MCAFEES LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE
VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU
BETINGELSENE I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ
VEGNE AV EN ANNEN PERSON ELLER EN BEDRIFT ELLER ANNEN JURIDISK ENHET, BEKREFTER OG
GARANTERER DU AT DU HAR FULL AUTORITET TIL Å BINDE DENNE PERSONEN, BEDRIFTEN ELLER JURIDISKE
ENHETEN TIL DISSE BETINGELSENE.
HVIS DU IKKE GODTAR DISSE BETINGELSENE:


MÅ DU IKKE LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, OG



DU MÅ RETURNERE DENNE PROGRAMVAREN OG RETTIGHETSBEVISET UMIDDELBART TIL PARTEN
DU KJØPTE DEM FRA

1)

Definisjoner
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

«Autorisert partner» betyr alle McAfees distributører, forhandlere eller andre forretningspartnere som har
skriftlig godkjenning fra McAfee om å selge brukerstøtte eller lisensrettigheter til programvaresom gis under
denne avtalen.
«Skytjenester» betyr skytjenestene som McAfee leverer til kunden som angitt i ett eller flere tildelingsbrev.
Tilgang til skytjenestene krever en aktiv støtteavtale eller et aktivt abonnement, som angitt i det spesifikke
tilbudet.
«Dokumentasjon» betyr utdypende materiell i trykt form, elektronisk form eller på Internett som følger med
programvaren. Materialet er på engelsk eller eventuelt andre språk.
«DAT-filer» betyr påvisningsdefinisjonsfiler, også kalt signaturfiler. Disse inneholder koden som programvaren
for beskyttelse mot skadelig programvare bruker til å påvise og reparere virus, trojanske hester og potensielt
uønskede programmer.
«Tildelingsdokument» betyr et bekreftelsesbrev som sendes elektronisk fra McAfee til deg med en bekreftelse
på programvaren og brukerstøtten som du har kjøpt, inkludert gjeldende produktrettighet som definert under
produktrettighetsdefinisjoner (beskrevet i del 3(a) nedenfor).
«Høyrisikosystem» betyr en enhet eller et system som krever ekstra sikkerhetsfunksjonalitet, som for eksempel
feilsikring eller feiltoleranse, for å opprettholde en sikker tilstand, i tilfeller der det er rimelig grunn til å tro at
svikt i enheten eller systemet direkte vil kunne føre til død, personskade eller katastrofal skade på eiendom. En
enhet eller et system med feilsikringsfunksjonalitet i tilfelle svikt kan gå tilbake til en sikker tilstand i stedet for å
svikte fullstendig. Det kan inkludere et sekundært system som trer i kraft for å forhindre funksjonssvikt eller kan
fungere som sikring/reserve i tilfelle funksjonssvikt. En enhet eller et system med feiltoleransefunksjonalitet i
tilfelle svikt kan fortsette den tilsiktede operasjonen, muligens med redusert ytelse, i stedet for å svikte
fullstendig. Uten begrensning kan høyrisikosystemer være påkrevd for kritisk infrastruktur, industrianlegg,
produksjons-/fabrikkanlegg, apparater med direkte livsopprettholdende utstyr, navigerings- eller
kommunikasjonssystemer for fly, tog, båt eller kjøretøyer, lufttrafikkstyring, våpensystemer, kjernefysiske
anlegg, kraftverk, medisinske systemer og fasiliteter samt transportanlegg.
«McAfee» betyr (i) McAfee, LLC, 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, hvis
programvaren er kjøpt i USA (unntatt som oppgitt i punk (vi) nedenfor), Canada, Mexico, Mellom-Amerika, SørAmerika eller Karibia, (ii) McAfee Ireland Limited, med registrert kontoradresse Building 2000, City Gate,
Mahon, Cork, Irland, hvis programvaren er kjøpt i Europa, Midtøsten eller Afrika, (iii) McAfee (Singapore) Pte
Ltd., med handelsadresse 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591, Singapore, hvis
programvaren er kjøpt i Asia (bortsett fra Kina (hvis programvaren er betalt i RMB) eller Japan) eller regionen
som ofte kalles Oseania, (iv) McAfee Co. Ltd., med kontoradresse Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka
1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japan, hvis programvaren er kjøpt i Japan, (v) McAfee (Beijing)
Security Software, med handelsadresse Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District,
Beijing, Kina, hvis programvaren er kjøpt i Kina (i RMB), eller (vi) McAfee Public Sector LLC, med
kontoradresse 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, hvis programvaren er kjøpt av
amerikansk regjering, stat eller lokal myndighet, eller helseorganisasjon eller utdanningsinstitusjon i USA.
«Programvare» betyr McAfee-programvaren i objektkodeformat (i) lisensiert fra Intel og kjøpt fra McAfee eller
McAfees autoriserte partnere, eller (ii) innebygd i eller forhåndslastet på maskinvare med McAfee-varemerke
kjøpt fra McAfee eller McAfees autoriserte partnere, i begge tilfeller inkludert oppgraderinger og oppdateringer
som du installerer i løpet av gjeldende støtteperiode. Programvare kan også inkludere tilleggsfunksjoner eller
funksjonalitet som er tilgjengelig med et gjeldende abonnement eller en aktiv støtteavtale for visse skytjenester,
som angitt i det spesifikke tilbudet og i henhold til tjenestevilkårene for skyen.
«Standard» betyr en teknologispesifikasjon opprettet av en regjeringsstøttet gruppe, en bransjesponset gruppe
eller en lignende gruppe eller enhet som skaper teknologispesifikasjoner som skal brukes av andre. Eksempler
på standarder inkluderer GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG og HTML. Eksempler på grupper som oppretter
standarder inkluderer IEEE, ITU, 3GPP og ETSI.

Corporate EULA

Page 1 of 7

04/2017

j)
k)
l)

m)

2)

Lisenstildeling, eiendomsrettigheter.
a)

b)

c)

3)

«Datterselskap» betyr enhver instans som kontrolleres av deg gjennom minimum femti prosent (50 %) eierskap
av stemmeberettigede andeler.
«Brukerstøtte» eller «teknisk brukerstøtte» betyr støttetjenestene som tilbys av McAfee for støtte og vedlikehold
av programvaren og McAfee-maskinvareutstyr som er angitt i McAfees betingelser for teknisk brukerstøtte og
vedlikehold.
«Oppdateringer» er forbundet med programvarens innhold og omfatter, uten begrensninger, alle DAT-filer,
signatursett, policyoppdateringer og databaseoppdateringer for programvaren som gjøres generelt tilgjengelig
for McAfees kundebase som en del av kjøpt brukerstøtte, og som ikke prissettes eller markedsføres separat av
McAfee.
«Oppgradering» betyr alle programvareforbedringer som gjøres generelt tilgjengelig for McAfees kundebase
som en del av kjøpt brukerstøtte og som ikke prissettes eller markedsføres separat av McAfee.
I henhold til betingelsene og vilkårene i denne avtalen, gir McAfee deg herved en ikke-eksklusiv, ikkeoverførbar rett til å bruke programvaren (i forbindelse med denne avtalen betyr «bruk av programvaren» å laste
ned, installere, og bruke programvaren) som angitt i tildelingsdokumentet, utelukkende til eget, internt
forretningsbruk. Du gis ingen rett til oppdateringer og oppgraderinger med mindre du har kjøpt brukerstøtte
(eller et tjenesteabonnement som gir rett til oppdateringer og oppgraderinger).
Programvaren, inkludert, uten begrensning, dens objektkode og kildekode, enten den gjøres tilgjengelig for deg
eller ikke, er strengt McAfee-fortrolig. McAfee (eller McAfees lisensgivere) har eksklusiv eierskap til, og
reserverer alle – og du kan ikke utøve noen – rettigheter, krav til og interesser i programvaren, inkludert, uten
begrensning, alle åndsverksrettigheter til programvaren, bortsett fra i den utstrekning denne avtalen gir deg
begrenset brukslisens for programvaren. Denne avtalen er ikke en salgsavtale, og ingen krav,
åndsverksrettigheter, eller eierrettigheter til programvaren overføres til deg i henhold til denne avtalen. Du
erkjenner og godtar at programvaren og alle ideer, metoder, algoritmer, formler, prosesser og konsepter brukt i
utvikling av, eller inkorporert i, programvaren, alle fremtidige oppdateringer og oppgraderinger, og alle andre
forbedringer, revisjoner, korrigeringer, feilrettinger, hurtigreparasjoner, hurtigoppdateringer, modifikasjoner,
forbedringer, utgivelser, DAT-filer, signatursett, oppgraderinger og policy- og databaseoppdateringer og andre
oppdateringer i, av eller for programvaren, alle avledede produkter basert på noe av det foregående, og alle
kopier av det foregående, er McAfees forretningshemmeligheter og proprietære eiendom, som har stor
kommersiell verdi for McAfee.
Alle skytjenester, og all programvare som inkluderer skytjenester, er underlagt McAfees avtale om tjenestevilkår
for skyen, som finnes på: http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx

Vilkår for kopiering og bruk
a)
b)

c)
d)
e)

f)

Produktrettigheter: Bruken av programvaren avhenger av lisensene som er anskaffet (f.eks. noder) og er
underlagt produktrettighetsdefinisjonene fastsatt i http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-productentitlement-definitions.pdf på datoen for tildelingsdokumentet.
Flere plattformer / pakker: Hvis programvaren støtter flere plattformer eller hvis du mottar programvaren pakket
sammen med annen programvare, kan ikke det totale antallet enheter som alle versjoner av programvaren er
installert på, overskride produktrettighetene. Noe programvare som lisensieres som en del av et pakkebasert
McAfee-produkt kan også kreve kjøp av en separat McAfee serverlisens for å kunne bruke programvaren på
visse typer servere. Dette vil i hvert tilfelle være spesifisert i dokumentasjonen.
Varighet: Hvis varigheten er nedfelt i tildelingsdokumentet, gjelder lisensen for en begrenset periode
(«varighet»). Lisensen er ellers evigvarende.
Kopier: Du kan kopiere programvaren i den grad det er nødvendig for sikkerhetskopiering, arkivformål eller for
gjenoppretting etter datahavari.
Datterselskaper, administrerte parter: Du kan gi et datterselskap tillatelse til å bruke programvaren i henhold til
betingelsene i denne avtalen, kun så lenge enheten forblir et datterselskap. Hvis du inngår kontrakt om
administrasjon av dine informasjonsteknologiressurser med en tredjepart («administrerende tredjepart»), kan
du også gi slik tillatelse til denne tredjeparten forutsatt at (i) den administrerende tredjeparten bare bruker
programvaren til dine interne operasjoner og ikke slik at den er til nytte for en annen tredjepart eller
administrerende tredjepart, (ii) den administrerende tredjeparten godtar å overholde alle vilkår og betingelser i
denne avtalen, og (iii) du gir McAfee skriftlig melding om at en administrerende tredjepart skal benytte
programvaren på dine vegne. Du holdes fullstendig ansvarlig for samtlige datterselskapers og administrerte
parters overholdelse av eller brudd på vilkårene i denne avtalen.
Generelle begrensninger: Du selv kan ikke og du kan ikke forårsake eller tillate noen tredjepart å: (i)
dekompilere, demontere eller dekonstruere programvaren; eller opprette eller gjenskape kildekoden for
programvaren; (ii) fjerne, slette, utydeliggjøre eller manipulere noen opphavsrett eller annen
produktidentifikasjon eller merknad om proprietære rettigheter, segl eller instruksjonsetikett trykt eller stemplet
på, festet til eller innkodet eller registrert i eller på noen programvare eller dokumentasjon; eller unnlate å
bevare alle merknader om opphavsrett og proprietære rettigheter i alle kopier du tar av programvaren og
dokumentasjonen; (iii) lease, låne ut eller bruke programvaren for tidsdelings- eller servicebyråformål; selge,
markedsføre, lisensiere, viderelisensiere, distribuere, eller på annen måte gi noen person eller virksomhet noen
rett til å bruke programvaren unntatt i den grad det uttrykkelig er tillatt i vilkårene i denne avtalen; eller bruke
programvaren til å levere, alene eller i kombinasjon med andre produkter eller tjenester, noe produkt eller noen
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tjeneste til noen person eller entitet, enten på gebyrbasis eller på annen måte; (iv) endre, tilpasse, manipulere,
oversette, eller lage avledede produkter av programvaren eller dokumentasjonen; kombinere eller slå sammen
noen del av programvaren eller dokumentasjonen med eller i annen programvare eller dokumentasjon; eller
bruke programvaren som referanse eller på annen måte bruke programvaren i forsøk på å utvikle programvare
(inkludert, uten begrensning, rutiner, skript, kode eller programmer) som har funksjonelle attributter, visuelt
uttrykk eller andre funksjoner/egenskaper som ligner på programvarens, eller for å konkurrere med McAfee; (v)
unntatt ved skriftlig forhåndstillatelse fra McAfee, å publisere ytelsestester eller analyser forbundet med
programvaren; eller (vi) forsøke å gjøre noe av det foregående. Du kan ikke kjøre eller bruke programvaren i en
sky, Internett-baserte datatjeneste eller liknende behovsbasert datamiljø med mindre tildelingsdokumentet
uttrykkelig tillater det.

4)

Teknisk brukerstøtte og vedlikehold
McAfees vilkår og betingelser for teknisk brukerstøtte og vedlikehold gjelder hvis du har kjøpt brukerstøtte. McAfees
vilkår og betingelser for teknisk brukerstøtte og vedlikehold er inkludert ved referanse og kan finnes på
https://support.mcafee.com/SPR/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms.pdf.
Etter
at
brukerstøtteperioden eller tjenesteabonnementet angitt i tildelingsdokumentet er utløpt, har du ikke ytterligere rett til å
motta brukerstøtte, inkludert oppgraderinger, oppdateringer og telefonstøtte. Du må innhente alt som kreves av
personvernrelaterte rettigheter og tillatelser fra enkeltpersoner som påbudt ved forskrift, vedtekt eller annen lov eller
interne policyer eller retningslinjer for å kunne fremlegge for McAfee relevant personlig identifiserbar informasjon, data
og annet materiale, i forbindelse med McAfees brukerstøtteytelse eller som ellers angitt under denne avtalen.

5)

Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelse.
a)
b)

c)

d)

e)

6)

Begrenset garanti: McAfee garanterer at programvaren som er lisensiert i henhold til denne avtalen, i det
vesentlige fungerer i henhold til dokumentasjonen («begrenset garanti») i seksti (60) dager fra kjøpsdato
(«garantiperiode»).
Eneste beføyelse: I tilfelle brudd på den begrensede garantien ovenfor skal McAfee, som din eneste beføyelse
og McAfees hele forpliktelse og ansvar (i) reparere eller erstatte programvaren eller (ii) hvis slik reparasjon eller
erstatning etter McAfees oppfatning er kommersielt urimelig, ved McAfees mottak skriftlig fremstilling og løfte
fra deg om at du har fjernet alle forekomster av programvaren og ikke kommer til å bruke programvaren,
refundere prisen du betalte for den gjeldende programvaren.
Garantifraskrivelse: OVENNEVNTE BEGRENSEDE GARANTI GJELDER IKKE I FØLGENDE TILFELLER: (i)
HVIS PROGRAMVAREN IKKE BRUKES I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN ELLER DOKUMENTASJONEN,
(ii) HVIS PROGRAMVAREN ELLER DELER AV DENNE HAR BLITT ENDRET AV ANDRE ENN MCAFEE,
ELLER (iii) HVIS EN FUNKSJONSSVIKT I PROGRAMVAREN ER FORÅRSAKET AV UTSTYR ELLER
PROGRAMVARE SOM IKKE ER LEVERT AV MCAFEE.
Fraskrivelse: MED UNNTAK AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ANGITT OVENFOR, LEVERES
PROGRAMVAREN SOM DEN ER (MED «AS IS»-KLAUSUL), OG MCAFEE GIR INGEN ERKLÆRINGER
ELLER GARANTIER, OG MCAFEE FRASKRIVER SEG ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG
BETINGELSER, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM MÅTTE OPPSTÅ I FORBINDELSE MED
BEHANDLING, YTELSE ELLER BRUK I VIRKSOMHETEN, ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN
IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, KVALITET, EGNETHET FOR
ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT, IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER ELLER
SYSTEMINTEGRASJON. UTEN Å BEGRENSE DET FORANSTÅENDE GIR MCAFEE INGEN GARANTI
ELLER ERKLÆRING OM PROGRAMVARENS BRUK ELLER YTELSE, OG GARANTERER ELLER
ERKLÆRER HELLER IKKE AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE FEILSIKKER, UAVBRUTT
ELLER UTEN FEIL ELLER DEFEKTER, ELLER AT PROGRAMVAREN VIL BESKYTTE MOT ALLE MULIGE
TRUSLER.
Vilkår for høyrisikosystemer: PROGRAMVAREN KAN SVIKTE OG ER IKKE DESIGNET, UTVIKLET, TESTET,
ELLER MENT Å VÆRE PÅLITELIG I FORBINDELSE MED HØYRISIKOSYSTEMER. UTEN AVGRENSNING
FOR NOE ANNET, HAR IKKE MCAFEE NSVAR FOR, OG DU SIKRER OG HOLDER MCAFEE SKADESLØS
FRA KRAV, SØKSMÅL, FORDRINGER OG PROSESSER DER DET PÅSTÅS, HEVDES, SØKES ELLER
FORFEKTES NOEN SOM HELST TYPE ERSTATNINGSANSVAR, TAP, FORPLIKTELSE, RISIKO,
KOSTNAD, SKADE, ERSTATNING, FORELEGG, OPPGJØR, KJENNELSE, BOT ELLER UTGIFTER,
(INKLUDERT ADVOKATSALÆRER) SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV
PROGRAMVAREN PÅ ELLER I ET HØYRISIKOSYSTEM, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SLIK SOM (i)
KUNNE VÆRT FORHINDRET VED ANVENDELSE AV FEILSIKRE ELLER FEILTOLERANTE FUNKSJONER I
HØYRISIKOSYSTEMET, (ii) ER BASERT PÅ EN PÅSTAND, FORFEKTELSE ELLER FORSIKRING OM AT
HØYRISIKOSYSTEMETS FUNKJON AVHENGER ELLER VAR AVHENGIG AV PROGRAMVARENS
FUNKSJON ELLER AT PROGRAMVARENS SVIKT FORÅRSAKET SVIKT I ET HØYRISIKOSYSTEM.

Rettighets- og skadebegrensninger
a)

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OG IKKE VED NOE RETTSPRINSIPP, VERKEN
ERSTATNINGSRETTSLIG, KONTRAKTSRETTSLIG, ETTER UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE,
SKAL NOEN AV PARTENE STÅ ANSVARLIG OVERFOR DEN ANDRE I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN
ELLER I FORBINDELSE MED AVTALEINNHOLDET, FOR NOEN INDIREKTE SKADE, SPESIELL SKADE,
TILFELDIG SKADE ELLER FØLGESKADE, SKADE I FORM AV TAPT FORTJENESTE, TAP AV GOODWILL,
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b)

c)
d)

7)

Skadesløshet for åndsrett
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

8)

TAP AV PERSONALLØNNINGER, ARBEIDSSTANS OG/ELLER DATASVIKT ELLER FUNKSJONSSVIKT,
STRAFFEERSTATNINGSKRAV ELLER IKKE-KONTRAKTSMESSIGE KRAV AV NOEN ART, OG/ELLER
KOSTNADER FOR ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSPROGRAMVARE ELLER -TJENESTER, ENTEN DE
VAR FORUTSIGBARE ELLER IKKE, SELV OM DE ENESTE BEFØYELSENE DENNE AVTALEN GIR ROM
FOR, IKKE OPPFYLLER SIN HOVEDHENSIKT OG SELV OM NOEN AV PARTENE HAR BLITT OPPLYST
OM MULIGHETEN ELLER SANNSYNLIGHETEN FOR SLIK SKADE ELLER KRAV.
UAVHENGIG AV OM KRAVET FOR SLIKE SKADER ER KONTRAKTSRETTSLIG, ERSTATNINGSRETTSLIG
ELLER BASERT PÅ NOE ANNET RETTSPRINSIPP, SKAL PARTENES SAMLEDE ANSVAR OVENFOR DEN
ANDRE PARTEN FOR DIREKTE SKADER, I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN ELLER I FORBINDELSE MED
AVTALEINNHOLDET, IKKE I NOE TILFELLE OVERSTIGE DET TOTALE AVGIFTSBELØPET DU HAR
BETALT FOR PROGRAMVAREN SOM ER GRUNNLAGET FOR KRAVET, I LØPET AV DE SISTE 12
MÅNEDENE FØR HENDELSEN SOM DANNER GRUNNLAGET FOR KRAVET.
Ingen bestemmelser i denne avtalen skal på noen måte ekskludere eller begrense (i) ansvaret til partene for
død eller personskade som skyldes uaktsomhet, eller (ii) ditt ansvar for overdreven bruk av og/eller eventuelle
brudd på McAfees åndsverksrettigheter i programvaren.
ANSVARSBEGRENSNINGEN I DENNE DELEN ER BASERT PÅ DET FAKTUM AT SLUTTBRUKERE
BRUKER DATAMASKINENE SINE TIL ULIKE FORMÅL. DERFOR ER DET KUN DU SOM KAN
IMPLEMENTERE PLANER FOR SIKKERHETSKOPIERING OG BESKYTTELSESTILTAK SOM DEKKER
DINE BEHOV DERSOM EN FEIL I PROGRAMVAREN SKULLE FORÅRSAKE DATAMASKINPROBLEMER
OG MEDFØRENDE TAP AV DATA. AV DISSE FORRETNINGSGRUNNENE GODTAR DU
ANSVARSBEGRENSNINGENE I DENNE DELEN OG ERKJENNER AT UTEN DITT SAMTYKKE TIL DENNE
BESTEMMELSEN, VILLE AVGIFTEN FOR DENNE PROGRAMVAREN VÆRT HØYERE.
Skadeserstatning: McAfee vil holde deg skadesløs, og, etter skjønn, forsvare deg mot krav fremsatt mot deg i
enhver sak eller prosess for (i) direkte brudd på rettigheter relatert til patent og opphavsrett, eller McAfees
urettmessige anvendelse av bedriftshemmeligheter, (ii) fremsatt mot (A) programvaren, alene og ikke i
kombinasjon med noe annet eller (B) en kombinasjon av programvaren.
Unntak: Uansett hva annet som er nevnt i denne avtalen, har McAfee ingen forpliktelse om skadesløsholdelse
eller forsvar av deg mot følgende krav, helt eller delvist:
(i)
teknologi eller design som du ga til McAfee,
(ii)
modifikasjoner eller programmering av programvare som ble laget av noen andre enn McAfee, eller
(iii)
programvarens påståtte implementering av noe av eller hele standarden.
Betingelser: Som en betingelse til McAfees forpliktelser iht. avsnitt 7 må du gi McAfee: (i) snarlig skriftlig varsel
om kravet og avtalen om å gi McAfee fullstendig kontroll over forsvar og oppgjør når det gjelder kravet, og (ii)
ditt fullstendige og betimelige samarbeid.
McAfees samtykke: McAfee er ikke ansvarlig for noen kostnader, utgifter eller kompromisser som du skaffer
eller pådrar deg eller uten skriftlig samtykke fra McAfee på forhånd.
Rettsmidler: McAfee kan, etter eget skjønn og på egen kostnad: (i) innhente for deg retten til å fortsette å bruke
programvaren; (ii) erstatte programvaren med en ikke-krenkende programvare; (iii) endre programvaren slik at
den ikke lenger krenker; eller (iv) ved din returnering av programvaren til McAfee, og/eller fjerne programvaren
fra systemene dine, refundere den gjenstående verdien av kjøpsprisen du betalte for den krenkende
programvaren, med lineær avskrivning over en periode på tre (3) år fra dagen programvaren ble levert til deg.
Personlig skadeløshet: Den tidligere nevnte skadeløsheten er din personlig. Den kan ikke overføres til noen,
inkludert kundene dine.
Eksklusiv avhjelp: Avsnittet om skadesløshet angir det fullstendige omfanget av McAfees forpliktelser, og din
eksklusive avhjelp for krav om krenkelse av patent eller opphavsrett, eller urettmessig anvendelse av
forretningshemmeligheter, gjort helt eller delvis mot programvaren.

Avslutning
Uten begrensninger for betalingsforpliktelsene, kan du når som helst avslutte lisensavtalen ved å avinstallere
programvaren. McAfee kan inndra lisensen ved et vesentlig brudd på betingelsene i denne avtalen hvis du ikke
korrigerer et slikt brudd innen tretti (30) dager etter at du har blitt varslet. Ved slikt opphør skal du umiddelbart
returnere eller destruere alle eksemplarer av programvaren og dokumentasjonen.

9)

Ytterligere vilkår
a)

Evalueringsprogramvare: Dersom programvaren er identifisert av McAfee som «evalueringsprogramvare», skal
bestemmelsene i denne delen gjelde og ha forrang over alle andre motstridene bestemmelser i denne avtalen.
Din avgiftsfrie, ikke-overførbare og begrensede lisens til bruk av evalueringsprogramvaren, utelukkende for
evaluering, er begrenset til tretti (30) dager dersom ikke noe annet er skriftlig avtalt med McAfee.
Evalueringsprogramvaren kan inneholde feil eller andre problemer som kan forårsake systemsvikt eller annen
svikt, eller tap av data. Som en følge av dette leveres evalueringsprogramvare til deg "SOM DEN ER", og
McAfee fraskriver seg alle former for garanti- eller erstatningsforpliktelser overfor deg. Brukerstøtte er ikke
tilgjengelig for evalueringsprogramvare. All informasjon om evalueringsprogramvaren som samles inn ved
bruken av denne, skal utelukkende benyttes til evaluering og skal ikke fremlegges for noen tredjepart.
Begrensningene i del 3(g) gjelder. Hvis du ikke destruerer evalueringsprogramvaren etter at
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b)

c)

10)

evalueringsperioden er utløpt, kan McAfee, etter eget skjønn, sende deg en faktura på et beløp som tilsvarer
McAfees listepris for programvaren, og du må betale denne ved mottak. DER JURIDISK ANSVAR IKKE KAN
FRASKRIVES, MEN BARE KAN BEGRENSES, SKAL ANSVARET TIL MCAFEE OG LEVERANDØRER OG
AUTORISERTE
PARTNERE
I
HENHOLD
TIL
DENNE
AVTALEN
RELATERT
TIL
EVALUERINGSPROGRAMVARE, ELLER I FORBINDELSE MED EVALUERINGSPROGRAMVARE
BEGRENSES TIL EN SAMLET SUM PÅ FEMTI AMERIKANSKE DOLLAR (USD 50) ELLER TILSVARENDE I
LOKAL VALUTA.
Betaprogramvare: Hvis programvaren du har mottatt, identifiseres av McAfee som «betaprogramvare», skal
bestemmelsene i del 9(a) ovenfor være gjeldende. McAfee har ingen forpliktelser til å videreutvikle
betaprogramvaren eller gi den ut offisielt. Brukerstøtte er ikke tilgjengelig for betaprogramvare. Hvis McAfee ber
om det, må du gi tilbakemelding til McAfee angående testing og bruk av betaprogramvaren, inkludert
feilrapporter. Du samtykker i å gi McAfee en løpende, ikke-eksklusiv, avgiftsfri, global lisens til å bruke, kopiere,
distribuere og lage avledede produkter og innarbeide tilbakemeldingene i alle McAfee-produkter etter McAfees
eget skjønn. Hvis du mottar en senere upublisert utgave av betaprogramvaren, eller en utgave av
betaprogramvaren fra McAfee som er gjort offentlig tilgjengelig som kommersiell programvare, sier du deg enig
i å destruere all tidligere betaprogramvare som er mottatt fra McAfee.
«Gratis"- eller "Open Source"-programvare: Programvaren kan inneholde komponenter (inkludert, uten
begrensning,
programmer,
applikasjoner,
verktøy,
hjelpeprogrammer,
biblioteker
og
annen
programmeringskode) som er gjort tilgjengelig fra tredjeparter i henhold til en programvarelisensieringsmodell
med gratis eller åpen kildekode («FOSS-kode»). FOSS-kodekomponenter inkludert i programvaren
videredistribueres av McAfee i henhold til vilkårene i gjeldende FOSS-kodelisens for slik komponent, og ditt
mottak av FOSS-kodekomponenter fra McAfee i henhold til denne avtalen verken utvider eller innskrenker dine
rettigheter eller forpliktelser definert i FOSS-kodelisensen som gjelder FOSS-kodekomponenten. Kopier av
FOSS-kodelisenser for FOSS-kodekomponenter inkludert i programvaren, er inkludert i eller henvist til i
programvarens dokumentasjon.

Merknad til USAs myndigheter som sluttbrukere
Programvaren og tilhørende dokumentasjon betraktes som henholdsvis kommersiell dataprogramvare og
dokumentasjon av kommersiell dataprogramvare i henhold til hva som gjelder av DFAR Section 227.7202 og FAR
Section 12.212. All bruk, modifikasjon, gjengivelse, utgivelse, ytelse, fremvisning eller avdekking av programvare og
tilhørende dokumentasjon er forbudt, bortsett fra i den grad dette er uttrykkelig tillatt ut fra vilkårene i denne avtalen.

11)

Personvern og innsamling av personlig informasjon eller systeminformasjon.
a)

b)

c)

12)

Programvaren, støtten eller tjenesteabonnementet kan anvende applikasjoner og verktøy som samler inn
personlig identifiserbare, sensitive eller andre opplysninger om deg og brukerne (inkludert uten begrensning ditt
og dine brukeres navn, adresse, e-postadresse og betalingsopplysninger), deres datamaskiner, filer lagret på
deres datamaskiner eller deres datamaskiners interaksjon med andre datamaskiner (inkludert uten begrensning
informasjon om nettverk, brukte lisenser, type maskinvare, modell, størrelse på harddisk, type CPU, type disk,
størrelse på RAM, 32- eller 64 biters arkitektur, typer operativsystem, versjoner, sted, BIOS-versjoner, BIOSmodell, totalt antall skannere i bruk, databasestørrelse, systemtelemetri, enhets-ID, IP-adresser, beliggenhet,
innhold, installerte McAfee-produkter, informasjon om McAfee-komponenter, prosesser og tjenester, hyppighet
av og opplysninger om oppdatering av McAfee-komponenter, informasjon om installerte produkter fra
tredjeparter, utdrag fra logger opprettet av McAfee, bruksmønstre for McAfee-produkter og spesifikke
funksjoner osv.) (samlet kalt «data»).
Innsamlingen av disse dataene kan være nødvendige for å kunne gi deg og brukerne den relevante
programvaren, støtten eller tjenestene du abonnerer på den funksjonaliteten som er bestilt (det vil si inkludert,
uten begrensninger, detektering og rapportering av trusler og sårbarheter i ditt og dine brukeren nettverk), for å
sette McAfee i stand til å forbedre programvaren, støtten eller de tjenestene du har abonnert på (det vil si,
inkludert, uten begrensning, innholdssynkronisering, enhetssporing, feilsøking etc.) og for å fremme eller
forbedre den totale sikkerheten for deg og brukerne. Det kan være nødvendig å avinstallere programvaren eller
deaktivere støtten eller tjenesteabonnementet for å stanse ytterligere datainnsamling som støtter disse
funksjonene.
Ved å inngå denne avtalen eller bruke programvaren, støtten eller tjenestene du abonnerer på, samtykker du
og brukerne i McAfees retningslinjer for personvern på McAfees nettsted (www.mcafee.com) og innsamling,
prosessering, kopiering, lagring, overføring og bruk av disse dataene fra McAfees side og selskapets
tjenesteleverandører, i, fra og til USA, Europa eller andre land eller rettskretser som potensielt er utenfor din
eller brukernes eget som en del av programvaren, støtten eller tjenestene du abonnerer på. McAfee vil kun
samle inn, behandle, kopiere, sikkerhetskopiere, lagre, overføre og bruke personlig identifiserbar informasjon i
samsvar med McAfees personvernpolicy på McAfees nettsted (www.mcafee.com).

Kontroll.
Med tretti (30) dagers forvarsel kan McAfee be om, og du må levere, en programvaretilrettelagt, systemgenerert
rapport («systemrapport») som kontrollerer programvaredistribusjonen. Du erkjenner at systemrapporten er basert på
teknologiske funksjoner i programvaren som innebærer kontroll av programvaredistribusjon. Hvis programvaren ikke
inneholder teknologisk funksjonalitet som kontrollerer programvaredistribusjon, skal du innen perioden på tretti (30)
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dager utarbeide og levere en nøyaktig programvaredistribusjonsrapport for programvaren til McAfee. McAfee ber bare
om systemrapporten (eller programvaredistribusjonsrapporten du utarbeider) én gang per år, og kommer ikke til å
forstyrre forretningsdriften din i urimelig grad. Hvis imidlertid en systemrapport eller programvaredistribusjonsrapporten
du utarbeider, viser at du ikke overholder lisensvilkårene i denne avtalen, vil du måtte kjøpe de ekstra lisensene og
betale eventuelle gjenopptakelsesgebyrer tilknyttet lisensene og/eller brukerstøtten, og et gebyr for manglende
overholdelse kan også vurderes.

13)

Eksportregulering
Du erkjenner at programvaren er underlagt eksportregulering i USA og eventuelt i EU. Du skal overholde alle
gjeldende lover og forskrifter for eksport og import i de jurisdiksjoner der programvaren skal importertes og/eller
eksporteres. Du skal ikke eksportere programvaren til noen person, juridisk enhet eller land som forbys under
gjeldende lover eller forskrifter. Du er ansvarlig for på egen regning å anskaffe eventuelle offentlige tillatelser, lisenser
eller godkjenninger som kreves for å importere og/eller eksportere programvaren. Du finner mer informasjon om
eksport og import av programvaren under «Export Compliance» på http://www.mcafee.com/us/about-us.aspx. McAfee
forbeholder seg retten til å oppdatere dette webområdet fra tid til annen etter eget skjønn. Hvis McAfee mottar melding
om at du er eller blir identifisert som en sanksjonert eller begrenset part under gjeldende lov, skal ikke McAfee være
forpliktet til å gjennomføre noen av sine forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen hvis slik gjennomføring ville føre
til brudd på sanksjonene eller begrensningene.

14)

Gjeldende lovverk
Alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen eller avtaleinnholdet vil være underlagt materielle lover
(a) i delstaten New York hvis du har kjøpt lisensen til programvaren i USA, Mexico, Mellom-Amerika, Canada, SørAmerika eller Karibia, (b) i England og Wales hvis du har kjøpt lisensen til programvaren i Europa, Midtøsten, Afrika, Asia
(unntatt Japan) eller regionen som ofte kalles Oseania, og (c) i Japan hvis du har kjøpt lisensen til programvaren i Japan,
uten hensyn til landets eventuelle regler om lovkonflikter. Hvis du har kjøpt lisensen til programvaren i noe annet land,
skal de materielle lovene i Irland gjelde, med mindre det kreves at en annen lokal lov gjelder. Denne avtalen styres ikke
av FNs konvensjon om avtaler for internasjonalt varesalg, hvis anvendelse uttrykkelig utelukkes. Loven «Uniform
Computer Information Transactions Act» slik den er vedtatt, skal ikke gjelde. United States District Court for Southern
District i New York når lovene i New York gjelder, rettsvesenet i England når lovene i England og Wales gjelder,
rettsvesenet i Irland når lovene i Irland gjelder, og rettsvesenet i Japan når lovene i Japan gjelder, skal alle ha eksklusiv
jurisdiksjon over alle tvister som følger av, eller er forbundet med, denne avtalen eller avtaleinnholdet.

15)

Konfidensialitet
Hver av partene til denne avtalen erkjenner at på grunn av relasjonen til den andre avtaleparten, kan partene få tilgang
til konfidensiell informasjon og materiale som gjelder den andre partens forretningsforhold, teknologi, og/eller
produkter som er konfidensielle for den andre parten, («konfidensiell informasjon»). Hver av partenes konfidensielle
informasjon er av betydelig verdi for denne parten, hvis verdi kan forringes hvis slik informasjon ble fremlagt for
tredjeparter eller brukt i strid med denne avtalen. Skriftlig eller annen konkret, konfidensiell informasjon må være
identifisert og merket som konfidensiell informasjon tilhørende den opplysende parten. Når konfidensiell informasjon
oppgis muntlig eller visuelt, må den identifiseres som konfidensiell på det tidspunktet informasjonen oppgis, med
påfølgende skriftlig informasjon innen femten (15) dager etter at den ble oppgitt. Partene samtykker i at de ikke vil
bruke slik konfidensiell informasjon på noen måte på egne vegne eller på vegne av en tredjepart, unntatt som godkjent
i henhold til denne avtalen, og vil beskytte konfidensiell informasjon minst i samme utstrekning som partene beskytter
sin egen konfidensielle informasjon og i samme grad som en fornuftig person ville beskytte slik konfidensiell
informasjon. Ingen av partene kan bruke den andre partens konfidensielle informasjon bortsett fra for å utføre sine
plikter i henhold til denne avtalen. Begrensningene knyttet til den konfidensielle informasjonen gjelder ikke for
konfidensiell informasjon som (i) allerede er kjent for den mottakende parten på tidspunktet vedkommende hadde
tilgang til denne, (ii) blir offentlig tilgjengelig uten noen skadevoldende handling fra den mottakende partens side, (iii)
blir utviklet uavhengig av den mottakende parten uten fordel av den avslørende partens konfidensielle informasjon, (iv)
er rettmessig mottatt fra en tredje part som ikke er underlagt konfidensialitetsplikt eller (v) må avsløre informasjonen
etter lovkrav, forutsatt at den parten som blir tvunget til å avsløre den konfidensielle informasjonen gir parten som eier
den konfidensielle informasjonen skriftlig forhåndsvarsel om avsløringen tilstrekkelig for at den parten som eier
informasjonen kan treffe rimelige tiltak for å forhindre slik avsløring der det er rimelig mulig. Såfremt det ikke er avtalt
annet mellom partene skal hver av partene, ved opphør av denne avtalen eller tilhørende tillegg, returnere all
konfidensiell informasjon til den andre parten.

16)

Diverse
a)

b)
c)

Bortsett fra reaksjoner på grunn av manglende betaling eller krenkelser av McAfees eiendomsrettigheter til
programvaren og dokumentasjonen, skal ingen reaksjoner, uansett type, som måtte følge på grunnlag av
denne avtalen, iverksettes av noen av partene mer enn to (2) år etter at en av partene kjente til eller burde
kjenne til kravet.
Alle betingelser i denne avtalen som av natur burde gjelde utover opphøret av denne avtalen, skal gjelde utover
et slikt opphør.
McAfee kan overdra denne avtalen, i sin helhet, på et hvilket som helst tidspunkt før du har gitt skriftlig tillatelse,
forutsatt at enhver overdragelse som er resultat av eller del av en sammenslåing, konsolidering eller oppkjøp av
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d)

e)

alle eller deler av eller i det vesentlige alle McAfees aktiva, eller en intern omstrukturering eller omorganisering,
ikke krever ditt samtykke.
Denne avtalen, inkludert alle dokumenter som er inkludert ved referanse, utgjør hele avtalen mellom partene,
og den overstyrer og annullerer uttrykkelig all annen kommunikasjon, fremstilling eller kunngjøring, enten
muntlig eller skriftlig, av de omtalte emnene. Hvis du sender en bestilling til en autorisert partner eller til McAfee
og vilkårene og betingelsene i bestillingen er i konflikt med vilkårene og betingelsene i (i) denne avtalen, eller
(ii) lisensbrevet, skal vilkårene og betingelsene som er angitt i denne avtalen være gjeldende. Ingen vilkår eller
betingelser i noen forhåndstrykt kjøpsordre eller kjøpsordre med standardtekst som leveres av deg skal styre
de tiltenkte transaksjonene i denne avtalen. Denne avtalen kan ikke modifiseres unntatt ved et skriftlig tillegg
utstedt av en behørig autorisert representant for McAfee. Ingen bestemmelser i denne avtalen skal anses å
frafalles med mindre en slik frafallelse er skriftlig og signert av McAfee. Hvis noen av bestemmelsene i avtalen
anses for å være ugyldige, urettskraftige eller forbudt etter loven, skal slike bestemmelser anses å være
omarbeidet for å reflektere partenes opprinnelige intensjon så nær som mulig i samsvar med gjeldende lov og
resten av denne avtalen skal stå ved lag.
Alle meldinger, anmodninger, krav og avgjørelser for McAfee i henhold til denne avtalen (bortsett fra
rutinemessig driftskommunikasjon) skal sendes til relevant forretningsadresse i del 1(f) av denne avtalen,
adressert til «Attention: Legal Department».

McAfee-lisensavtale for bedriftssluttbrukere (April 2017)
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