MCAFEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI AVAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ
OHJELMISTOA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. JOS KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY
NÄMÄ EHDOT TOISEN HENKILÖN, YRITYKSEN, OIKEUSHENKILÖN TAI MUUN JURIDISEN YKSIKÖN PUOLESTA,
KÄYTTÄJÄ ILMOITTAA JA VAKUUTTAA, ETTÄ HÄNELLÄ ON TÄYDET VALTUUDET SITOUTUA TÄMÄN HENKILÖN,
YRITYKSEN, OIKEUSHENKILÖN TAI JURIDISEN YKSIKÖN PUOLESTA NÄIHIN EHTOIHIN.
JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA,


KÄYTTÄJÄN EI TULE LADATA, ASENTAA, KOPIOIDA, AVATA TAI KÄYTTÄÄ TÄTÄ OHJELMISTOA.



KÄYTTÄJÄN TULEE TÄSSÄ TAPAUKSESSA PALAUTTAA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS
VÄLITTÖMÄSTI SILLE TAHOLLE, JOLTA NE ON HANKITTU.

1)

Määritelmät:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

Valtuutettu kumppani tarkoittaa McAfeen jakelijoita, jälleenmyyjiä tai muita liikekumppaneita, joilla on McAfeen
kirjallinen valtuutus tämän sopimuksen mukaisten ohjelmistokäyttöoikeuksien tai tuen myymiseen.
Pilvipalvelut tarkoittavat McAfeen käyttäjälle tarjoamia pilvipalveluita, jotka määritetään vahvistusviestissä tai
vahvistusviesteissä. Pilvipalveluiden käyttöön vaaditaan joko voimassa oleva tukisopimus tai aktiivinen tilaus
(kunkin palvelun vaatimusten mukaisesti).
Dokumentaatio tarkoittaa ohjelmiston mukana tulevia englanninkielisiä tai mahdollisesti muun kielisiä
ohjemateriaaleja, jotka ovat painetussa tai sähköisessä muodossa tai Internetissä.
DAT-tiedostot ovat tunnistusmääritystiedostoja, joita kutsutaan myös allekirjoitustiedostoiksi. Ne sisältävät
haittaohjelmien torjuntaohjelmiston käyttämiä koodeja, joita käytetään virusten, troijalaisten ja mahdollisten
haittaohjelmien tunnistamiseen ja niiden aiheuttamien ongelmien korjaamiseen.
Vahvistusviesti tarkoittaa McAfeen myöntämää vahvistusilmoitusta, joka vahvistaa käyttäjän tekemän
ohjelmisto- ja tukihankinnan, mukaan lukien soveltuvan tuotteen käyttöoikeuden, kuten tuotteen
käyttöoikeusmääritelmissä on määritelty (kuvattu yksityiskohtaisesti jäljempänä kohdassa 3(a)).
Korkean riskin järjestelmä tarkoittaa 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.
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 2902/05 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.
Ohjelmisto tarkoittaa McAfeen objektikoodimuotoista ohjelmistoa, (i) johon McAfee on myöntänyt
käyttöoikeuden ja joka on hankittu McAfeeltä tai sen valtuutetuilta kumppaneilta tai (ii) joka on upotettu tai
esiladattu McAfee-merkkiseen laitteistoon, joka on hankittu McAfeeltä tai sen valtuutetuilta kumppaneilta.
Ohjelmiston määritelmä sisältää myös päivitykset ja versiopäivitykset, jotka asennat voimassa olevan
tukijakson aikana. Ohjelmisto voi myös sisältää lisäominaisuuksia tai -toimintoja, joita voi käyttää voimassa
olevan tiettyjen pilvipalveluiden tilauksen tai tukisopimuksen avulla (kyseisen kohteen vaatimusten ja
pilvipalveluiden käyttöehtojen mukaisesti).
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.
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j)
k)
l)
m)

2)

Käyttöoikeuden myöntäminen, immateriaalioikeudet:
a)

b)

c)

3)

Tytäryhtiö tarkoittaa yhtiötä, jota toinen yhtiö hallitsee yli viidenkymmenen prosentin (50 %) omistusosuudella
äänivaltaisista osakkeista.
Tuki tai tekninen tuki tarkoittaa McAfeen tarjoamia ohjelmistojen ja McAfee-laitteistojen tueksi ja ylläpitoon
tarkoitettuja tukipalveluita, jotka on määritelty tarkemmin McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon ehdoissa.
Päivitykset liittyvät ohjelmiston sisältöön ja sisältävät rajoituksetta kaikki ohjelmiston DAT-tiedostot,
allekirjoitussarjat, käytäntöpäivitykset ja tietokantojen päivitykset, joita McAfeen asiakkaat voivat käyttää osana
hankittua tukea ja joita McAfee ei hinnoittele tai markkinoi erikseen.
Versiopäivitys tarkoittaa ohjelmiston parannuksia, joita McAfeen asiakkaat voivat käyttää osana hankittua tukea
ja joita McAfee ei hinnoittele tai markkinoi erikseen.
Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti McAfee myöntää yleisen yrityskohtaisen käyttöoikeuden (tässä
sopimuksessa ohjelmiston käyttö tarkoittaa sen lataamista, asentamista ja käyttämistä) vahvistusviestissä
ilmoitettuun ohjelmistoon ja vain käyttäjän omiin sisäisiin liiketoimintoihin. Oikeutta päivityksiin ja
versiopäivityksiin ei myönnetä, jos käyttäjä ei ole ostanut tukisopimusta (tai palvelutilausta, joka sisältää
oikeuden päivityksiin ja versiopäivityksiin).
Ohjelmisto mukaan lukien rajoituksetta sen objektikoodi ja lähdekoodi on McAfeen luottamuksellista aineistoa.
McAfee pidättää (tai sen oikeuksienhaltijat pidättävät) itsellään kaikki oikeudet ohjelmistoon, mukaan lukien
rajoituksetta kaikki ohjelmiston immateriaalioikeudet lukuun ottamatta tässä sopimuksessa myönnettyjä
rajoitettuja ohjelmiston käyttöoikeuksia. Tämä sopimus ei ole myyntisopimus, eivätkä mitkään ohjelmiston
omistus- tai immateriaalioikeudet siirry käyttäjälle tämän sopimuksen puitteissa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy
sen, että ohjelmisto ja kaikki sen kehittämisessä käytetyt ja siihen sisällytetyt ideat, menetelmät, algoritmit,
kaavat, prosessit ja käsitteet, kaikki tulevat päivitykset ja versiopäivitykset sekä muut parannukset,
muokkaukset, korjaukset, virheenkorjaukset, Hotfix-päivitykset, korjaustiedostot, muutokset, julkaisut, DATtiedostot, allekirjoitussarjat, versiopäivitykset, käytäntö- ja tietokantapäivitykset sekä muut edellä mainittuihin
liittyvät tuotteet ja niiden kopiot ovat McAfeen liikesalaisuuksia ja omaisuutta, ja niillä on suuri kaupallinen arvo
McAfeelle.
Kaikkia pilvipalveluita ja ohjelmistoja, joihin sisältyy pilvipalveluita, koskevat McAfeen pilvipalveluiden
käyttöoikeussopimuksen
ehdot.
Sopimus
on
luettavissa
osoitteesta
http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx.

Kopiointi- ja käyttöehdot:
a)

b)

c)
d)
e)

f)

Tuotteen käyttöoikeus: Ohjelmiston käyttö riippuu hankituista käyttöoikeuksista (esim. solmut). Ohjelmiston
käyttöön
sovelletaan
vahvistusviestin
mukaisena
päivämääränä
voimassa
olevia
tuotteen
käyttöoikeusmääritelmiä, jotka on esitetty osoitteessa http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafeeproduct-entitlement-definitions.pdf.
Useat käyttöympäristöt ja ohjelmistopaketit: Jos ohjelmisto tukee useita käyttöympäristöjä tai jos käyttäjä saa
ohjelmiston jonkin ohjelmistopaketin osana, niiden laitteiden yhteenlaskettu määrä, joihin ohjelmiston jokin
versio on asennettu, ei saa ylittää tuotteen käyttöoikeusmäärää. Joidenkin ohjelmistopaketteihin sisältyvien
McAfee-tuotteiden käyttöön on ehkä hankittava erillinen McAfee-palvelinkäyttöoikeus, jotta ohjelmistoa voi
käyttää tietyntyyppisissä palvelimissa. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät dokumentaatiosta.
Voimassaoloaika: Käyttöoikeus on voimassa rajoitetun ajan (tätä kutsutaan voimassaoloajaksi), jos
voimassaoloaika on määritetty vahvistusviestissä. Muutoin käyttöoikeudet ovat voimassa toistaiseksi.
Kopioiminen: Käyttäjä voi kopioida ohjelmistoa tarpeen mukaan varmuuskopiointia, arkistointia tai
katastrofipalautusta varten.
Tytäryhtiöt, hallitsevat osapuolet: Käyttäjä voi sallia ohjelmiston käytön tytäryhtiölle tämän sopimuksen ehtojen
mukaisesti vain niin kauan kuin kyseinen taho on käyttäjän tytäryhtiö. Käyttäjä voi solmia ulkopuolisen tahon
kanssa sopimuksen, jonka perusteella ulkopuolinen taho hallitsee käyttäjän tietotekniikkaresursseja (tätä tahoa
kutsutaan hallitsevaksi osapuoleksi) sillä edellytyksellä, että (i) hallitseva osapuoli käyttää ohjelmistoa vain
käyttäjän sisäisissä toiminnoissa eikä muun ulkopuolisen tahon tai hallitsevan osapuolen etujen nimissä, (ii)
hallitseva osapuoli sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen käyttöehtoja ja (iii) käyttäjä toimittaa McAfeelle
kirjallisen ilmoituksen siitä, että hallitseva osapuoli käyttää ohjelmistoa käyttäjän puolesta. Käyttäjä on täysin
vastuussa tytäryhtiöiden ja hallitsevien osapuolten tämän sopimuksen noudattamisesta ja sopimuksen
käyttöehtojen rikkomuksista.
Yleiset rajoitukset: Käyttäjä ei saa tehdä itse eikä antaa ulkopuolisen tahon tehdä mitään seuraavaa: (i) purkaa,
hajottaa tai takaisinmallintaa ohjelmistoa tai luoda ohjelmiston lähdekoodia uudelleen, (ii) poistaa, tyhjentää,
peittää tai muulla luvattomalla tavalla käsitellä ohjelmistoon tai dokumentaatioon painettua, leimattua,
kiinnitettyä, koodattua tai tallennettua tekijänoikeuksiin, tuotetunnukseen tai immateriaalioikeuksiin liittyviä
ilmoituksia, sinettejä tai selosteita tai hävittää mitään ohjelmiston tai dokumentaation mukana toimitettuja
tekijänoikeuksiin tai immateriaalioikeuksiin liittyviä ilmoituksia, (iii) vuokrata, lainata tai jakaa ohjelmiston
käyttöaikaa tai käyttää sitä palvelutoimintoihin, myydä, markkinoida, lisensoida, alilisensoida, jakaa tai muulla
tavoin myöntää muille tahoille käyttöoikeutta ohjelmistoon muutoin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti
myönnetyllä tavalla tai käyttää ohjelmistoa yksin tai yhdessä muiden tuotteiden tai palvelujen kanssa tuotteen
tai palvelun tarjoamiseen ulkopuolisille tahoille maksutta tai muulla tavoin, (iv) muokata, mukauttaa, käsitellä
luvattomasti, kääntää tai luoda ohjelmistoon tai dokumentaatioon perustuvia uusia tuotteita, yhdistää
ohjelmistoa tai dokumentaatiota muihin ohjelmistoihin tai dokumentaatioihin, tai käyttää ohjelmistoa osana
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sellaisen ohjelmiston kehitystä (mukaan lukien rutiinien, komentosarjojen, koodin tai ohjelman kehitys), jolla on
mitään tätä ohjelmistoa vastaavia toiminnallisia ominaisuuksia, visuaalisia ominaisuuksia tai muita vastaavia
toimintoja tai joka kilpailee McAfeen tuotteiden kanssa, (v) julkaista ohjelmistoon liittyviä suorituskyky- tai
vertailutestejä tai -analyyseja ilman McAfeen etukäteen myöntämää kirjallista lupaa tai (vi) yrittää tehdä mitään
edellä kuvatuista toimista. Ohjelmistoa ei saa suorittaa tai käyttää pilvipalvelussa, Internet-pohjaisessa
laskennassa tai muissa vastaavissa tietoteknisissä ympäristöissä, ellei sellaista nimenomaisesti sallita
vahvistusviestissä.

4)

Tekninen tuki ja ylläpito:
McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon käyttöehdot ovat voimassa, jos käyttäjä on hankkinut tuen. McAfeen teknisen tuen
ja
ylläpidon
käyttöehdot
on
liitetty
viitteeksi.
ne
ovat
myös
luettavissa
osoitteesta
https://support.mcafee.com/SPR/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms.pdf.
Vahvistusviestissä määritetyn tuki- tai palvelutilauksen päätyttyä käyttäjä ei ole oikeutettu tukeen, mukaan lukien
versiopäivitykset, päivitykset ja puhelintuki. Käyttäjä luovuttaa McAfeelle kaikki tarvittavat yksittäisten henkilöiden
henkilökohtaiset tiedot ja aineistot tuen tarjoamista tai muuta tämän sopimuksen mukaista tarkoitusta varten ja
huolehtii yksittäisten henkilöiden tietosuojaan liittyvistä oikeuksista ja käyttöoikeuksista voimassa olevien lakien,
säännösten ja määräysten sekä sisäisten käytäntöjen ja menettelyohjeiden mukaisesti.

5)

Rajoitettu takuu ja vastuunrajoitukset:
a)
b)

c)

d)

e)

6)

Rajoitettu takuu: McAfee takaa, että tämän käyttöoikeussopimuksen alaisen ohjelmiston toiminta vastaa
dokumentaatiota (tätä kutsutaan rajoitetuksi takuuksi) kuudenkymmenen (60) päivän ajan ostopäivästä lukien
(tämä on takuuaika).
Rajatut oikeudet: Edellä mainitun rajoitetun takuun rikkomistapauksissa käyttäjän yksinomaisena oikeutena ja
McAfeen ainoana velvoitteena ja vastuuvelvollisuutena on, että McAfee (i) korjaa tai vaihtaa ohjelmiston tai (ii)
jos korjaus tai vaihto on McAfeen mielestä taloudellisesti kohtuutonta, saatuaan käyttäjältä kirjallisen lupauksen
ohjelmiston kaikkien esiintymien poistamisesta ja siitä, ettei käyttäjä enää käytä ohjelmistoa, McAfee korvaa
käyttäjän kyseisestä ohjelmistosta maksaman hinnan.
Takuun rajoitukset: YLLÄ MAINITTU RAJOITETTU TAKUU EI OLE VOIMASSA, JOS (I) OHJELMISTOA EI
KÄYTETÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN TAI DOKUMENTAATION MUKAISESTI, (II) JOKU MUU TAHO KUIN
MCAFEE ON MUKAUTTANUT OHJELMISTOA TAI SEN OSAA TAI (III) OHJELMISTON HÄIRIÖ ON
AIHEUTUNUT LAITTEESTA TAI OHJELMISTOSTA, JOTA MCAFEE EI OLE TOIMITTANUT.
Vastuuvapauslauseke: TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MAINITTUA RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUN
OTTAMATTA OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN 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.
EDELLÄ
MAINITTUJA
VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA RAJOITTAMATTA MCAFEE EI MYÖNNÄ MITÄÄN OHJELMISTON
KÄYTETTÄVYYTEEN TAI TOIMIVUUTEEN LIITTYVIÄ TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA EIKÄ TAKAA
OHJELMISTON KESKEYTYKSETÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TOIMINTAA TAI OHJELMISTON
SUOJAAMISTA KAIKKIA MAHDOLLISIA UHKIA VASTAAN.
Korkean riskin järjestelmiä koskevat ehdot: OHJELMISTON TOIMINNASSA SAATTAA ESIINTYÄ VIRHEITÄ
EIKÄ SITÄ OLE SUUNNITELTU, KEHITETTY, TESTATTU TAI TARKOITETTU LUOTETTAVAKSI
RATKAISUKSI KORKEAN RISKIN JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ. RAJOITTAMATTA MITÄÄN
MUITA EHTOJA MCAFEE EI OLE VASTUUSSA, JA KÄYTTÄJÄ SITOUTUU PUOLUSTAMAAN JA
SUOJAAMAAN
MCAFEETA,
SELLAISISTA
VAATIMUKSISTA,
KANTEISTA,
VAATEISTA
JA
OIKEUDENKÄYNNEISTÄ, JOISSA VAADITAAN TAI HAETAAN KORVAUKSIA VASTUISTA, TAPPIOISTA,
VELVOLLISUUKSISTA,
RISKEISTÄ,
KUSTANNUKSISTA,
VAHINGOISTA,
TUOMIOISTA,
RANGAISTUKSISTA,
SOVINNOISTA,
OIKEUDENPÄÄTÖKSISTÄ,
SAKOISTA
TAI
KULUISTA
(ASIANAJOPALKKIOT MUKAAN LUKIEN), JOTKA LIITTYVÄT OHJELMISTON KÄYTTÖÖN KORKEAN
RISKIN JÄRJESTELMISSÄ MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SELLAISET TILANTEET, (i) JOTKA OLISI
VOITU ESTÄÄ OTTAMALLA KÄYTTÖÖN VIKASUOJAUS- TAI VIKASIETOTOIMINTOJA KORKEAN RISKIN
JÄRJESTELMÄSSÄ TAI (ii) JOTKA PERUSTUVAT SELLAISEEN VAATIMUKSEEN, VÄITTEESEEN TAI
VETOOMUKSEEN, ETTÄ KORKEAN RISKIN JÄRJESTELMÄN TOIMINTA ON TAI OLI RIIPPUVAINEN
OHJELMISTON TOIMINNASTA TAI ETTÄ OHJELMISTON TOIMINTAHÄIRIÖ AIHEUTTI KORKEAN RISKIN
JÄRJESTELMÄN TOIMINTAHÄIRIÖN.

Oikeuksien ja vahinkojen rajoitus:
a)

MINKÄÄN VAHINGONTEKOON, HUOLIMATTOMUUTEEN, SOPIMUKSEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN
ASIAAN
LIITTYVÄN
LAIN
TULKINNAN
MUKAISESTI
KUMPIKAAN
OSAPUOLI
EI
OLE
SOPIMUSVASTUUSSA
TOISELLE
OSAPUOLELLE
MISTÄÄN
VÄLILLISISTÄ,
ERITYISISTÄ,
SATUNNAISISTA,
SEURAAMUSLUONTOISISTA,
ESIMERKILLISISTÄ
TAI
SOPIMUKSEN
ULKOPUOLISISTA
VAHINGONKORVAUKSISTA,
MAINETAPPIOISTA,
HENKILÖSTÖN
ANSIOMENETYKSISTÄ, LIIKEVOITON TAI MYYNNIN ALENEMISESTA, TYÖSEISAUSTEN JA/TAI
TIETOKONEVIKOJEN TAI TOIMINTAHÄIRIÖIDEN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA JA/TAI KORVAAVAN
OHJELMISTON TAI PALVELUJEN HANKINTAKULUISTA RIIPPUMATTA LAKIPERUSTEESTA JA SIITÄ,
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b)

c)
d)

7)

Immateriaaliomaisuuden vahingonkorvaukset:
a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

8)

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.
RIIPPUMATTA
SIITÄ,
PERUSTUUKO
VAHINGONKORVAUSVAATIMUS
SOPIMUKSEEN,
VAHINGONTEKOON JA/TAI MIHINKÄÄN MUUHUN ASIAAN LIITTYVÄN LAIN TULKINTAAN, KUMMANKAAN
OSAPUOLEN SOPIMUSVASTUU TOISELLE OSAPUOLELLE SUORISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN
TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT TAI JOUTUU MAKSAMAAN
OHJELMISTOSTA VAATIMUSTA EDELTÄNEEN 12 KUUKAUDEN AIKANA.
Tämän sopimuksen ehdot eivät sulje pois tai rajoita millään tapaa (i) kummankaan osapuolen vastuuta
laiminlyönnistä johtuvasta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta tai (ii) käyttäjän vastuuta liiallisesta
käytöstä ja/tai McAfeen ohjelmiston immateriaalioikeuksien rikkomisesta.
TÄMÄN KOHDAN VASTUURAJOITUS PERUSTUU SIIHEN, ETTÄ LOPPUKÄYTTÄJÄT KÄYTTÄVÄT
TIETOKONEITAAN
ERI
TARKOITUKSIIN.
SIKSI
VAIN
KÄYTTÄJÄ
VOI
TOTEUTTAA
VARMUUSKOPIOINTISUUNNITELMIA JA OMIIN TARPEISIINSA SOPIVIA SUOJAUSTOIMENPITEITÄ SILTÄ
VARALTA, ETTÄ OHJELMISTOSSA TAPAHTUU VIRHE, JOKA AIHEUTTAA TIETOKONEONGELMIA JA
OHJELMISTOON LIITTYVIEN TIETOJEN MENETYKSIÄ. NÄIDEN LIIKETALOUDELLISTEN SYIDEN TAKIA
KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY TÄSSÄ KOHDASSA OLEVAT VASTUURAJOITUKSET JA SEN, ETTÄ ILMAN
SOPIMUKSEN TÄMÄN KOHDAN HYVÄKSYNTÄÄ TÄSTÄ OHJELMISTOSTA VELOITETTAVA SUMMA OLISI
SUUREMPI.
Vahingonkorvaus: McAfee korvaa ja, niin päättäessään, puolustaa käyttäjää mahdollisesti häntä vastaan
asetetuissa syytteissä missä tahansa kanteessa tai oikeudenkäyntiprosessissa, jos (i) se koskee suoraa
patentti- tai tekijänoikeusrikkomusta tai McAfeen liikesalaisuuksien väärinkäyttöä ja jos (ii) se on (A) nostettu
pelkästään ohjelmistoa vastaan, ei yhdistettynä mihinkään muuhun, tai (B) ohjelmiston yhdistelmää vastaan.
Poikkeukset: Sen estämättä, mitä muutoin määrätään tässä sopimuksessa, McAfeella ei ole mitään
velvollisuutta puolustaa käyttäjää tai korvata käyttäjälle mitään, jos vaade tai oikeustoimi on suunnattu osittain
tai kokonaan mitä tahansa seuraavia vastaan:
(i)
tekniikka, suunnitelmat tai mallit, jotka käyttäjä on antanut McAfeelle
(ii)
muokkaukset ohjelmistoon tai ohjelmiston ohjelmoinnit, jotka on tehnyt kuka tahansa muu kuin McAfee
(iii)
ohjelmiston väitetty toteutus jostain standardista kokonaan tai osittain.
Lisäehdot: McAfeen velvollisuuksille tämän kohdan 7 mukaisesti asetetaan seuraavat lisäehdot: Käyttäjän
täytyy toimittaa McAfeelle (i) nopeassa aikataulussa kirjallinen ilmoitus vaatimuksesta ja siitä, että käyttäjä
antaa McAfeelle täydet ja yksinomaiset oikeudet vaateelta puolustautumiseen ja sen sopimiseen, ja ilmoitus
siitä, että (ii) käyttäjä toimii täydessä yhteistyössä McAfeen kanssa asiaan liittyen vaaditussa aikataulussa.
McAfeen suostumus: McAfee ei vastaa mistään kuluista, kustannuksista tai kompromisseista, joita käyttäjälle
on syntynyt tai joihin käyttäjä on ryhtynyt ilman McAfeen kirjallista etukäteissuostumusta.
Oikeussuojakeinot: McAfee voi oman harkintansa mukaisesti ja omalla kustannuksellaan (i) hankkia käyttäjälle
oikeuden jatkaa ohjelmiston käyttöä, (ii) korvata ohjelmiston jollain oikeutta loukkaamattomalla ohjelmistolla, (iii)
muuttaa ohjelmistoa niin, että se ei enää loukkaa oikeutta tai (iv) käyttäjän palauttaessa ohjelmiston McAfeelle
ja poistettua sen järjestelmistään palauttaa osuuden käyttäjän oikeutta loukkaavasta ohjelmistosta maksamasta
ostohinnasta sen jälkeen, kun arvon väheneminen on huomioitu suorana alenemisena kolmen (3) vuoden
aikana siitä, kun ohjelmisto toimitettiin käyttäjälle.
Henkilökohtainen vahingonkorvaus: Edellä mainittu vahingonkorvaus on henkilökohtaisesti käyttäjän. Käyttäjä
ei voi siirtää sitä kenellekään, hänen omat asiakkaansa mukaan lukien.
Yksinomainen korvaus: vahingonkorvausosiossa kuvataan McAfeen velvoitteet kokonaisuudessaan ja käyttäjän
ainut korvaus koskien ohjelmistosta aiheutuvia patentti- ja tekijänoikeusloukkauksiin liittyviä
vahingonkorvausvaateita tai liiketoimintasalaisuuksien väärinkäyttöä.

Sopimuksen päättyminen:
Maksuvelvollisuuksiin katsomatta käyttäjä voi päättää käyttöoikeuden milloin tahansa poistamalla ohjelmiston
asennuksen. McAfee voi päättää käyttäjän käyttöoikeuden, jos käyttäjä olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja
ja jos käyttäjä ei korjaa rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän aikana vastaanotettuaan ilmoituksen rikkomuksesta.
Sopimuksen päättyessä käyttäjän tulee palauttaa tai tuhota kaikki ohjelmiston ja dokumentaation kopiot.

9)

Lisäehdot:
a)

Arviointiohjelmistot: Jos McAfee tulkitsee ohjelmiston arviointiohjelmistoksi, tämän kohdan ehdot ovat voimassa
ja ne korvaavat tämän sopimuksen kaikki mahdolliset ristiriitaiset ehdot. Käyttäjän maksuton, henkilökohtainen,
rajoitettu käyttöoikeus arviointiohjelmiston käyttöön on tarkoitettu vain arviointitarkoituksiin. Käyttöoikeus on
rajoitettu kolmeenkymmeneen (30) päivään, jos McAfee ei ole kirjallisesti ilmoittanut muuta. Arviointiohjelmisto
voi sisältää virheitä tai muita ongelmia, jotka voivat aiheuttaa järjestelmävirheitä tai muita virheitä ja tietojen
menettämisen. Näin ollen arviointiohjelmisto toimitetaan sellaisenaan, ja McAfee kiistää kaikki takuu- tai
vastuuvelvollisuutensa käyttäjää kohtaan. Arviointiohjelmistoille ei tarjota tukea. Kaikki arviointiohjelmiston
käytöstä kerätyt tiedot käytetään vain arviointitarkoituksiin eikä niitä ei anneta ulkopuolisille tahoille. Kohdassa
3(g) kuvatut rajoitukset ovat voimassa. Jos käyttäjä ei tuhoa arviointiohjelmistoa arviointijakson päätyttyä,
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b)

c)

10)

McAfee voi oman harkintansa mukaan laskuttaa käyttäjältä McAfeen ohjelmiston listahintaa vastaavan
summan, ja käyttäjän tulee maksaa lasku saatuaan sen. JOS LAILLISTA VASTUUTA EI VOI SULKEA POIS,
MUTTA SITÄ VOI RAJOITTAA, MCAFEEN, SEN TOIMITTAJIEN JA SEN VALTUUTETTUJEN KUMPPANIEN
VASTUU ARVIOINTIOHJELMISTOIHIN LIITTYEN RAJOITTUU TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA YHTEENSÄ
VIITEENKYMMENEEN (50) YHDYSVALTAIN DOLLARIIN TAI VASTAAVAAN SUMMAAN PAIKALLISESSA
VALUUTASSA.
Beetaohjelmistot: Jos käyttäjän vastaanottama ohjelmisto on McAfeen tulkinnan mukaan beetaohjelmisto,
kohdan 9(a) ehdot ovat voimassa. McAfeella ei ole velvollisuutta kehittää tai julkisesti julkaista
beetaohjelmistoa. Beetaohjelmistoille ei tarjota tukea. McAfeen niin pyytäessä käyttäjä sitoutuu antamaan
McAfeelle beetaohjelmiston testaamiseen ja käyttöön liittyvää palautetta, kuten virhe- tai
toimintahäiriöraportteja. Käyttäjä myöntää McAfeelle myös ajallisesti rajoittamattoman, ei-yksinoikeudellisen,
maksuttoman ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, kopioida ja jaella palautetta sekä valmistaa siihen
perustuvia tuotteita tai hyödyntää sitä missä tahansa McAfeen tuotteessa McAfeen oman harkinnan mukaan.
Jos käyttäjä saa McAfeelta beetaohjelmiston myöhemmän julkaisemattoman version tai beetaohjelmiston
julkisesti julkaistun kaupallisen version, käyttäjä sitoutuu palauttamaan tai hävittämään beetaohjelmiston kaikki
McAfeelta saadut aikaisemmat versiot.
Maksuttomat tai avoimen lähdekoodin ohjelmistot: Ohjelmistot voivat sisältää komponentteja ja osia (mukaan
lukien rajoituksetta ohjelmat, sovellukset, työkalut, apuohjelmat, kirjastot ja muut ohjelmointikoodi), jotka
ulkopuoliset tahot tarjoavat maksuttoman tai avoimen lähdekoodin ohjelmistokäyttöoikeusmallin nojalla (näistä
käytetään tässä asiakirjassa nimitystä FOSS-koodi). McAfee jakaa ohjelmistoon sisältyvät FOSS-koodin osat ja
komponentit soveltuvien FOSS-koodikäyttöoikeuksien ehtojen mukaisesti. Se, että käyttäjä saa McAfeelta
FOSS-koodin osia ja komponentteja tämän sopimuksen nojalla, ei laajenna tai rajoita käyttäjän oikeuksia tai
velvollisuuksia, jotka on määritetty kunkin FOSS-koodin osan tai komponentin soveltuvassa FOSSkoodikäyttöoikeudessa. Ohjelmistoihin sisältyvien FOSS-koodin osien ja komponenttien käyttöoikeudet
sisältyvät ohjelmistoihin tai niiden dokumentaatioon tai niihin viitataan näissä.

Huomautus Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille:
Ohjelmistoa ja sen mukana toimitettavaa dokumentaatiota pidetään kaupallisena tietokoneohjelmana ja kaupallisena
tietokoneohjelman dokumentaationa Yhdysvaltain DFAR Section 227.7202- ja FAR Section 12.212 -säännösten
nojalla. Ohjelmiston ja dokumentaation käyttöön, muokkaamiseen, jäljentämiseen, julkistamiseen, esittämiseen tai
paljastamiseen Yhdysvaltain hallituksen toimesta sovelletaan ainoastaan tämän sopimuksen määräyksiä, ja kaikki
edellä mainitut toimet ovat kiellettyjä muuten kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallituksi mainituilta osin.

11)

Tietosuoja ja tiettyjen järjestelmätietojen kerääminen:
a)

b)

c)

12)

Ohjelmistoon ja tuki- tai palvelusopimukseen voi sisältyä sovelluksia ja työkaluja, joilla kerätään käyttäjien
henkilökohtaisia tietoja sekä arkaluonteisia tietoja ja muita tietoja yrityksestä, käyttäjistä (mukaan lukien
rajoituksetta yrityksen ja käyttäjien nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja maksutiedot), käyttäjien tietokoneista,
tietokoneisiin tallennetuista tiedostoista ja tietokoneiden välisestä liikenteestä (mukaan lukien rajoituksetta
tiedot, jotka liittyvät verkkoon, käytettyihin käyttöoikeuksiin, laitteiston tyyppiin ja malliin, kiintolevyn kokoon,
keskusyksikön tyyppiin, levytyyppiin, RAM-muistin kokoon, 32- tai 64-bittiseen arkkitehtuuriin,
käyttöjärjestelmän tyyppiin, versioihin, aluekohtaisiin asetuksiin, BIOS-versioon, BIOS-malliin, käytettyjen
skannereiden yhteismäärään, tietokannan kokoon, järjestelmän telemetriaan, laitetunnukseen, IP-osoitteeseen,
sijaintiin, sisältöön, asennettuihin McAfee-tuotteisiin sekä McAfee-komponentteihin, prosesseihin ja palveluihin,
McAfee-komponenttien päivityksiin ja päivitysväliin, asennettuihin kolmansien osapuolten tuotteisiin, McAfeen
lokitiedostoihin, McAfeen tuotteiden ja tiettyjen ominaisuuksien käyttöön jne.). (Yhdessä näistä käytetään
yhteisnimitystä tiedot).
Näiden tietojen kerääminen voi olla tarpeen, jotta voimme toimittaa käyttäjille tilaukseen sisältyvät ohjelmiston
ja tuki- tai palvelutilauksen toiminnot (mukaan lukien rajoituksetta käyttäjien tietokoneverkon uhkien ja
tietoturva-aukkojen tunnistaminen ja niistä raportoiminen). Lisäksi McAfee tarvitsee tietoja ohjelmiston, tuen ja
palvelutilausten kehittämiseen (mukaan lukien rajoituksetta sisällön synkronointi, laitteen seuranta, vianmääritys
jne.) sekä käyttäjien yleisen turvallisuuden edistämiseen tai parantamiseen. Jos käyttäjä haluaa lopettaa näitä
toimintoja tukevien tietojen keräämisen, ohjelmiston asennus on ehkä poistettava tai tuen tai sen
palvelutilauksen käyttö on lopetettava.
Hyväksymällä tämän sopimuksen tai käyttämällä ohjelmistoa, tukea tai palvelusopimusta käyttäjät hyväksyvät
McAfeen tietosuojakäytännön, joka on julkaistu McAfeen sivustossa (www.McAfee.com), sekä antavat
McAfeelle ja sen palveluntarjoajille luvan tietojen keräämiseen, käsittelyyn, kopiointiin, varmuuskopiointiin,
tallentamiseen ja käyttämiseen Yhdysvalloissa, Euroopassa tai muualla oman valtion ja lainsäädäntöalueen
ulkopuolella sekä tietojen siirtämiseen edellä mainittujen alueiden välillä siltä osin kuin tämä toiminta liittyy
ohjelmistoon, tukeen tai palvelusopimukseen. McAfee kerää, käsittelee, kopioi, varmuuskopioi, tallentaa, siirtää
ja käyttää henkilökohtaisia tietoja oman tietosuojakäytäntönsä mukaan. Sen voi lukea McAfeen sivustossa
(www.mcafee.com).

Tarkistukset:
Käyttäjällä on velvollisuus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa McAfeen pyynnöstä toimittaa ohjelmistoavusteisesti
luotava järjestelmäraportti (järjestelmäraportti), joka sisältää vahvistuksen ohjelmistojen käyttöönotosta. Käyttäjä
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hyväksyy sen, että järjestelmäraportti perustuu ohjelmistojen käyttöönottovahvistuksen tuottaviin ohjelmiston teknisiin
ominaisuuksiin. Jos ohjelmisto ei sisällä ohjelmistojen käyttöönoton vahvistuksen tuottamiseen tarvittavia teknisiä
ominaisuuksia, käyttäjän on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa McAfeen pyynnöstä toimitettava ohjelmistoa
koskeva yksityiskohtainen ohjelmistojen käyttöönoton vahvistusraportti McAfeelle. McAfee pyytää järjestelmäraporttia
(tai käyttäjän valmistelemaa ohjelmistojen käyttöönoton vahvistusraporttia) vain kerran vuodessa. McAfee ei puutu
kohtuuttomasti käyttäjän liiketoimintaan. Jos järjestelmäraportista tai käyttäjän valmistelemasta ohjelmistojen
käyttöönoton vahvistusraportista käy ilmi, että tämän sopimuksen käyttöoikeusehtoja ei ole noudatettu, käyttäjän on
ostettava tarvittavat lisäkäyttöoikeudet ja maksettava mahdollinen käyttöoikeuksiin ja/tai tukeen liittyvä
uudelleenkäsittelymaksu. Lisäksi käyttäjältä voidaan periä maksu käyttöoikeusmäärän rikkomisesta.

13)

Vientirajoitukset:
Käyttäjä hyväksyy sen, että ohjelmistoa koskevat Yhdysvaltain ja tarvittaessa Euroopan unionin vientisäännökset.
Käyttäjän on noudatettava ohjelmiston tuonti- ja/tai vientipaikan lainkäyttöalueen sovellettavia vienti- ja tuontilakeja ja säännöksiä. Käyttäjä ei saa viedä ohjelmistoa yksityishenkilölle, taholle tai maahan, joille ohjelmiston toimittaminen on
kiellettyä sovellettavien lakien tai säännösten mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa omalla kustannuksellaan paikallisen
hallituksen luvista, käyttöoikeuksista tai hyväksynnöistä, joita vaaditaan ohjelmiston tuontiin ja/tai vientiin. Lisätietoja
ohjelmiston
viennistä
ja
tuonnista
on
vientimääräyksiä
käsittelevällä
sivulla
osoitteessa
http://www.mcafee.com/us/about-us.aspx. McAfee pidättää oikeuden päivittää tätä verkkosivustoa aika ajoin oman
harkintansa mukaan. Jos McAfee saa ilmoituksen siitä, että käyttäjää vastaan on asetettu tai ollaan asettamassa
pakotteita tai rajoituksia, McAfeella ei ole velvollisuutta hoitaa mitään tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita, jotka
rikkoisivat asetettuja pakotteita tai rajoituksia.

14)

Sovellettava laki:
Tätä sopimusta koskevat kiistat käsitellään seuraavissa tuomioistuimissa: (a) New Yorkin osavaltion tuomioistuimissa, jos
ohjelmiston käyttöoikeus on hankittu Yhdysvalloissa, Meksikossa, Keski-Amerikassa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa tai
Karibian alueella, (b) Englannin ja Walesin tuomioistuimissa, jos ohjelmiston käyttöoikeus on hankittu Euroopassa, Lähiidässä, Afrikassa, Aasiassa (lukuun ottamatta Japania) tai Oseanian alueella (c) Japanin tuomioistuimissa, jos
ohjelmiston käyttöoikeus on hankittu Japanissa, riippumatta sen tai muiden lainkäyttöalueiden lakiperiaateristiriidoista.
Jos ohjelmiston käyttöoikeus on ostettu jostakin muusta maasta, Irlannin tasavallan lakia sovelletaan, ellei jotakin muuta
paikallista lakia ole sovellettava. Tämä sopimus ei ole Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa
koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen alainen. Uniform Computer Information Transactions Act -laki ei ole
voimassa. United States District Court for the Southern District of New York -tuomioistuimella, kun sovelletaan New
Yorkin lakia, Englannin ja Walesin tuomioistuimilla, kun sovelletaan Englannin ja Walesin lakia, Irlannin tasavallan
tuomioistuimilla, kun sovelletaan Irlannin lakia, ja Japanin tuomioistuimilla, kun sovelletaan Japanin lakia, on rajoittamaton
tuomiovalta tähän sopimukseen liittyvissä erimielisyyksissä.

15)

Salassapito
Kumpikin osapuoli hyväksyy, että osapuolien välillä on suhde, jonka vuoksi kumpikin voi päästä käsiksi toistensa
liiketoimintaa, teknologiaa ja/tai tuotteita koskeviin luottamuksellisiin tietoihin tai aineistoihin (”luottamukselliset tiedot”).
Kummankin osapuolen luottamuksellisilla tiedoilla on merkittävä arvo kyseiselle osapuolelle, ja tämä arvo voisi
heikentyä, jos tällaiset tiedot paljastettaisiin kolmansille osapuolille tai jos niitä käytettäisiin tämän sopimuksen
vastaisesti. Kirjalliset tai muut konkreettiset luottamukselliset tiedot on ilmaistava ja nimettävä tiedot ilmoittavalle
osapuolelle kuuluviksi luottamuksellisiksi tiedoiksi. Jos luottamukselliset tiedot kuullaan tai nähdään, kyseisten tietojen
on ilmaistava olevan luottamuksellisia niiden tullessa ilmi ja tämä ilmoitus on vahvistettava kirjallisesti viidentoista (15)
päivän kuluessa tietojen ilmi tulemisesta. Kumpikin osapuoli suostuu olemaan käyttämättä omasta tai kolmannen
osapuolen puolesta kyseisiä luottamuksellisia tietoja muutoin kuin tämän sopimuksen sallimalla tavalla ja suojelemaan
luottamuksellisia tietoja ainakin siinä määrin kuin omia luottamuksellisia tietoja suojellaan ja siinä määrin kuin
luottamuksellisia tietoja voidaan odottaa kohtuudella suojeltavan. Kumpikaan osapuoli ei saa käyttää toisen osapuolen
luottamuksellisia tietoja muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden tai oikeuksien suorittamiseen.
Luottamuksellisia tietoja koskevat rajoitukset eivät koske luottamuksellisia tietoja, jotka (i) ovat jo vastaanottavan
osapuolen tiedossa ennen niiden käyttöä, (ii) tulevat yleiseen käyttöön ilman, että vastaanottava osapuoli on toiminut
lainvastaisesti, (iii) vastaanottava osapuoli on kehittänyt itsenäisesti hyötymättä paljastavan osapuolen
luottamuksellisista tiedoista, (iv) on saatu laillisesti kolmannelta osapuolelta, jota luottamuksellisuus ei koske, tai (v) on
lainsäädännön mukaan ilmoitettava siinä tapauksessa, että osapuoli, jonka on paljastettava luottamuksellisia tietoja,
ilmoittaa luottamukselliset tiedot omistavalle osapuolelle ennalta kirjallisesti tietojen paljastamisesta riittävän ajoissa,
jotta omistava osapuoli voi suorittaa kohtuullisia toimia paljastumisen estämiseksi silloin, kun se on kohtuudella
mahdollista. Elleivät osapuolet toisin sovi, sopimuksen tai soveltuvan lisäyksen päättyessä kumpikin osapuoli
palauttaa toisen osapuolen luottamukselliset tiedot.

16)

Muut ehdot:
a)

b)

Maksamattomuudesta tai McAfeen ohjelmiston ja dokumentaation immateriaalioikeuksien rikkomisesta johtuvia
toimia lukuun ottamatta kumpikaan osapuoli ei voi tuoda esiin mitään tätä sopimusta koskevia toimia yli kaksi
(2) vuotta myöhemmin siitä, kun osapuoli tiesi tai osapuolen olisi pitänyt tietää vaatimuksesta, olivatpa ne missä
muodossa tahansa.
Tämän sopimuksen ehdot, joiden luonteensa vuoksi täytyy pysyä voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen
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c)
d)

e)

jälkeen, pysyvät voimassa irtisanomisen jälkeen.
McAfee voi siirtää tämän sopimuksen kokonaisuudessaan ulkopuoliselle taholle milloin tahansa käyttäjän
kirjallisella suostumuksella. Sopimuksen siirtäminen sulautumisen, yhdistymisen, McAfeen koko tai lähes koko
omistuksen siirtymisen tai sisäisen uudelleenjärjestelyn seurauksena ei edellytä käyttäjän suostumusta.
Tämä sopimus, mukaan lukien kaikki viitteeksi liitetyt asiakirjat, edustaa koko sopimusta osapuolten välillä ja
nimenomaisesti korvaa ja peruu kaikki muut näihin aiheisiin liittyvät tiedonannot, esitykset ja mainokset, olivatpa
ne suullisia tai kirjallisia. Jos käyttäjä tekee tilauksen valtuutetulta kumppanilta tai McAfeelta ja jos tilauksen
ehdot ovat ristiriidassa (i) tämän sopimuksen tai (ii) vahvistusviestin ehtojen kanssa, silloin tämän sopimuksen
ja vahvistusviestin ehdot ovat voimassa. Mitään käyttäjän ostotilausten tai muiden asiakirjojen vakioehtoja ei
sovelleta tämän sopimuksen tulkitsemiseen. Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti McAfeen
valtuutetun edustajan antamalla lisäyksellä. Mikään sopimuksen kohta ei ole mitätön, ellei McAfee ole
toimittanut kohdan mitätöimisestä kirjallista ja allekirjoitettua ilmoitusta. Jos jokin tämän sopimuksen ehto
todetaan pätemättömäksi, toimeenpanokelvottomaksi, pätemättömäksi tai laittomaksi, kyseistä ehtoa
muutetaan niin, että siitä tulee toimeenpanokelpoinen ilman, että se menettää merkityksensä, ja muut ehdot ja
niiden osat pysyvät pätevinä ja voimassa.
Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset, pyynnöt, vaatimukset ja päätökset (muut kuin käyttöön liittyvät
viestit) tulee lähettää McAfeelle tämän sopimuksen kohdassa 1(f) mainittuun aluekohtaiseen osoitteeseen
varustettuna merkinnällä ”Attention: Legal Department”.

McAfeen yritysten käyttöoikeussopimus (huhtikuu 2017)
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