokolwiek postanowienia
niniejszej Umowy dla ważności wymaga formy pisemnej i wskazania postanowienia, z praw do którego się rezygnuje i podpisu
strony zrzekającej się takiego prawa.
b. Obowiązujące prawo; Rozstrzyganie sporów. Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory z niej wynikające bądź z nią związane
będą podlegały prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Nowy Jork, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w ich przepisach.
Strony wyłączają obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów międzynarodowej sprzedaży towarów
(z 1980 r.). Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy bądź z nią związane będą rozstrzygane w sposób następujący:
dana strona doręczy powiadomienie o sporze wraz ze szczegółowym opisem sporu i stosowną dokumentacją pomocniczą.
Kierownictwo wyższego szczebla każdej ze stron podejmie następnie próbę rozstrzygnięcia sporu. Jeśli strony nie rozstrzygną
sporu w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o sporze, dowolna strona może złożyć żądanie przeprowadzenia mediacji.
Następnie strony podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu z pomocą mediatora. Jeśli strony nie rozstrzygną sporu w ciągu 60 dni
od daty żądania przeprowadzenia mediacji, dowolna strona może wnieść pozew do sądu. Procedura rozstrzygania sporów
opisana w niniejszym artykule nie dotyczy roszczeń o przywłaszczenie tajemnic handlowych lub naruszenie zobowiązań
zachowania poufności, jeśli wniosek o nakaz obejmuje zadośćuczynienie bądź nakaz innego świadczenia niepieniężnego.
Wyłączną właściwość w sprawie wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych mają sądy stanowe
i federalne z siedzibą w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork. Strony wyrażają zgodę na właściwość osobową i lokalizację tych
sądów. Roszczenia o przywłaszczenie tajemnic handlowych i naruszenie zobowiązań do zachowania poufności można
również wnosić do dowolnego sądu właściwego dla stron, jeśli wnosi ona o nakaz zadośćuczynienia bądź innego świadczenia
niepieniężnego. Strona, która uzyska orzeczenie na niekorzyść drugiej ze stron w sądach wskazanych w niniejszym artykule
może wyegzekwować tenże wyrok w dowolnym sądzie właściwym dla stron.
c. Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia prawne kierowane do McAfee na podstawie niniejszej umowy należy adresować
w następujący sposób: „Attention: Legal Department” 5000 Headquarters Dr., Plano, TX 75024. Wszelkie zawiadomienia
prawne kierowane do Klienta można przesyłać przy użyciu danych kontaktowych w aktach McAfee, wskazanych w danych
rejestracyjnych podanych przez Klienta przy zakupie lub rejestracji Usług w chmurze. Zawiadomienia będą uważane za
skuteczne z dniem doręczenia. Obowiązkiem Klienta jest dopilnowanie, by McAfee posiadała jak najaktualniejsze dane
kontaktowe. Klient zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail od McAfee w sprawie otrzymywanych przez Klienta Usług
w chmurze na adres e-mail podany przez Administratora jego systemu. McAfee może przesyłać Klientowi wszelkie
zawiadomienia, oświadczenia i inne wiadomości wynikające z niniejszej Umowy (niebędące zawiadomieniami prawnymi) za
pośrednictwem poczty elektronicznej, publikując powiadomienia w Usługach w chmurze lub za pomocą innych środków
komunikacji elektronicznej.
d. Modyfikacja warunków. McAfee zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków niniejszej Umowy w dowolnej chwili, ze
skutkiem od chwili zamieszczenia zaktualizowanej wersji pod adresem http://www.mcafee.com/us/about/legal/saas-terms.aspx.
Obowiązkiem Klienta jest regularne sprawdzanie niniejszej Umowy.Umowa na Usługi w chmurze może być okresowo
aktualizowana, jednakże firma McAfee nie obniży w istotny sposób poziomu wydajności, funkcjonalności, bezpieczeństwa czy
dostępności Usług w chmurze w ciągu Okresu subskrypcji bez zawiadomienia o istotnej zmianie. Dalsze korzystanie z Usług
w chmurze po ewentualnej istotnej lub zgłoszonej zmianie będzie równoznaczne ze zgodą Klienta na takie zmiany.
e. Cesja. Klient nie może dokonać cesji niniejszej Umowy w drodze umowy, czynności prawnej czy w inny sposób bez uprzedniej
pisemnej zgody McAfee. Ewentualna próba dokonania cesji niniejszej Umowy przez Klienta wraz z wszelkimi prawami,
obowiązkami i zobowiązaniami z niej wynikającymi bez pisemnej zgody McAfee stanowić będzie poważne naruszenie
niniejszej Umowy i będzie nieważna. McAfee może dokonać cesji niniejszej Umowy wedle własnego wyłącznego uznania.
Z zastrzeżeniem powyższego ograniczenia cesji przez Spółkę, niniejsza Umowa będzie wiążąca i odnosić skutki na korzyść
stron oraz ich następców prawnych i cesjonariuszy.
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Zgodność z przepisami. Obie Strony zobowiązują się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa
w prowadzeniu swojej działalności w odniesieniu do swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym między
innymi obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących prywatności i kontroli eksportu, amerykańskiej Ustawy
o zapobieganiu praktykom korupcyjnym za granicą oraz innych obowiązujących ustaw antykorupcyjnych. Klient nie może
bezpośrednio ani pośrednio eksportować, przesyłać ani zezwalać na dostęp do jakichkolwiek Usług w chmurze lub danych
technicznych (lub jakichkolwiek ich części) lub jakichkolwiek procesów lub usług wyprodukowanych przy użyciu jakichkolwiek
Usług w chmurze do jakiegokolwiek kraju, do którego eksport, przesył lub dostęp taki ograniczony jest przez obowiązujące
prawo, bez zgody — jeśli jest wymagana — Biura ds. Przemysłu i Bezpieczeństwa amerykańskiego Departamentu Handlu lub
innego właściwego podmiotu rządowego, któremu podlega dany eksport lub przesył. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać
Usług w chmurze do projektowania, tworzenia, konstruowania, wytwarzania, produkcji, składania, testowania, naprawy,
konserwacji, eksploatacji, demilitaryzacji, niszczenia, przetwarzania, użytkowania, konfiguracji, adaptacji lub modyfikacji
jakiegokolwiek artykułu lub działalności o charakterze obronnym, wojskowym, wywiadowczym, jądrowym bądź kosmicznym ani
technologii pocisków, w tym między innymi pozycji wymienionych w (a) Wykazie towarów wrażliwych, Wykazie towarów bardzo
wrażliwych i Wykazie amunicji Porozumienia z Wassenaar; (b) Międzynarodowych Przepisach w zakresie Obrotu Bronią
(„ITAR”) i amerykańskim Wykazie Amunicji („USML”, tytuł 22 Code of Federal Regulations, pkt 121); lub (c) Wspólnym wykazie
uzbrojenia Unii Europejskiej, chyba że wyrazi na to zgodę amerykański rząd w drodze rozporządzenia lub konkretnego
pozwolenia. Klient zobowiązuje się nie omawiać, nie ujawniać ani nie podawać McAfee żadnych Informacji poufnych
bezpośrednio powiązanych z jakimkolwiek artykułem lub działalnością o charakterze obronnym, wojskowym, wywiadowczym,
jądrowym lub kosmicznym. Klient zobowiązuje się nie przekazywać, odsprzedawać, przekierowywać, udostępniać, eksportować
ani reeksportować jakichkolwiek Usług w chmurze bądź jakichkolwiek powiązanych informacji lub materiałów technicznych
(1) do krajów objętych embargo przez USA lub (2) do osób lub podmiotów wymienionych w zakazie zamówień opublikowanym
przez amerykański rząd lub inny właściwy rząd. Klient oświadcza i gwarantuje, że ani Biuro ds. Przemysłu i Bezpieczeństwa ani
żadna inna agencja czy rząd nie zawiesiły, nie odwołały ani nie odmówiły Klientowi przywilejów eksportowych oraz że Klient nie
będzie udostępniał jakichkolwiek Usług w chmurze jakimkolwiek osobom czy podmiotom, których przywileje eksportowe zostały
zawieszone, odwołane lub zakazane. Przed eksportem, importem lub użytkowaniem ograniczonym w innych krajach produkty
McAfee mogą wymagać zgody od władz USA i innych właściwych władz, w tym między innymi Unii Europejskiej. Więcej
informacji o przestrzeganiu praw w zakresie kontroli eksportu można znaleźć pod następującym adresem:
http://www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx.
Informacja dla Użytkowników końcowych w administracji rządowej USA. Usługi w chmurze uznaje się odpowiednio za
„komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „komercyjną dokumentację oprogramowania komputerowego”, zgodnie
z klauzulami DFAR 227.7202 i FAR 12.212. Jakiekolwiek używanie, modyfikowanie, powielanie, publikowanie, prezentowanie
lub ujawnianie Usług w chmurze przez administrację rządową Stanów Zjednoczonych podlega wyłącznie postanowieniom
niniejszej Umowy i jest zabronione w zakresie nieokreślonym wyraźnie w niniejszej Umowie.
Siła wyższa. McAfee nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, niezadziałanie, szkody, straty,
zniszczenie lub awarię, ani za jakiekolwiek ich skutki powodowane przez siły natury lub wynikające z innych przyczyn, na
które McAfee nie ma wpływu.
Całość porozumienia. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami w zakresie jej przedmiotu
i jednoznacznie zastępuje oraz anuluje wszelkie inne ustne lub pisemne komunikaty, oświadczenia lub informacje reklamowe
na temat przedmiotu niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa, jednakże, w tym między innymi jej rozwiązanie, nie ma skutków dla
ewentualnych podpisanych przez strony porozumień o zachowaniu poufności, które pozostaną w pełnej mocy i będą nadal
skuteczne jako odrębne porozumienia zgodnie z ich postanowieniami. Wyraźne postanowienia niniejszej Umowy mają
pierwszeństwo nad trybem realizacji zobowiązań, trybem przebiegu transakcji handlowych, czy zwyczajami handlowymi, jeśli
są one niezgodne z którymkolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Postanowienia niniejszej Umowy będą miały
pierwszeństwo niezależnie od ewentualnych różniących się, kolizyjnych lub dodatkowych postanowień, które mogą pojawić się
w jakimkolwiek zamówieniu, potwierdzeniu, fakturze lub innym piśmie wydanym przez Klienta w związku z niniejszą Umową.
Rozłączność postanowień umowy. Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności lub
niewykonalności jakiegokolwiek postanowienia lub jakiejkolwiek części niniejszej Umowy według obowiązującego prawa sąd
ten dokona modyfikacji danego postanowienia lub danej części w minimalnym zakresie niezbędnym dla ważności
i wykonalności, a jeśli nie da się sprawić, by postanowienie lub część były ważne i wykonalne, sąd odłączy i usunie dane
postanowienie lub daną część z niniejszej Umowy. Ewentualna zmiana postanowienia lub części niniejszej Umowy bądź ich
usunięcie na podstawie niniejszego artykułu nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność pozostałej części niniejszej
Umowy, która będzie nadal w pełni ważna i obowiązująca.

k.

Środki naprawcze. Wszystkie środki naprawcze przysługujące którejkolwiek ze stron w związku z naruszeniem niniejszej
Umowy mają charakter kumulacyjny i mogą być wykorzystywane jednocześnie bądź odrębnie, a skorzystanie z dowolnego
środka naprawczego nie będzie stanowiło wybrania wyłącznie tegoż środka z wyłączeniem pozostałych.
l. Stosunek prawny. Na mocy niniejszej Umowy powstaje między McAfee a Klientem stosunek prawny między niezależnymi
kontrahentami, a żadna część niniejszej Umowy (1) nie daje żadnej ze stron uprawnienia do kierowania bieżącą działalnością
drugiej ze stron i jej kontrolowania; (2) nie czyni ze stron partnerów, przedsięwzięcia joint venture, współwłaścicieli ani innych
uczestników wspólnego przedsięwzięcia, ani (3) nie pozwala żadnej ze stron na tworzenie czy zaciąganie jakichkolwiek
zobowiązań w imieniu drugiej ze stron. Stosunek prawny, którego dotyczy niniejsza Umowa ma charakter niewyłączny i nie
zabrania żadnej ze stron zawierania jakichkolwiek porozumień z jakimikolwiek stronami trzecimi. Obie strony rozumieją
i przyjmują do wiadomości, że (1) druga ze stron może stworzyć lub nabyć technologię, oprogramowanie, sprzęt komputerowy
i dane do własnych produktów i usług oraz że istniejące lub planowane produkty i usługi stworzone lub nabyte przez tę stronę
mogą zawierać pomysły lub koncepcje podobne do tych zawartych w Informacjach poufnych lub Produktach objętych
subskrypcją na podstawie niniejszej Umowy bądź identyczne z nimi; oraz że (2) zawarcie niniejszej Umowy nie uniemożliwia
stronom tworzenia ani nabywania jakichkolwiek produktów bez zobowiązań w stosunku do drugiej ze stron.
m. Porządek pierwszeństwa. W przypadku sprzeczności między Potwierdzeniem a Umową subskrypcji, Umowa będzie miała
pierwszeństwo względem Potwierdzenia, chyba że Potwierdzenie wyraźnie stanowi inaczej.
n. Osoby trzecie. Wszystkie wyłączenia gwarancji i ograniczenia środków naprawczych i odszkodowań zawarte w niniejszej
Umowie a obowiązujące McAfee (w tym między innymi wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności) obejmują
i obowiązują również spółki stowarzyszone McAfee, ich dostawców i licencjodawców zewnętrznych jako beneficjentów
zewnętrznych. O ile niniejszy art.16(n) wyraźnie nie stanowi inaczej, zamiarem stron nie jest tworzenie przez McAfee czy
Klienta na podstawie niniejszej Umowy jakichkolwiek zobowiązań, korzyści dla jakiejkolwiek osoby trzeciej ani praw do tychże
osób trzecich, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być w ten sposób interpretowane.
o. Forum społecznościowe. Klienci mają do dyspozycji, według własnego uznania, możliwość wymiany pomysłów i informacji
technicznych dotyczących Bezpłatnych usług na stronie Cloud Visibility — wersja dla Społeczności, pod adresem:
https://community.mcafee.com/community/business/data/cloud-visibility. Firma McAfee nie zatwierdza ani nie gwarantuje
prawdziwości żadnych informacji zamieszczanych na tej stronie, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko.
17. DEFINICJE. W niniejszej Umowie obowiązywać będą następujące definicje:
a. „Umowa” oznacza niniejszą Umowę subskrypcji, Potwierdzenie oraz wszelkie materiały dostępne na stronie internetowej
McAfee, które są wyraźnie włączone poprzez odniesienie do ich treści.
b. „Autoryzowany partner” oznacza partnera McAfee wskazanego w Potwierdzeniu, za pośrednictwem którego Klient zakupił
Usługi w chmurze.
c. „Usługi w chmurze” oznaczają usługi w chmurze świadczone na rzecz Klienta przez McAfee zgodnie z Potwierdzeniem lub
Potwierdzeniami.
d. „Kontrola” oznacza posiadanie faktycznej własności ponad pięćdziesięciu procent (50%) praw głosu osoby lub podmiotu,
któremu przysługuje prawo głosu w wyborze członków zarządu lub, w przypadku podmiotu niebędącego spółką kapitałową,
wyboru podobnego organu zarządzającego.
e. „Dane Klienta” oznaczają dowolne dane przekazane McAfee przez Klienta za pośrednictwem Usług w chmurze, Wsparcia
i wszelkich innych produktów lub usług oferowanych na podstawie niniejszej Umowy. Dane Klienta obejmują Dane osobowe
określone w art. 8 (Ochrona danych).
f. „Dokumentacja” oznacza materiały wyjaśniające utworzone przez McAfee w formie drukowanej, elektronicznej lub online,
dołączane do Usług w chmurze.
g. „Bezpłatne usługi” oznaczają (1) wszelkie elementy lub funkcje objęte wykupioną subskrypcją, za które firma McAfee nie
pobiera już opłat lub które firma McAfee zapewnia Klientowi bezpłatnie według własnego wyłącznego uznania, oraz (2) inne
elementy lub funkcje, które firma McAfee udostępnia Klientowi bez pobierania opłat, a które są oznaczone jako
„Przedpremierowe”, „Ograniczona edycja”, „Beta” lub w inny sposób oznaczone przez firmę McAfee jako eksperymentalne,
nieprzetestowane lub nie w pełni funkcjonalne, oraz które nie są ograniczoną czasowo wersją próbną na potrzeby
wewnętrznej oceny przez Klienta, oraz (3) wszelkie towarzyszące oprogramowanie lub usługi, które McAfee udostępnia
Klientowi bezpłatnie grzecznościowo i według własnego wyłącznego.
h. „Potwierdzenie” oznacza dowolny pisemny dokument (elektroniczny lub inny) z potwierdzeniem, wystawiony Klientowi przez
McAfee i potwierdzający zakupione Usługi w chmurze i Wsparcie, Okres subskrypcji lub Okres wsparcia oraz zawierający inne
informacje dotyczące dostępu i korzystania. Potwierdzenie zawiera Powitanie lub inne dokumenty zakupu zawarte między
Klientem a McAfee lub Autoryzowanym partnerem w sprawie Produktu objętego subskrypcją.
135124476.1

i.

„Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej (na całym
świecie, we wszystkich mediach, istniejące obecne lub powstałe w przyszłości, dla wszystkich wersji i elementów, we
wszystkich językach oraz przez cały okres istnienia danych praw) wynikające z prawa ustawowego lub zwyczajowego lub
innych przepisów, sprawdzone lub nie, w tym między innymi prawa patentowe, prawa autorskie, prawa tajemnicy handlowej
i prawa do znaków towarowych.
j. „Złośliwe oprogramowanie” oznacza aplikacje, kod wykonywalny lub złośliwe treści, uważane przez McAfee za szkodliwe.
k. „McAfee” oznacza spółki (i) McAfee, LLC z siedzibą pod adresem 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054,
USA, jeśli Oprogramowanie zakupiono w Stanach Zjednoczonych (z wyjątkiem sytuacji opisanych w podpunkcie (vi) poniżej),
Kanadzie, Meksyku, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej lub na Karaibach, (ii) McAfee Ireland Limited z siedzibą pod
adresem Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irlandia, jeśli Oprogramowanie zakupiono w Europie, na Bliskim Wschodzie
lub w Afryce, (iii) McAfee (Singapore) Pte Ltd. z siedzibą handlową pod adresem 101 Thomson Road 29-02/05 United Square,
Singapore, 307591, Singapur, jeśli Oprogramowanie zakupiono w Azji (w kraju innym niż Chiny (jeśli Oprogramowanie
zakupiono w yuanach) lub Japonia) lub regionie zwanym powszechnie Oceanią, (iv) McAfee Co. Ltd. z siedzibą pod adresem
Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japonia, jeśli Oprogramowanie zakupiono
w Japonii, (v) McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd. z siedzibą handlową pod adresem Room 616, No. 6 North Workers’
Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, Chiny, jeśli Oprogramowanie zakupiono w Chinach (w yuanach), albo (vi) McAfee
Public Sector LLC z siedzibą pod adresem 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, jeśli
Oprogramowanie zostało zakupione przez amerykański rząd, władze stanowe lub lokalne, organizację służby zdrowia lub
placówkę oświatową w Stanach Zjednoczonych.
l. „Standard” oznacza specyfikację technologiczną stworzoną przez grupę sponsorowaną przez państwo, grupę sponsorowaną
przez branżę, bądź jakąkolwiek podobną grupę lub podmiot tworzący specyfikacje technologiczne do użytku osób trzecich.
Przykładowe Standardy to GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG, oraz HTML. Do grup tworzących Standardy należą między
innymi IEEE, ITU, 3GPP oraz ETSI. „Umowa subskrypcji” oznacza niniejszą Umowę McAfee na Usługi w chmurze.
m. „Okres subskrypcji” oznacza w odniesieniu do Usług w chmurze okres, na jaki Klient wykupił prawo do otrzymywania Usług
w chmurze w formie subskrypcji okresowej na Usługi w chmurze lub Umowy o wsparcie dla Usług w chmurze.
n. „Spółka zależna” oznacza dowolny podmiot Kontrolowany przez Klienta, ale wyłącznie dopóki taka Kontrola ma miejsce.
o. „Wsparcie” oznacza pomoc techniczną zapewnianą zgodnie z opisem w aktualnych „Warunkach pomocy technicznej
i konserwacji” firmy McAfee, zamieszczonych na stronie internetowej McAfee pod adresem:
http://www.mcafee.com/us/support/support_terms_n_conditions.html.
p. „Użytkownik” oznacza unikalną osobę, którą Klient upoważnił do korzystania z Usług w chmurze zgodnie z prawami dostępu
przysługującymi Klientowi na mocy niniejszej Umowy.
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