הסכם רישיון למשתמש קצה של MCAFEE
בעצם ההורדה ,ההתקנה ,ההעתקה ,הגישה או השימוש בתוכנה זו ,הנך מביע את הסכמתך לתנאי הסכם הרישיון למשתמש קצה שלפניך.
אם אתה מקבל תנאים אלה בשמו של אדם אחר ,חברה אחרת או ישות משפטית אחרת ,אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיך מלוא הסמכות
להתחייב בשמו של אותו אדם או בשמה של אותה חברה או ישות משפטית לתנאים אלה.
אם אינך מסכים לתנאים אלה:


אל תוריד ,תתקין ,תעתיק ,תיכנס או תשתמש בתוכנה; וכן



החזר מיד את התוכנה ואת הוכחת הזכאות לצד שממנו קיבלת אותן
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'שותף מורשה' פירושו כל אחד מהמפיצים ,המשווקים או השותפים העסקיים האחרים של  McAfeeהמורשים בכתב בידי McAfee
למכור את זכויות הרישיון של התוכנה המוענקות מכוח הסכם זה.
"שירותי ענן" פירושם שירותי הענן המסופקים על-ידי  McAfeeללקוחות כפי שצוין במכתב הענקה אחד או יותר .הגישה לשירותי
הענן מחייבת הסכם תמיכה פעיל או מינוי פעיל ,כנדרש על-ידי ההצעה הספציפית.
'תיעוד' פירושו חומרי הסברה בצורה מודפסת ,אלקטרונית או מקוונת הנלווים לתוכנה באנגלית ובשפות אחרות ,אם קיימים.
קובצי  DATפירושם קובצי הגדרת זיהוי ומכונים גם 'קובצי חתימה' .הם מכילים את הקודים שתוכנה נגד תוכנות זדוניות משתמשת
בהם כדי לזהות ולתקן וירוסים ,סוסים טרויאנים ותוכנות בלתי רצויות בפוטנציה.
'מכתב הענקה' פירושו הודעת אישור אשר הונפקה עבורך בידי  McAfeeומאשרת כי רכשת את התוכנה והתמיכה ,לרבות הזכאות
החלה בגין המוצר ,וזאת כפי שהוגדר במסגרת 'הגדרות הזכאות בגין המוצר' (כמתואר ביתר הרחבה בסעיף (3א) להלן).
'מערכת סיכון גבוה' פירושה מכשיר או מערכת המחייבים פונקציות נוספות של בטיחות ,כגון תכונות ביצועי אל-כשל או עמידות
לתקלות ,כדי לשמור על מצב בטוח היכן שניתן לחזות באופן סביר שכשל במכשיר או במערכת עלול להוביל למוות ,פציעה או נזק
עצום לרכוש .מכשיר או מערכת עם תכונת אל כשל במקרה של תקלה עשוי לחזור לפעול במצב בטוח במקום לקרוס ,עשוי לכלול
מערכת משנית שתיכנס לפעולה כדי למנוע פגיעה בתפקוד או עשוי לפעול כגיבוי במקרה של תפקוד לקוי .מכשיר או מערכת עם
תכונת עמידות לתקלות במקרה של כשל יכולים להמשיך בפעולתם המתוכננת ,אולי ברמה מצומצמת יותר ,במקום לקרוס לחלוטין.
ללא הגבלה ,ייתכן שיידרשו מערכות סיכון גבוה עבור הבאים :תשתיות קריטיות ,מפעלים תעשייתיים ,מתקני ייצור ,התקנים
לתמיכה ישירה בחיים ,כלי טיס ,רכבות ,מערכות ניווט או תקשורת לסירות או כלי רכב ,פיקוח טיסה ,מערכות נשק ,מתקנים
גרעיניים ,תחנות כוח ,מערכות ומתקנים רפואיים ,ומתקני תחבורה.
' 'McAfeeפירושו ,McAfee , LLC )1( :עם משרדים שנמצאים בכתובת 2821 Mission College Blvd., Santa Clara,
 ,California 95054, USAאם התוכנה נרכשה בארה"ב (מלבד כפי שנקבע בתת-סעיף ( )6להלן) ,בקנדה ,במקסיקו ,במרכז
אמריקה ,בדרום אמריקה או בקריביים ,McAfee Ireland Limited )2( ,עם משרדים רשומים הממוקמים בכתובת Building 2000,
 , City Gate, Mahon, Cork, Irelandאם התוכנה נרכשה באירופה ,במזרח התיכון או באפריקה (McAfee (Signapore) Pte )3
 ,Ltd.עם כתובת המסחר  ,101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591, Singaporeאם התוכנה
נרכשה באסיה (מלבד סין (אם התוכנה נרכשה ברנמינבי) או יפן) ,או באזור המכונה אוקיאניה ,McAfee Co. Ltd. )4( ,עם משרדים
הממוקמים בכתובת ,Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japan
אם התוכנה נרכשה ביפן ,McAfee )Beijing) Security Software Co. Ltd. )5( ,עם כתובת מסחר Room 616, No. 6 North
 ,Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, Chinaאם התוכנה נרכשה בסין (ברנמינבי) או (McAfee Public )6
 ,Sector LLCעם משרדים הממוקמים ב ,2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA-אם התוכנה
נרכשה ע"י ממשלת ארה"ב ,ממשל מדיני או מקומי ,ארגון שירותי בריאות או מוסד חינוכי בארה"ב.
'תוכנה' פירושה תוכנת  McAfeeבפורמט של קוד אובייקט ( )1שניתן לה רישיון של  McAfeeושנרכשה מאת  McAfeeאו השותפים
המורשים שלה ,או ( )2מוטבעת או טעונה מראש בציוד חומרה ממותגי  McAfeeשנרכש מאת  McAfeeאו השותפים המורשים
שלה ,בכל מקרה כולל שדרוגים ועדכונים שאתה מתקין במהלך תקופת התמיכה הישימה .תוכנה עשויה אף לכלול תכונות או
פונקציות נוספות שניתן לגשת אליהן אך ורק עם מינוי נוכחי או חוזה תמיכה פעיל לשירותי ענן מסוימים ,כנדרש על-ידי ההצעה
הספציפית ובכפוף לתנאי השירות של הענן.
'תקן' פירושו מפרט טכנולוגי שנוצר על ידי קבוצה בחסות ממשלתית ,קבוצה בחסות תעשייתית או קבוצה או ישות דומות שיוצאות
מפרטים טכנולוגיים לשימוש של אחרים .דוגמאות לתקנים . GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG, HTML:דוגמאות לקבוצות
שיוצרים תקנים-ETSI :ו .IEEE, ITU, 3GPP
'חברה בת' פירושה כל ישות בשליטתך ,שלפחות חמישים אחוזים ( )50%ממנה נמצאים בבעלותך.
"תמיכה" או "תמיכה טכנית" פירושה שירותי התמיכה שמציעה  McAfeeלצורך תמיכה בתוכנה ובציוד החומרה של המותג של
 McAfeeותחזוקה של אלו ,כפי שמצוין ב'תנאי התחזוקה והתמיכה הטכנית של .'McAfee
'עדכונים' קשורים לתוכן התוכנה ,כולל ,ללא הגבלה ,כל קובצי ה ,DAT-ערכות החתימות ,עדכוני המדיניות ,עדכוני מסד נתונים עבור
התוכנה ,אשר הופכים זמינים באופן כללי לבסיס הלקוחות של  ,McAfeeכחלק מהתמיכה שהם רוכשים ושאינם מתומחרים בנפרד
או משווקים על-ידי .McAfee
'שדרוג' פירושו כל שיפור בתוכנה אשר הופך זמין באופן כללי לבסיס הלקוחות של  ,McAfeeכחלק מתמיכה שהם רוכשים ואשר אינו
מתומחר בנפרד או משווק בנפרד על-ידי .McAfee

הענקת רישיון; זכויות קניין.
)a

Corporate EULA

בכפוף לתנאים ולהתניות של הסכם זה McAfee ,מעניקה לך בזה זכות לא בלעדית ,שאינה ניתנת להעברה ,לשימוש בתוכנה
(למטרות הסכם זה ,שימוש בתוכנה פירושו הורדה ,התקנה וגישה לתוכנה) ,המפורטת במכתב ההענקה לצורך פעולות עסקיות
פנימיות בלבד שתבצע .לא מוענקות לך זכויות לעדכונים או לשדרוגים ,אלא אם רכשת תמיכה ( או מינוי לשירות המעניק זכויות
לעדכונים ולשדרוגים).
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תנאי שימוש והעתקה.
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התוכנה ,כולל ללא הגבלה ,קוד האובייקט וקוד המקור שלה ,בין אם סופקו לך או לא ,היא בעלת סודיות מלאה עבור McAfee.
( McAfeeאו המורשים שלה) מחזיקה בבעלות בלעדית ושומרת לעצמה כל זכות (ולך אין כל זכות) ,בעלות ועניין בתוכנה ולתוכנה,
כולל ,ללא הגבלה ,כל זכויות קניין רוחני בתוכנה ולתוכנה ,מלבד במידה של רישיון שימוש מוגבל בתוכנה שהוענק לך בהסכם זה.
הסכם זה אינו הסכם מכירה ,ולא מועברים אליך שום בעלות ,זכויות קניין רוחני או זכויות בעלות על התוכנה בכפוף להסכם זה .אתה
מאשר ומסכים לכך שהתוכנה וכל הרעיונות ,השיטות ,האלגוריתמים ,הנוסחאות ,התהליכים והמושגים המשמשים בפיתוח או
משולבים לתוך התוכנה ,כל העדכונים והשדרוגים העתידיים ,וכל השיפורים ,המהדורות ,התיקונים ,תיקוני הבאגים ,התיקונים
החמים ,הטלאים ,השינויים ,הפרסומים ,קובצי ה ,DAT-ערכות החתימה ,השדרוגים ,והמדיניות ,עדכוני מסד הנתונים ,ועדכונים
אחרים של התוכנה או לתוכנה ,כל הפעולות הנגזרות המבוססות על אחד מהפריטים המוזכרים לעיל ,וכל העותקים של הנ"ל ,הם
סודות מסחר ורכוש קנייני של  ,McAfeeובעלי ערך מסחרי רב עבור .McAfee
כל שירותי הענן וכל תוכנה אשר כוללת שירותי ענן כפופים לתנאים של הסכם שירותי הענן של  ,McAfeeהמפורסמים
כאןhttp://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx:
זכאות בגין המוצר :השימוש בתוכנה מותנה ברישיונות שנרכשו (לדוגמה ,צמתים) וייעשה כפוף להגדרות הזכאות בגין המוצר אשר
מובאות במסמך  http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf-ביום הקובע
של מכתב ההענקה שלך.
ריבוי פלטפורמות/חבילות :אם התוכנה תומכת בריבוי פלטפורמות או אם קיבלת את התוכנה כחלק מחבילה עם תוכנות אחרות ,אזי
מספרם הכולל של ההתקנים שמותר להתקין בהם את כל גרסאות התוכנה לא יעלה על זכאותך בגין המוצר .תוכנות מסוימות אשר
עבורן מוענק רישיון כחלק ממוצר  McAfeeמבוסס-חבילה עשויות לדרוש גם רכישה של רישיון נפרד לשרת  McAfeeכדי להשתמש
בתוכנה בסוגים מסוימים של שרתים ,לכל מקרה כפי שנקבע בתיעוד.
תקופה :הרישיון בתוקף לפרק זמן מוגבל ('התקופה') ,אם תקופה כזו הוגדרה במכתב הזכאות .אם לא ,הרישיונות יהיו לצמיתות.
עותקים :הנך רשאי להעתיק את התוכנה כפי שנדרש באופן סביר לצורכי גיבוי ,שמירה בארכיון או התאוששות מאסון.
חברות בנות; צדדים מנהלים :הנך רשאי להתיר לחברה בת לעשות שימוש בתוכנה בהתאם לתנאי הסכם זה רק כל עוד ישות זו
נותרת חברה בת שלך .כמו כן אתה רשאי לתת היתר לצד שלישי שאתו אתה נכנס לחוזה לנהל את משאבי טכנולוגיית המידע שלך
('הגוף המנהל') ,בתנאי ש )1(-הגוף המנהל משתמש בתוכנה רק לצורך פעולות פנימיות ולא להפקת תועלת של צד שלישי אחר או
של הגוף המנהל עצמו; ( )2הגוף המנהל מסכים לפעול בהתאם לתנאים ולהתניות המפורטים בהסכם זה ,ו )3(-אתה מספק ל-
 McAfeeבכתב הצהרה על כך שהגוף המנהל ישתמש בתוכנה בשמך .אתה תישא באחריות או בחבות במלואן בכל מקרה שבו
הפרה חברה בת וצד מנהל את תנאי הסכם זה.
הגבלות כלליות :אינך רשאי ,ואינך רשאי לגרום או לאפשר לצד שלישי )1( :להדר לאחור ,לפרק או לבצע הנדסה הפוכה בתוכנה ,או
ליצור מחדש את קוד המקור לתוכנה; ( )2להסיר ,למחוק ,לערפל או לטפל שלא כדין בכל זכויות יוצרים או הודעות זיהוי מוצר או
זכויות קנייניות ,חותם או תווית הנחיות המודפסת או מוחתמת על כל תוכנה ותיעוד ,מוצמדת אליהם או מקודדת או רשומה בהם; או
לא לשמור על זכויות יוצרים והודעות קנייניות אחרות בכל עותקי התוכנה והתיעוד שעשית; ( )3להשכיר ,להלוות או להשתמש
ב'תוכנה' למטרות שיתוף זמן או שירותי משרד; למכור ,לשווק ,לתת רישיון ,לתת רישיון משנה ,להפיץ ,או להעניק באופן אחר לכל
אדם או ישות זכות להשתמש בתוכנה ,מלבד מאשר במידה המותרת במפורש בהסכם זה; או להשתמש בתוכנה כדי לספק ,לבד או
בשילוב עם מוצר או שירות כלשהו ,כל מוצר או שירות לכל אדם או ישות ,בין אם על בסיס תשלום או אחרת; ( )4לשנות ,להתאים,
לטפל שלא כדין ,לתרגם או ליצור עבודות נגזרות של התוכנה או התיעוד; לשלב או למזג כל חלק של התוכנה או התיעוד עם או לתוך
תוכנה או תיעוד אחר; או להתייחס אל התוכנה או להשתמש בה באופן אחר כחלק ממאמץ כלשהו לפתח תוכנה (כולל ,ללא הגבלה,
כל שגרה ,קובץ  ,Scriptקוד או תוכנית) עם מאפיינים פונקציונליים ,ביטויים חזותיים או תכונות אחרות כלשהם ,הדומים לאלה של
התוכנה ,או להתחרות עם  )5( ;McAfeeמלבד בהסכמה בכתב מראש של  ,McAfeeלפרסם בחינות ביצועים או בדיקות סף או
ניתוחים כלשהם הקשורים לתוכנה; או ( )6לנסות לעשות אחד מהדברים שלעיל .אינך רשאי להריץ או להפעיל את התוכנה בענן,
במחשבים מבוססי-אינטרנט ,או בסביבת מחשוב דומה לפי דרישה ,אלא אם מכתב ההענקה מאפשר זאת במפורש.

תמיכה טכנית ותחזוקה.
התנאים וההתניות לתמיכה טכנית ותחזוקה של  McAfeeיחולו אם רכשת את שירות התמיכה .תנאי ה'תמיכה הטכנית והתחזוקה' של
בכתובת
אותם
למצוא
וניתן
כסימוכין
כ לולים
McAfee
 .https://support.mcafee.com/SPR/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms.pdfלאחר פקיעת
ת וקפה של תקופת המינוי לתמיכה ולשירות אשר מוגדרת במכתב ההענקה ,לא תהא זכאי עוד לקבלת תמיכה ,לרבות שדרוגים ,עדכונים
ותמיכה טלפונית .תשיג זכויות והרשאות כלשהן הנוגעות לפרטיות מאנשים פרטיים ,כפי שעשוי להידרש על-פי תקנה ,תקנון או חוק אחרת,
או על פי המדיניות או ההנחיות הפנימיות בארגונך ,כדי לחשוף ל ,McAfee-בהקשר לביצועי התמיכה של  McAfeeאו כפי שמצוין אחרת
במסגרת הסכם זה ,מידע אישי ניתן לזיהוי ,נתונים וחומרים רלוונטיים.

)5

אחריות מוגבלת ומיאון אחריות.
)a
)b

)c
)d

Corporate EULA

אחריות מוגבלת McAfee :אחראית כי ,לתקופה של שישים ( )60יום החל מתאריך הרכישה ('תקופת האחריות') ,התוכנה ברישיון
להלן תפעל בהתאם לתיעוד ('אחריות מוגבלת').
תרופה בלעדית :בכל מקרה של הפרת האחריות המוגבלת לעיל ,כתרופה הבלעדית שלך ומחויבותה וחבותה המלאות של
 )1( McAfeeתתקן או תחליף את התוכנה או ( )2אם תיקון או החלפה אלה יהיו לא סבירים מבחינה מסחרית לדעתה של ,McAfee
עם קבלתה של  McAfeeאת ההצהרה הכתובה שלך ואת הבטחתך שהסרת את כל מופעי התוכנה ולא תשתמש בתוכנה ,תעניק לך
החזר כספי על המחיר ששילמת על התוכנה הרלוונטית.
החרגת אחריות :ה'אחריות המוגבלת' לעיל לא תחול אם )1( :השימוש ב'תוכנה' לא יבוצע בהתאם ל'הסכם' זה או לפי ה'תיעוד')2( ,
יבוצע שינוי ב'תוכנה' או בחלק כלשהו שלה ,על-ידי כל ישות אחרת שאינה חלק מ ,McAfee-או ( )3תיגרם תקלה ב'תוכנה' בשל ציוד
או תוכנה שלא סופקו על-ידי .McAfee
מיאון אחריות :מלבד עבור האחריות המוגבלת המתוארת לעיל ,התוכנה מסופקת 'כמות שהיא' ו McAfee-אינה נושאת בכל ייצוג או
אחריות ,ו McAfee-ממאנת אחריות על כל ייצוג ,האחריות והתנאים ,בין אם בעל פה או בכתב ,מפורשים או משתמעים ,הנובעים
ממהלך הטיפול ,מהלך הביצוע או השימוש במסחר ,או באחר ,כולל ,ללא הגבלה ,אחריות משתמעת של סחירות ,איכות ,התאמה
למטרה מסוימת ,בעלות ,אי-הפרה ,או שילוב מערכות ,מבלי להגביל את הנאמר לעיל McAfee,אינה מעניקה כל אחריות ,או מציגה
כל מצג או ערבות בנוגע לשימוש או לביצועים של התוכנה ,ואינה אחראית ,מציגה מצג או מבטיחה שפעולת התוכנה תהיה ללא
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)e

)6

הגבלה של סעדים ונזקים.
)a

)b
)c
)d

)7

אף צד לא יישא באחריות לאחר ,בשום נסיבות ובהתאם לאף חוק ,בין אם חוק נזיקין ,חוזה או אחרת ,במסגרת הסכם זה או בהקשר
לתוכנו ,לכל נזק עקיף ,מיוחד ,מקרי ,פיצויים עונשיים ,פיצויים לדוגמה ,נזק תוצאתי ,או נזקים מחוץ לחוזה מכל סוג ,אובדן מוניטין,
אובדן שכר עובד ,אובדן רווחים או הכנסות ,נזקים עקב הפסקת עבודה ו/או תקלת מחשב או תפקוד לקוי ו/או עלויות בגין רכישת
תוכנה או שירותים חלופיים,בין שניתן היה לחזותו או לא ,אפילו אם התרופות הבלעדיות שסופקו בהסכם זה כשלו במטרתן הבסיסית
ואפילו אם אחד מהצדדים קיבל הודעה לגבי האפשרות או הסבירות לנזקים אלה.
מבלי להתחשב בעובדה שהתביעה בגין נזקים כאלה מבוססת על חוזה ,חוק נזיקין ו/או כל חוק אחר ,באף מקרה לא תעלה האחריות
המצרפית של אחד מהצדדים לצד האחר בגין נזקים ישירים במסגרת הסכם זה או בהקשר לתוכן שלו על סכום כלל התשלומים
ששילמת או שעליך לשלם עבור התוכנה שהביאה לתביעה זו במהלך  12החודשים שקדמו מיידית לאירוע שהביא לתביעה זו.
אף הוראה ב'הסכם' זה לא תכלול או תגביל בכל דרך ( )1את אחריות של כל אחד מהצדדים בגין מוות או פציעה שנגרמו בגין
הזנחה ,או ( )2את האחריות שלך בגין שימוש מופרז ו/או כל הפרה של זכויות הקניין הרוחני של  McAfeeב'תוכנה'.
הגבלת האחריות בסעיף זה מבוססת על העובדה שמשתמשי הקצה עושים שימוש במחשב שלהם למטרות שונות .לפיכך ,רק אתה
יכול לשלב תוכנות גיבוי ואמצעי זהירות המתאימים לצרכים שלך במקרה ששגיאה בתוכנה גורמת לבעיות מחשב ואובדני נתונים
קשורים .מסיבות עסקיות אלה ,אתה מסכים למגבלות האחריות בסעיף זה ומצהיר כי ללא הסכמתך להוראה זו ,התשלום שיחויב
עבור תוכנה זו יהיה גבוה יותר.

שיפוי על קניין רוחני.
)a
)b

)c
)d
)e

)f
)g

)8

כשלים ,ללא הפרעה או ללא שגיאות או פגמים ,או שהתוכנה תגן מפני כל האיומים האפשריים.
תנאי מערכות סיכון גבוה :התוכנה עלולה להיכשל ,ולא תוכננה ,פותחה ,נבדקה או יועדה להיות אמינה בהקשר של מערכות סיכון
גבוה .מבלי להגביל כל דבר אחר McAfee ,לא נושאת באחריות ,ואתה תשפה ותגן על  McAfeeמפני כל תביעה ,דרישה ,והליכים
הטוענים ,תובעים ,מבקשים או קובעים כל חבות ,אובדן ,מחויבות ,סיכון ,עלות ,נזק ,פסיקה ,קנס ,הסדרה ,שיפוט ,קנס או הוצאות
(כולל שכר עו"ד) הנובעים מהשימוש שלך בתוכנה ,או מקשורים אליו ,בסביבת מערכת סיכון גבוה ,כולל ,ללא הגבלה ,אלה ש)1( :
ניתן היה למנוע באמצעות פריסת תכונות אל-כשל או עמידות לתקלות במערכת סיכון גבוה )2( ,מבוססים על תביעה ,טענה או
קביעה שתפקוד מערכת הסיכון הגבוה תלוי או היה תלוי בתפקוד התוכנה ,או שהכשל בתוכנה גרם למערכת סיכון גבוה להיכשל.

שיפוי McAfee :תשפה אותך בפני תביעות שתועלינה כלפיך בכל תביעה משפטית או הליך משפטי ,ועל פי בחירתה ,תגן עליך מפני
אלו  ,אם )1( :התביעה היא בגין הפרה ישירה של פטנט או זכות יוצרים ,או בגין ניצול בלתי הולם של סודות מסחריים של McAfee
ואם ( )2התביעה היא (א) נגד התוכנה בפני עצמה ,ולא בשילוב עם דבר אחר כלשהו או (ב) שילוב של התוכנה.
אי-הכללות :מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה McAfee ,אינה חייבת לשפות אותך עבור תביעות שהועלו ,בחלקן או בשלמותן נגד
הבאים או להגן עליך מפני אלו:
טכנולוגיה או עיצובים שנתת ל;McAfee-
()i
התאמות או תכנות של תוכנה שנעשו על ידי כל גורם אחר שאינו  ;McAfeeאו
()ii
הטמעה לכאורה על ידי התוכנה של חלק או כל התקנים.
()iii
תנאים :כתנאי האחריות של  ,McAfeeכפי שמוגדר תחת סעיף  ,7עליך לספק ל McAfee-את הבאים )1( :הודעה בכתב על הטביעה
ואת הסכמתך לאפשר ל McAfee-שליטה מלאה בהגנה ובהסדרה של התביעה; ו )2(-שיתוף הפעולה המלא שלך בעת הצורך.
הסכמתה של  McAfee :McAfeeלא תהיה אחראית לעלויות ,הוצאות או פשרה כלשהי שייגרמו לך או שיערכו על ידך בלא הסכמת
 McAfeeמראש בכתב.
סעדים McAfee :רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל חשבונה )1( :לרכוש עבורך את הזכות להמשיך להשתמש בתוכנה; ()2
להחליף את התוכנה בתוכנה שאינה גורמת להפרה; ( )3לשנות את התוכנה כך שהיא תהפוך לבלתי-מפירה; או ( )4אחרי שתחזיר
את התוכנה ל ,McAfee-או לאחר הסרת התוכנה מהמערכת שלך ,להחזיר לך את הערך השיורי של מחיר הרכישה ששילמת עבור
התוכנה המפירה ,בניכוי פחת שחושב בשיטת הקו הישר על פני תקופה בת שלוש ( )3שנים מתאריך מסירת התוכנה לידך.
שיפוי אישי :השיפוי האמור יינתן לך אישית .לא תעביר לכל אדם ,כולל ללקוחות שלך.
תרופה בלעדית :לפי סעיף השיפוי McAfee ,ממצה את כל ההתחייבות שלה בשלמותה ואת התרופה הבלעדית העומדת לרשותך
בגין תביעות הפרת פטנט או זכות יוצרים ,או ניצול בלתי הולם של סודות מסחריים מצד התוכנה.

סיום.
מבלי לפגוע בהתחייבויות התשלום שלך ,באפשרותך לסיים את הרישיון בכל עת ,על-ידי הסרת ההתקנה של התוכנה McAfee .עשויה
לסיים את הרישיון שלך במקרה שבו תבצע הפרה של תנאי ההסכם ולא תתקן הפרה מסוג זה תוך שלושים ( )30יום ממועד קבלת ההודעה
על ההפרה .במקרה של סיום כזה תחזיר מיד או תשמיד את כל העותקים של התוכנה ושל התיעוד.

)9

תנאים נוספים.
)a

)b

Corporate EULA

תוכנת הערכה :אם התוכנה זוהתה כתוכנת 'הערכה' של  ,McAfeeאזי התנאים בסעיף זה חלים והם יגברו על כל תנאי בהסכם זה
העומד בסתירה .הרשיון המוגבל שלך ,ללא תמלוגים ושאינו ניתן להעברה לשימוש בתוכנת ההערכה ,למטרות הערכה בלבד ,מוגבל
לשלושים ( )30יום ,אלא אם הוסכם אחרת בכתב על ידי  .McAfeeייתכן כי תוכנת ההערכה תכיל שגיאות או בעיות אחרות העשויות
לגרום לתקלות מערכת או תקלות אחרות ולאובדן נתונים .כתוצאה מכך ,תוכנת הנסיון מסופקת לך " ,"AS ISו McAfee-מסירה
בזאת כל אחריות או מחויבות כלפיך ,מכל סוג שהוא .לא ניתנת תמיכה לתוכנת הערכה .כל מידע על תוכנת ההערכה הנאסף
כתוצאה מהשימ וש בה ישמש אך ורק למטרות הערכה ולא יועבר לצד שלישי כלשהו .המגבלות המתוארות בסעיף ( 3ז) חלות .אם
לא תשמיד את תוכנת ההערכה לאחר תום תקופת הניסיון McAfee ,עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחייב אותך במחיר השווה
למחיר הרשום של  McAfeeעבור תוכנת ההערכה ,ועליך לשלם זאת מיד עם קבלת החשבון .כאשר החבות המשפטית אינה ניתנת
להחרגה ,אך מותרת בהגבלה ,חבותה של  McAfeeושל ספקיה ושותפיה המורשים מכוח הסכם זה בהתייחס על תוכנת ההערכה,
או בקשר לתוכנת ההערכה ,תהיה מוגבלת לסך של חמישים ( )50דולרים .דולר ארה"ב או סכום שווה ערך במטבע מקומי.
תוכנת ביתא :אם התוכנה שקיבלת מוגדרת על ידי  McAfeeתוכנת 'ביתא' ,אזי תנאי סעיף ( 9א) שלעיל יחולו בהתאם .לMcAfee-
אין מחויבות כלפיך להמשיך ולפתח או להשיק את תוכנת הביתא לציבור .לא ניתנת תמיכה עבור תוכנת ביתא .אם תתבקש על-ידי
 McAfeeלעשות זאת ,תספק ל McAfee-משוב בנוגע לבדיקה ולשימוש בתוכנת הביתא ,כולל דוחות שגיאות או באגים .בזאת הנך
מסכים להעניק ל McAfee-רישיון תמידי ,לא בלעדי ,נטול תמלוגים וכלל עולמי להשתמש ,להעתיק ,להפיץ ,לעשות פעולות נגזרות
ולכלול את המשוב בכל מוצר של  McAfeeעל פי שיקול דעתה הבלעדי של  .McAfeeלאחר שתקבל גרסה מאוחרת יותר של תוכנת
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)c

)10

הביתא ,שטרם הושקה ,או השקה של גרסה מסחרית של תוכנת הביתא על-ידי  ,McAfeeאתה מסכים להחזיר או להשמיד את כל
הגרסאות הקודמות של תוכנת הביתא שקבלת מ.McAfee-
תוכנה 'בחינם' או 'תוכנת מקור פתוח' :התוכנה עשויה לכלול רכיבים (לרבות ,אך מבלי להגביל ,תוכניות ,אפליקציות ,כלים ,תוכניות
שירות ,ספריות וקוד תיכנות אחר) המסופקים על-ידי צד שלישי במסגרת מודל רישוי תוכנה חינמי או מודל של מקור פתוח ("קוד
 .)"FOSSרכיבי קוד  FOSSהנכללים בתוכנה מופצים מחדש על-ידי  McAfeeבמסגרת התנאים של הרישיון הרלוונטי לקוד FOSS
עבור רכיב כגון זה; קבלת רכיבי קוד ה FOSS-על ידיך מ McAfee-במסגרת הסכם זה אינה מגדילה או מפחיתה את זכויותיך או
חובותיך כפי שהוגדרו על-ידי רישיון קוד ה FOSS-הרלוונטי לרכיב קוד ה .FOSS-העותקים של רישיונות קוד ה FOSS-עבור רכיבי
קוד ה FOSS-הנכללים בתוכנה כלולים או מוזכרים בתוכנה בתיעוד של התוכנה.

הודעה למשתמשי קצה ממשלתיים בארה"ב.
התוכנה והתיעוד הנלווה לה נחשבים 'תוכנת מחשב מסחרית' וכן 'תיעוד של תוכנת מחשב מסחרית' ,בהתאמה ,וזאת בכפוף לDFAR -
 Section 227.7202ול ,FAR Section 12.212-על פי חלותם .כל שימוש ,שינוי ,שעתוק ,הוצאה ,ביצוע ,הצגה או חשיפה של התוכנה
והתיעוד הנלווה אליה בידי ממשלת ארה"ב ייעשו אך ורק מכוח תנאי הסכם זה ,והנם אסורים אלא ככל שהם מותרים במפורש מכוח תנאי
הסכם זה.

)11

פרטיות ואיסוף פרטי מערכת ופרטים אישיים.
)a

)b

)c

)12

מינויי ה'תוכנה' ,ה'התקן' או ה'שירות' עשויים לכלול יישומים וכלים לאיסוף מידע מזוהה אישית ,מידע רגיש ומידע אחר אודותיך
ואודות המשתמשים (לדוגמה ,לרבות ,אולם לא מוגבל לשם ,כתובת ,כתובת דואר אלקטרוני ופרטי תשלום שלך ושל המשתמשים),
המחשבים שלהם ,הקבצים שאוחסנו על המחשבים שלהם ,או התקשורת של המחשב שלהם עם מחשבים אחרים (לדוגמה ,לרבות,
אולם לא מוגבל למידע בנושא רשת ,הרישיונות שבשימוש ,סוג החומרה ,דגם ,גודל הכונן הקשיח ,סוג ה ,CPU-סוג הדיסק ,גודל ה-
 ,RAMארכיטקטורת  32או  ,bit 64סוגי מערכת ההפעלה ,גרסאות ,מקומי ,גרסת  ,BIOSדגם  ,BIOSכלל הסורקים שבשימוש,
גודל מסד הנתונים ,טלמריה של מערכת ,,זיהוי התקן ,כתובת  ,IPמיקום ,תוכן ,מוצרי  McAfeeהמותקנים ,רכיבי  ,McAfeeמידע
על תהליכים ושירותים ,תדירות ופרטים על עדכון של רכיבי  ,McAfeeמידע אודות מוצרים של צד שלישי המותקנים ,תמציות יומנים
שהופקו על ידי  ,McAfeeדפוסי שימוש במוצרי  McAfeeופונקציות ספציפיות וכיו"ב( ).להלן ביחד" ,נתונים").
אפשר שיהיה צורך לאסוף נתונים אלה על מנת לספק לך ולמשתמשים שלך את התוכנה הרלוונטית ,התמיכה או פונקציות מינוי
השירות שהזמנת (כגון ,בין השאר ,ללא הגבלה ,גילוי ודיווח על איומים ונקודות תורפה ברשת המחשבים שלך ושל המשתמשים
שלך) ,על מנת לאפשר ל McAfee-לשפר את התוכנה ,התמיכה או מנוי השירות שלנו (למשל ,כולל ,ללא הגבלה ,סינכרון תוכן,
מעקב אחר התקנים ,פתרון בעיות ,וכו') ועל מנת לקדם או לשפר את הביטחון הכולל עבורך ועבור המשתמשים שלך .ייתכן כי
תתבקש להסיר את התוכנה או לנטרל את התמיכה או את המינוי לשירותי המתיכה במטרה להפסיק איסוף נוסף של נתונים אשר
תומכים בפונקציות אלה.
באמצעות חתימה על 'הסכם' זה ,או השימוש במינוי ה'תוכנה' ,ה'תמיכה' או ה'שירות' ,אתה והמשתמשים מסכימים ל'מדיניות
הפרטיות של  'McAfeeבאתר האינטרנט של  )www.mcafee.com ( McAfeeולאיסוף ,עיבוד ,העתקה ,גיבוי ,אחסון ,העברה
ושימוש ב'נתונים' אלה על ידי  McAfeeוספקי השירות שלה בארצות הברית ,אירופה ומדינות אחרות או תחומי שיפוט אחרים מחוץ
לאזור שבו אתה או המשתמשים מחזיקים בחלק ממינוי ה'תוכנה' ,ה'תמיכה' או השירות McAfee .תאסוף ,תעבד ,תעתיק ,תגבה,
תאחסן ,תעביר ותעשה שימוש רק במידע מזוהה אישית בהתאם למדיניות הפרטיות של  McAfeeבאתר האינטרנט של  McAfeeב-
(.)www.McAfee.com

ביקורת.
לאחר שלושים ( )30יום מקבלת הודעה מראש McAfee ,רשאית לבקש ,וחובה עליך לספק ,דוח מותאם-תוכנה שנוצר על-ידי המערכת ('דוח
המערכת') ,המאמת את פריסת התוכנה .אתה מאשר שדוח המערכת מבוסס על התכונות הטכנולוגיות של התוכנה אשר ממספקות אימות
לפריסת תוכנה .אם התוכנה אינה כוללת תכונות טכנולוגיות שמספקות אימות לפריסת התוכנה ,עליך להכין ולספק ל ,McAfee-במסגרת
התקופה של שלושים ( )30ימים ,דוח אימות מדויק לפריסת התוכנה ,עבור התוכנה McAfee .תבקש את דוח המערכת (או את דוח אימות
פריסת התוכנה שהכנת) רק פעם אחת בשנה ,ולא תפריע לך באופן בלתי סביר בניהול העסק שלך .אולם ,אם דוח מערכת או דוח אימות
פריסת התוכנה שהכנת מזהה שאינך מציית לתנאי הרישיון של הסכם זה ,תתבקש לרכוש את הרישיונות הנוספים ולשלם דמי החזרה
לתוקף הקשורים לרישיונות ו/או לתמיכה ,וייתכן שתידרש גם הערכה של תשלום על אי-ציות.

)13

פיקוח על הייצוא.
בזאת הנך מאשר כי התוכנה כפופה לתקנות הייצוא של ארה"ב ,ובמקום שהדבר חל – גם של האיחוד האירופי .עליך לציית לכל החוקים
והתקנות בנושא ייצוא וייבוא החלים בתחום השיפוט שממנו תיובא התוכנה ו/או שאליו תיוצא .אל תייצא את ה'תוכנה' לאדם כלשהו ,לישות
או למדינה כלשהי ,אליהם אסור לייצא בהתאם לתקנות או לחוק הרלוונטיים .אתה אחראי ,על חשבונך ,לקבל היתרים ,רישיונות או אישורים
ממשלתיים מקומיים כלשהם הדרושים ליבוא ו/או לייצוא של התוכנה .למידע נוסף בנושא ייצוא וייבוא של התוכנה ,עיין ב'תאימות ייצוא'
בכתובת  McAfee .http://www.mcafee.com/us/about-us.aspxשומרת לעצמה את הזכות לעדכן את אתר האינטרנט הזה מעת לעת,
על פי שיקול-דעתה הבלעדי .אם  McAfeeמקבלת הודעה כל כך שאתה ,או שאתה הופך מזוהה כצד שהוטלו עליו סנקציות או מוגבל
במסגרת החוק החל ,אזי  McAfeeלא תהיה מחויבת לבצע אף אחת ממחויבויותיה במסגרת רישיון זה ,אם ביצוע זה יגרום להפרת
הסנקציות או ההגבלות.

)14

החוק הגובר.
כל המחלוקות הנובעות מהסכם זה או התוכן שלו או קשורות אליו יהיו כפופות לחוקים המהותיים :א) במדינת ניו יורק ,אם רכשת את התוכנה
בארה"ב ,מקסיקו ,מרכז אמריקה ,דרום אמריקה או האיים הקריביים; (ב) באנגליה וויילס ,אם רכשת את הרישיון לתוכנה באירופה ,המזרח
התיכון ,אפריקה ,אסיה (פרט ליפן) או באזור שנהוג לכנותו כאוקיאניה; וכן (ג) ביפן ,אם רכשת את הרישיון לתוכנה ביפן ,מבלי לתת תוקף
לכללים שלו הקשורים למיתקל דינים .אם רכשת את רישיון התוכנה בכל מדינה אחרת ,אזי יחולו על כך דיניה המהותיים של הרפובליקה של
אירלנד ,למעט כאשר קיימת דרישה להחיל על כך דין מקומי אחר .הסכם זה אינו כפוף לאמנת האו"ם בדבר חוזים למכר טובין בין-לאומי ,אשר
תחולתה מוחרגת במפורש .החוק  Uniform Computer Information Transactions Actלא יחול כפי שהתקבל .בית המשפט של המחוז
הדרומי בניו יורק ,כאשר הדין החל הוא דין מדינת ניו יורק ,בתי המשפט באנגליה ,במקרים שבהם הדין החל הוא דין אנגליה וויילס ,בתי המשפט
של הרפובליקה של אירלנד ,במקרים שבהם הדין החל הוא דין אירלנד ,ובתי המשפט ביפן ,במקרים שבהם הדין החל הוא הדין היפני  -לכל אחד
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מבתי משפט אלה תהיה סמכות שיפוט בלעדית בנושא כל המחלוקות הנוגעות להסכם זה או לתוכנו.
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סודיות
כל צד מצהיר בזאת שכתוצאה מהיחסים שלו עם הצד השני להסכם זה ,אפשר שתהיה לו גישה למידע וחומרים חסויים הנוגעים לעסקים,
לטכנולוגיה ו/או למוצרים של הצד השני ,שהם חסויים ובעלי ערך משמעותי לצד השני ('מידע חסוי') .המידע הסודי של כל צד הוא בעל ערך
משמעותי לצד ,וערך זה עלול להיפגע אם מידע זה ייחשף בפני צדדים שלישיים ,או שייעשה בו שימוש שמפר הסכם זה .במועד הגילוי ,יש
לזהות ולסמן כל מידע בכתב או מידע מוחשי חסוי אחר כמידע חסוי השייך לצד המגלה .כאשר מגלים מידע חסוי בעל פה או על ידי הצגתו,
יש לזהות אותו כמידע חסוי במועד הגילוי ,ובהמשך לכך יש לאשר זאת בכתב בתוך חמישה-עשר ( )15יום ממועד הגילוי .כל צד מסכים
בזאת כי לא לעשות שימוש במידע חסוי כזה בשום דרך ,לא עבור עצמו ולא עבור צד שלישי כלשהו ,אלא כפי שהדבר מותר מכוח הסכם זה,
וכן כי יגן על המידע החסוי לפחות ככל שהוא מגן על מידע חסוי של עצמו וככל שאדם סביר היה מגן על מידע חסוי כזה .אף אחד מהצדדים
אינו רשאי להשתמש במידע החסוי של הצד השני ,אלא כדי לבצע את חובותיו על פי הסכם זה .המגבלות על מידע חסוי לא יחולו על מידע
חסוי אשר )1( :כבר ידוע לצד המקבל במועד הגישה המפורט להלן )2( ,ייוודע לציבור בלא מעשה בלתי חוקי של הצד המקבל )3( ,יפותח
באופן עצמאי על ידי הצד המקבל בלא להפיק תועלת מן המידע החסוי שברשות הצד המגלה ,)4( ,התקבל באופן חוקי מצד שלישי שאינו
מחויב לסודיות ,או ( )5גילויו נדרש על פי דין ,ובלבד שהצד שאולץ לחשוף את המידע החסוי יספק לצד שהוא הבעלים של המידע החסוי
הודעה בכתב מראש בדבר הגילוי שיהיה בה די עבור הצד שהוא הבעלים לנקוט פעולה סבירה למניעת הגילוי האמור ,במקום שהדבר
אפשרי באופן סביר .אם לא יוסכם אחרת בין שני הצדדים ,הרי שעם סיום הסכם זה או הנספח שלו ,יחזיר כל צד את המידע החסוי של הצד
שכנגד.
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שונות.
)a
)b
)c
)d

)e

פרט לפעולות של אי-תשלום או הפרה של זכויות הקניין של  McAfeeבנוגע לתוכנה ולתיעוד ,אף תביעה ,מכל צורה שהיא ,העולה
מהסכם זה ,לא תוגש על -ידי אחד מהצדדים בפרק זמן העולה על שנתיים לאחר שאחד הצדדים ידע על תביעה או היה אמור לדעת
עליה.
תנאים כלשהו בהסכם זה שמטבעם אמורים להישאר בתוקף לאחר סיום הסכם זה ,יישארו בתוקפם לאחר סיום כזה.
 McAfeeרשאית להקצות הסכם זה ,בכללותו ,בכל עת ,בכפוף להסכמה מראש בכתב; אולם בתנאי שכל הקצאה שהנה חלק או
שנובעת ממיזוג ,איחוד ,רכישה של כל נכסי  McAfeeאו כמעט כולם ,או מארגון מחדש פנימי אינו מחייב הסכמה.
הסכם זה ,לרבות כל המסמכים הנכללים בו כסימוכין ,מייצג את ההסכמה המלאה בין הצדדים והוא גובר ומבטל במפורש כל
התקשרות אחרת ,או כל ייצוג או פרסום אחר ,בין בכתב ובין בעל פה ,בנושאים הנדונים בו .אם אתה מוציא הזמנה לשותף מורשה
או אל  McAfeeוהתנאים וההתניות של ההזמנה מתנגשים בתנאים וההתניות של ( )1הסכם זה ,או (' )2מכתב הזכאות' ,אזי
התנאים וההתניות של הסכם זה ושל מכתב הזכאות הם שיקבלו קדימות .שום תנאים ומגבלות של הזמנת רכש מודפסת מראש או
סטנדרטית ,שלך או מסמך אחר שלך ,לא ישלטו בעסקאות שיוגדרו בהסכם זה .לא ניתן לשנות הסכם זה ,למעט כתוספת כתובה
שהופקה על-ידי נציג מורשה של  .McAfeeחברת  McAfeeלא תיחשב כאילו ויתרה על הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה אלא אם
כן ניתן הוויתור בכתב ונחתם על ידי חברת .McAfeeאם הוראה כלשהי בהסכם תימצא בלתי תקפה ,בלתי ניתנת לאכיפה או אסורה
במסגרת החוק ,הוראה שכזו תנוסח מחדש כדי לשקף באופן קרוב ככל האפשר את הכוונה המקורית של הצדדים ,בהתאם לחוק
החל ויתר הסכם זה ימשיך להתקיים ולעמוד במלוא תוקפו.
כל ההודעות ,הבקשות ,הדרישות והקביעות עבור  McAfeeעל פי הסכם זה (מחוץ לתקשורת תפעולית שגרתית) יישלחו אל :כתובת
הישות הרלוונטית בסעיף (1ו) של הסכם זה הממוענת 'לידיעת המחלקה המשפטית'.

הסכם רישיון תאגידי למשתמש קצה ( McAfeeאפריל)2017 ,
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