UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MCAFEE
POBIERAJĄC, INSTALUJĄC, KOPIUJĄC, UZYSKUJĄC DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA LUB KORZYSTAJĄC Z
NIEGO, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO. WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA TE WARUNKI W IMIENIU INNEJ OSOBY, FIRMY LUB PODMIOTU
PRAWNEGO, UŻYTKOWNIK DEKLARUJE I POTWIERDZA, ŻE JEST W PEŁNI UPRAWNIONY DO ZWIĄZANIA DANEJ
OSOBY, FIRMY LUB PODMIOTU PRAWNEGO TYMI WARUNKAMI.
JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA TE WARUNKI:


ZABRANIA
SIĘ
POBIERANIA,
INSTALOWANIA,
KOPIOWANIA,
OPROGRAMOWANIA ORAZ KORZYSTANIA Z NIEGO, ORAZ



NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE I POTWIERDZENIE NABYCIA UPRAWNIEŃ
STRONIE, OD KTÓREJ UPRAWNIENIA ZOSTAŁY UZYSKANE.

1)

Definicje.
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

UZYSKIWANIA

DOSTĘPU

DO

„Autoryzowany Partner” oznacza dowolnego dystrybutora, dealera lub innego partnera biznesowego firmy
McAfee upoważnionego przez nią na piśmie do sprzedaży praw licencyjnych do Oprogramowania udzielonych
na podstawie niniejszej Umowy bądź Pomocy Technicznej.
„Usługi w chmurze” oznaczają usługi w chmurze świadczone na rzecz Klienta przez McAfee zgodnie z
Potwierdzeniem lub Potwierdzeniami. Dostęp do Usług w chmurze wymaga umowy o aktywnym wsparciu lub
aktywnej subskrypcji zgodnie z wymogami danej oferty.
„Dokumentacja” oznacza dołączone do Oprogramowania drukowane, elektroniczne lub internetowe materiały
pomocnicze w języku angielskim i w innych dostępnych językach.
„Pliki DAT” oznacza pliki definicji do wykrywania, zwane również plikami sygnatur, które zawierają kod(y), które
programy do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem wykorzystują do wykrywania i naprawy wirusów, koni
trojańskich i potencjalnie niepożądanych programów.
„Potwierdzenie uprawnień” oznacza zawiadomienie o potwierdzeniu wydane użytkownikowi przez firmę
McAfee, zawierające potwierdzenie zakupu Oprogramowania i usług Pomocy technicznej przez Użytkownika
oraz uprawnień do używania produktu zgodnie z definicjami uprawnień do produktu (opisanymi w punkcie 3a
poniżej).
„System wysokiego ryzyka” oznacza urządzenie bądź system, wymagający dodatkowych zabezpieczeń, takich
jak funkcje zapewniające działanie odporne na awarię lub błędy w celu utrzymania bezpiecznego stanu, jeśli
można zasadnie przewidywać, że awaria urządzenia lub systemu mogłaby doprowadzić bezpośrednio do
zgonu, obrażeń ciała bądź katastrofalnych szkód majątkowych. Urządzenie lub system z funkcją odporności na
awarię w przypadku awarii może powrócić do stanu bezpiecznego zamiast się zepsuć, funkcja ta może
obejmować system zapasowy, który uruchamia się w celu zapobieżenia awarii lub działa jako rezerwowy w
przypadku awarii. Urządzenie lub system z funkcją odporności na błędy może w przypadku awarii nadal
pracować zgodnie z przeznaczeniem, ewentualnie na obniżonym poziomie, a nie przestanie działać całkowicie.
Systemy wysokiego ryzyka mogą być wymagane między innymi w kluczowej infrastrukturze, zakładach
przemysłowych, zakładach produkcyjnych, urządzeniach do bezpośredniego podtrzymywania funkcji
życiowych, układach nawigacyjnych lub łącznościowych w samolotach, pociągach, łodziach lub pojazdach,
sterowania ruchem powietrznym, systemach obronnych, instalacjach jądrowych, elektrowniach, systemach i
instalacjach medycznych oraz infrastrukturze transportowej.
„McAfee” oznacza spółki (i) McAfee, LLC z siedzibą pod adresem 2821 Mission College Blvd., Santa Clara,
California 95054, USA, jeśli Oprogramowanie zakupiono w Stanach Zjednoczonych (z wyjątkiem sytuacji
opisanych w podpunkcie (vi) poniżej), Kanadzie, Meksyku, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej lub na
Karaibach, (ii) McAfee Ireland Limited z siedzibą pod adresem Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irlandia,
jeśli Oprogramowanie zakupiono w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, (iii) McAfee (Signapore) Pte
Ltd. z siedzibą handlową pod adresem 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591,
Singapur, jeśli Oprogramowanie zakupiono w Azji (w kraju innym niż Chiny (jeśli Oprogramowanie zakupiono w
yuanach) lub Japonia) lub regionie zwanym powszechnie Oceanią, (iv) McAfee Co. Ltd. z siedzibą pod
adresem Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japonia, jeśli
Oprogramowanie zakupiono w Japonii, (v) McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd. z siedzibą handlową
pod adresem Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, Chiny, jeśli
Oprogramowanie zakupiono w Chinach (w yuanach), albo (vi) McAfee Public Sector LLC z siedzibą pod
adresem 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, jeśli Oprogramowanie zostało
zakupione przez rząd, władze stanowe lub lokalne, organizację służby zdrowia lub placówkę oświatową w
Stanach Zjednoczonych.
„Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie firmy McAfee w formacie kodu wynikowego (i) na które firma
McAfee udziela licencji i kupowane od firmy McAfee bądź jej Autoryzowanych partnerów, lub (ii) wbudowane
albo zainstalowane fabrycznie w sprzęcie komputerowym z marką McAfee zakupionym od firmy McAfee lub jej
Autoryzowanych partnerów, włącznie z wszystkimi Uaktualnieniami i Aktualizacjami instalowanym przez
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i)

j)
k)
l)

m)

2)

Udzielenie licencji; Prawa własności intelektualnej.
a)

b)

c)

3)

użytkownika w ciągu obowiązującego okresu Pomocy technicznej. Oprogramowanie może również obejmować
elementy lub funkcje dodatkowe, do których dostęp możliwy jest wyłącznie dzięki aktualnej subskrypcji lub
aktywnej umowie o wsparcie dla pewnych Usług w chmurze, zgodnie z wymogami konkretnej oferty i z
zastrzeżeniem Regulaminu chmury.
„Standard” oznacza specyfikację technologiczną stworzoną przez grupę sponsorowaną przez państwo, grupę
sponsorowaną przez branżę, bądź jakąkolwiek podobną grupę lub podmiot tworzący specyfikacje
technologiczne do użytku osób trzecich. Przykładowe Standardy to GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG, oraz
HTML. Do grup tworzących Standardy należą między innymi IEEE, ITU, 3GPP oraz ETSI.
„Podmiot zależny” oznacza jakikolwiek podmiot kontrolowany przez Użytkownika przez posiadanie ponad
pięćdziesięciu procent (50%) udziałów z prawem głosu.
„Pomoc” lub „Pomoc techniczna” oznacza usługi pomocy technicznej oferowane przez firmę McAfee w zakresie
obsługi i konserwacji Oprogramowania oraz sprzętu marki McAfee, określone szczegółowo w Warunkach
świadczenia usług pomocy technicznej i konserwacji firmy McAfee.
„Aktualizacje” są powiązane z zawartością Oprogramowania i obejmują, między innymi, wszystkie pliki DAT,
zbiory sygnatur, aktualizacje zasad, aktualizacje baz danych dotyczących Oprogramowania, które są
udostępniane klientom firmy McAfee na warunkach ogólnych w ramach zakupionych usług Pomocy technicznej
i które nie podlegają osobnej opłacie ani nie są sprzedawane oddzielnie przez firmę McAfee.
„Uaktualnienia” oznaczają wszelkie udoskonalenia Oprogramowania, które są udostępniane klientom firmy
McAfee na warunkach ogólnych w ramach zakupionych usług Pomocy technicznej i które nie podlegają
osobnej opłacie ani nie są sprzedawane oddzielnie przez firmę McAfee.
Z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej Umowy firma McAfee udziela Użytkownikowi niewyłącznej,
nieprzenośnej licencji na używanie Oprogramowania (na potrzeby niniejszej Umowy używanie
Oprogramowania obejmuje pobieranie, instalowanie Oprogramowania i dostęp do niego) wymienionego w
Potwierdzeniu uprawnień wyłącznie do wewnętrznej obsługi działalności biznesowej Użytkownika. Użytkownik
nie uzyskuje uprawnień do Aktualizacji ani Uaktualnień, o ile nie zakupił usług Pomocy technicznej (lub
subskrypcji usług przyznających uprawnienia do Aktualizacji i Uaktualnień).
Oprogramowanie, w tym między innymi jego kod wynikowy i kod źródłowy, niezależnie od tego, czy zostały one
udostępnione Użytkownikowi, jest ściśle poufną informacją firmy McAfee. Firma McAfee (bądź jej
licencjodawcy) jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw, tytułu własności i roszczeń w zakresie
Oprogramowania, w tym między innymi wszystkich praw własności intelektualnej do Oprogramowania, z
wyjątkiem zakresu ograniczonej licencji na użytkowanie Oprogramowania udzielonej Użytkownikowi w
niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa nie jest umową sprzedaży, więc na Użytkownika nie zostaną przeniesione
na jej podstawie żadne tytuły własności, prawa własności intelektualnej ani prawa własności do
Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Oprogramowanie jak i wszelkie
pomysły, metody, algorytmy, wzory, procesy i koncepcje wykorzystane do stworzenia bądź włączenia do
Oprogramowania wszelkie przyszłe Aktualizacje i Uaktualnienia oraz wszelkie inne usprawnienia, zmiany,
poprawki, naprawy błędów, naprawy typu hot-fix, łaty, modyfikacje, wzmocnienia, wersje, pliki DAT, zbiory
sygnatur, uaktualnienia, a także uaktualnienia zasad i baz danych oraz inne uaktualnienia Oprogramowania,
wszystkie dzieła pochodne stworzone na podstawie powyższych, oraz wszystkie kopii powyższych stanowią
tajemnicę handlową i zastrzeżoną własność firmy McAfee, mającą ogromną wartość handlową dla firmy
McAfee.
Wszystkie Usługi w chmurze oraz każde Oprogramowanie zawierające Usługi w chmurze podlegają Umowie o
Regulaminie
Chmury
firmy
McAfee,
która
jest
dostępna
pod
adresem:
http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx

Warunki kopiowania i użytkowania.
a)

b)

c)
d)
e)

Uprawnienia do produktu: Używanie Oprogramowania jest uwarunkowane zakupioną licencją (np. liczbą
węzłów)
i
podlega
Definicjom
uprawnień
do
produktu
opisanym
na
stronie
http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf
w dniu wydania
Potwierdzenia uprawnień.
Wiele platform / Pakiety: Jeśli Oprogramowanie obsługuje wiele platform lub zostało dostarczone w pakiecie
wraz z innym oprogramowaniem, łączna liczba instalacji wszystkich wersji Oprogramowania na urządzeniach
nie może przekraczać limitu określonego przez uprawnienia do produktu. Pewne rodzaje Oprogramowania
licencjonowane jako składniki produktu firmy McAfee w postaci pakietu oprogramowania mogą wymagać
zakupu osobnej licencji serwerowej firmy McAfee, jeśli mają być wykorzystane na określonych typach
serwerów, każdorazowo zgodnie z informacją podaną w Dokumentacji.
Okres obowiązywania: Licencja obowiązuje przez ograniczony okres („Okres obowiązywania”), jeśli został on
wskazany w Potwierdzeniu uprawnień. W przeciwnym razie licencja jest udzielana bezterminowo.
Kopie: Użytkownik może kopiować Oprogramowanie w uzasadnionym zakresie na potrzeby tworzenia kopii
zapasowych, archiwizacji lub odzyskiwania danych po awarii.
Podmioty zależne; Strony zarządzające: Użytkownik może zezwolić na korzystanie z Oprogramowania przez
Podmiot zależny zgodnie z warunkami niniejszej Umowy wyłącznie na okres, w jakim podmiot pozostaje
Podmiotem zależnym Użytkownika. Po zawarciu ze stroną trzecią („Stroną zarządzającą”) umowy o
zarządzanie zasobami informatycznymi Użytkownik może udzielić takiej stronie zgody, o ile: (i) Strona
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f)

4)

zarządzająca będzie używać Oprogramowania wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Użytkownika i nie w celu
uzyskania korzyści przez strony trzecie lub Stronę zarządzającą; (ii) Strona zarządzająca zobowiąże się do
przestrzegania warunków niniejszej Umowy; (iii) Użytkownik pisemnie poinformuje firmę McAfee o używaniu
Oprogramowania w jego imieniu przez Stronę zarządzającą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za
przestrzeganie przez Podmiot zależny oraz Stronę Zarządzającą warunków Umowy lub ich naruszenie.
Ograniczenia ogólne: Użytkownik nie może, samodzielnie ani przez jakiekolwiek osoby trzecie: (i) dokonywać
dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej Oprogramowania, ani tworzyć lub odtwarzać kod źródłowy
Oprogramowania; (ii) usuwać, kasować, zacierać lub fałszować jakichkolwiek identyfikatorów produktów lub
informacji o prawach własności, plomb czy etykiet z instrukcjami nadrukowanych lub odciśniętych pieczątką,
przymocowanych, zakodowanych lub utrwalonych w Oprogramowaniu lub Dokumentacji; (iii) wydzierżawiać,
wypożyczać lub współużytkować Oprogramowania albo oferować go w celach usługowych; sprzedawać,
wprowadzać do obrotu, udzielać licencji, podlicencji, dystrybuować bądź w jakikolwiek inny sposób przyznawać
innej osobie lub podmiotowi prawo do użytkowania Oprogramowania, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone
niniejszą Umową; ani korzystać z Oprogramowania w celu dostarczenia pojedynczo lub łącznie z innym
produktem lub usługą, jakiegokolwiek produktu lub usługi jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, odpłatnie lub na
innych zasadach; (iv) modyfikować, adaptować, fałszować, tłumaczyć Oprogramowania lub Dokumentacji;
łączyć jakiejkolwiek części Oprogramowania lub Dokumentacji z innym oprogramowaniem lub dokumentacją;
ani lub tworzyć na jego podstawie dzieł pochodnych; powoływać się na Oprogramowanie bądź używać go w
inny sposób w ramach prac nad tworzeniem oprogramowania (w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek rutyn,
skryptów, kodów bądź programów o cechach funkcjonalnych, wyrażeniach wizualnych lub innych elementach
przypominających Oprogramowanie lub konkurencyjnych w stosunku do firmy McAfee; (v) publikować wyników
testów lub analiz porównawczych lub wydajnościowych związanych z Oprogramowaniem bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy McAfee; ani (vi) podejmować prób dokonania któregokolwiek z powyższych działań.
Zabrania się uruchamiania bądź używania Oprogramowania w chmurze internetowej czy podobnym środowisku
przetwarzania na żądanie, o ile Potwierdzenie uprawnień wyraźnie na to nie zezwala.

Pomoc techniczna i konserwacja.
W przypadku zakupu przez Użytkownika usług Pomocy technicznej obowiązują Warunki świadczenia usług pomocy
technicznej i konserwacji firmy McAfee. Warunki świadczenia usług pomocy technicznej i konserwacji firmy McAfee
stanowią część niniejszej Umowy przez odniesienie do nich i można je znaleźć na stronie
https://support.mcafee.com/SPR/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms.pdf.
Po
wygaśnięciu okresu subskrypcji Pomocy technicznej lub usług wskazanego w Potwierdzeniu uprawnień Użytkownik
traci wszelkie prawa do dalszego korzystania z Pomocy, w tym Uaktualnień, Aktualizacji i pomocy telefonicznej.
Użytkownik zobowiązuje się zapewnić zgodność z prawami ochrony prywatności i uzyskać od poszczególnych osób
zgód wymaganych przez przepisy, ustawy lub inne przepisy prawa bądź wewnętrzne zasady lub wytyczne firmy w
celu ujawnienia firmie McAfee, w związku ze świadczeniem przez McAfee Pomocy technicznej bądź w innym celu
określonym niniejszą Umową, stosownych informacji, danych i materiałów osobowych pozwalających na identyfikację.

5)

Ograniczona gwarancja i jej wyłączenia.
a)
b)

c)

d)

Ograniczona gwarancja: Firma McAfee gwarantuje, że przez sześćdziesiąt (60) dni od daty zakupu („Okres
gwarancji”) Oprogramowanie objęte niniejszą licencją będzie działało zasadniczo zgodnie z Dokumentacją
(„Ograniczona gwarancja”).
Wyłączne środki naprawcze: W przypadku jakiegokolwiek naruszenia powyższej Ograniczonej gwarancji, w
ramach wyłącznego środka naprawczego przysługującego Użytkownikowi i całkowitego zobowiązania i
odpowiedzialności firmy McAfee, firma McAfee (a) naprawi lub wymieni Oprogramowanie albo (b) jeśli taka
naprawa lub wymiana byłaby w opinii firmy McAfee ekonomicznie nieuzasadniona, po otrzymaniu przez firmę
McAfee od Użytkownika pisemnego oświadczenia i obietnicy usunięcia wszystkich instancji Oprogramowania i
zaprzestania korzystania z Oprogramowania, McAfee zwróci kwotę zapłaconą przez Użytkownika za dane
Oprogramowanie.
Wyłączenia gwarancji: WYŻEJ WSPOMNIANA OGRANICZONA GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA,
JEŚLI: (i) OPROGRAMOWANIE NIE BYŁO UŻYWANE ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ
UMOWY LUB DOKUMENTACJĄ, (ii) OPROGRAMOWANIE LUB JEGO ELEMENTY ZOSTAŁY
ZMODYFIKOWANE PRZEZ PODMIOT INNY NIŻ FIRMA MCAFEE LUB JEŚLI (iii) NIEPRAWIDŁOWE
DZIAŁANIE
OPROGRAMOWANIA
ZOSTAŁO
SPOWODOWANE
PRZEZ
URZĄDZENIA
LUB
OPROGRAMOWANIE NIEDOSTARCZONE PRZEZ FIRMĘ MCAFEE.
Zastrzeżenie:POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ POWYŻEJ, OPROGRAMOWANIE
ZOSTAJE DOSTARCZONE „W STANIE, W JAKIM JEST”, A FIRMA MCAFEE NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI ANI RĘKOJMI ORAZ ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, RĘKOJMI I WARUNKÓW,
USTNYCH LUB PISEMNYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, POWSTAŁYCH W TRAKCIE
OBROTU, W TRAKCIE PRACY LUB WYKORZYSTYWANIA W HANDLU LUB W INNY SPOSÓB, W TYM BEZ
OGRANICZEŃ
DOROZUMIANYCH
GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ,
JAKOŚCI,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB
TRZECICH, LUB INTEGRACJI SYSTEMÓW. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, FIRMA MCAFEE NIE
UDZIELA ŻADNYCH RĘKOJMI, ZOBOWIĄZAŃ CZY GWARANCJI W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LUB
DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA ANI NIE GWARANTUJE ANI NIE OŚWIADCZA, ŻE DZIAŁANIE
OPROGRAMOWANIA BĘDZIE BEZAWARYJNE, NIEZAKŁÓCONE CZY WOLNE OD BŁĘDÓW LUB
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e)

6)

Ograniczenie przysługujących środków prawnych i odszkodowań.
a)

b)

c)

d)

7)

USTEREK, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE ZAPEWNI OCHRONĘ PRZED WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI
ZAGROŻENIAMI.
Warunki dotyczące Systemów wysokiego ryzyka: OPROGRAMOWANIE MOŻE ULEC AWARII I NIE ZOSTAŁO
ZAPROJEKTOWANE, STWORZONE, PRZETESTOWANE ANI NIE JEST PRZEZNACZONE JAKO
NIEZAWODNE W KONTEKŚCIE SYSTEMÓW WYSOKIEGO RYZYKA. NIE OGRANICZAJĄC INNYCH
POSTANOWIEŃ, FIRMA MCAFEE NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI A UŻYTKOWNIK ZWALNIA FIRMĘ
MCAFEE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, POZWY, ŻĄDANIA I POSTĘPOWANIA,
KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST TWIERDZENIE, ŻĄDANIE, WNOSZENIE LUB ZGŁASZANIE
JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI, STRATY, ZOBOWIĄZANIA, RYZYKA, KOSZTU, SZKODY,
WYROKU, KARY, UGODY, ORZECZENIA, GRZYWNY LUB KOSZTÓW (WŁĄCZNIE Z HONORARIAMI
PRAWNIKÓW) WYNIKAJĄCYCH Z LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z
OPROGRAMOWANIA NA SYSTEMIE WYSOKIEGO RYZYKA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ TAKICH, (i)
KTÓRYCH MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ POPRZEZ WDROŻENIE FUNKCJI ODPORNOŚCI NA AWARIE LUB
BŁĘDY W SYSTEMIE WYSOKIEGO RYZYKA, (ii) KTÓRE OPIERAJĄ SIĘ NA TWIERDZENIU, ŻE
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU WYSOKIEGO RYZYKA ZALEŻY BĄDŹ ZALEŻAŁO OD FUNKCJONOWANIA
OPROGRAMOWANIA LUB ŻE AWARIA OPROGRAMOWANIA SPOWODOWAŁA AWARIĘ SYSTEMU
WYSOKIEGO RYZYKA.
W ŻADNYM PRZYPADKU ANI W ŚWIETLE JAKICHKOLWIEK TEORII PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH
ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, Z TYTUŁU ZANIEDBANIA, KONTRAKTOWEJ LUB INNEJ ŻADNA ZE
STRON NIE BĘDZIE ODPOWIADAŁA WOBEC DRUGIEJ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB W
ZWIĄZKU Z JEJ PRZEDMIOTEM ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE,
UBOCZNE, RETORSYJNE, Z NAWIĄZKĄ, WYNIKOWE LUB POZAUMOWNE, UTRATĘ DOBREGO IMIENIA,
UTRATĘ ZAROBKÓW PRACOWNIKÓW, UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, SZKODY
SPOWODOWANE PRZESTOJAMI W PRACY LUB AWARIAMI LUB NIEPOPRAWNYM DZIAŁANIEM
KOMPUTERA, LUB KOSZTY DOSTARCZENIA ZAMIENNIKA OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG,
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MOŻNA BYŁO JE PRZEWIDZIEĆ, NAWET JEŚLI WYŁĄCZNIE ŚRODKI
NAPRAWCZE ZAPEWNIONE NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE SPEŁNIĄ SWEGO ZASADNICZEGO CELU I NAWET
JEŚLI
KTÓRĄKOLWIEK
ZE
STRON
POINFORMOWANO
O
MOŻLIWOŚCI
BĄDŹ
PRAWDOPODOBIEŃSTWIE ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE O TAKIE ODSZKODOWANIA OPIERA SIĘ NA
ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ, CZY NA DOWOLNEJ INNEJ TEORII PRAWNEJ,
W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE KAŻDEJ STRONY
WOBEC DRUGIEJ STRONY WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY BĄDŹ ZWIĄZANA Z JEJ
PRZEDMIOTEM NIE PRZEKROCZY KWOTY ŁĄCZNEJ OPŁAT PONIESIONYCH LUB NALEŻNYCH OD
UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE, POWODUJĄCEGO POWSTANIE TYCHŻE ROSZCZEŃ W
CIĄGU 12 MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE POWODUJĄCE POWSTANIE
ROSZCZENIA.
Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie wyklucza ani w żaden sposób nie ogranicza (i) odpowiedzialności
dowolnej ze stron za śmierć lub obrażenie ciała spowodowane zaniedbaniem ani (ii) odpowiedzialności
Użytkownika za nadmierne użytkowanie i/lub dowolne naruszenie praw własności intelektualnej firmy McAfee
do Oprogramowania.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPISANE W NINIEJSZYM PUNKCIE OPIERA SIĘ NA FAKCIE, ŻE
UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄ Z KOMPUTERÓW W RÓŻNYCH CELACH. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM
TYLKO UŻYTKOWNIK MOŻE WDRAŻAĆ PLANY TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH I ŚRODKI
OCHRONNE ODPOWIEDNIE DLA SWOICH POTRZEB NA WYPADEK PROBLEMÓW Z KOMPUTEREM I
POWIĄZANEJ Z NIMI UTRATY DANYCH SPOWODOWANYCH BŁĘDEM W OPROGRAMOWANIU. Z UWAGI
NA WSPOMNIANE POWODY BIZNESOWE UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI OPISANE W NINIEJSZYM PUNKCIE ORAZ PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE
BEZ ZGODY UŻYTKOWNIKA NA TO POSTANOWIENIE OPŁATA POBIERANA ZA OPROGRAMOWANIE
BYŁABY WYŻSZA.

Odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej.
a)

b)

Zwolnienie z odpowiedzialności: Firma McAfee zwolni z odpowiedzialności i według własnego uznania
przystąpi do obrony użytkownika przed roszczeniami dochodzonymi przeciwko użytkownikowi w ramach pozwu
lub postępowania sądowego, jeśli: (i) roszczenie dotyczy bezpośredniego naruszenia patentu lub praw
autorskich bądź przywłaszczenia tajemnicy przedsiębiorstwa firmy McAfee, (ii) roszczenie (A) wytoczono
przeciwko Oprogramowaniu odrębnie, a nie w połączeniu z innymi, bądź (B) połączeniu Oprogramowania.
Wyłączenia: Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy, firma McAfee nie będzie w żaden
sposób zobowiązana do zwolnienia Użytkownika z odpowiedzialności bądź obrony go przed zgłoszonymi
roszczeniami, w całości lub części, przeciwko:
(i)
technologii lub projektom podarowanym przez Użytkownika firmie McAfee;
(ii)
modyfikacjom lub przeprogramowaniu Oprogramowania dokonanym przez jakiekolwiek osoby inne niż
firma McAfee, lub
(iii)
rzekomemu wdrożeniu części lub całości Standardu w Oprogramowaniu.
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c)

d)
e)

f)
g)

8)

Warunki: Warunkiem wypełnienia przez firmę McAfee zobowiązań wynikających z niniejszego punktu 7 jest
zapewnienie jej przez Użytkownika: (i) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o roszczeniu i zgody na
oddanie firmie McAfee wyłącznej kontroli nad sposobem obrony i rozstrzygnięcia roszczenia, oraz (ii) pełnej i
terminowej współpracy.
Zgoda firmy McAfee: McAfee nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty i wydatki ani kompromisy
zawarte lub uzgodnione przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody McAfee.
Środki naprawcze: Firma McAfee może, postępując przy tym według własnego uznania i działając na własny
koszt: (i) uzyskać dla Użytkownika prawo do dalszego korzystania z Oprogramowania; (ii) zastąpić
Oprogramowanie Oprogramowaniem niepowodującym naruszeń; (iii) zmodyfikować Oprogramowanie w taki
sposób, aby nie powodowało ono naruszeń; lub (iv) po dokonaniu zwrotu Oprogramowania przez Użytkownika
do firmy McAfee i/lub usunięciu Oprogramowania z systemów Użytkownika, dokonać zwrotu wartości
pozostałej ceny nabycia zapłaconej przez użytkownika za Oprogramowanie powodujące naruszenie,
przyjmując dokonywaną metodą liniową amortyzację z okresem amortyzacji trzy (3) lata, licząc od daty
dostarczenia Oprogramowania do użytkownika.
Indywidualne zwolnienie z odpowiedzialności: Opisane powyżej zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy
osobiście użytkownika. Użytkownik nie może go zbyć na niczyją rzecz, w tym na rzecz klientów Użytkownika.
Wyłączne środki naprawcze: Punkt dot. zwolnienia z odpowiedzialności określa całość obowiązków McAfee i
całość wyłącznych środków naprawczych przysługujących użytkownikowi odnośnie do roszczeń patentowych,
roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich lub roszczeń dotyczących przywłaszczenia tajemnicy
przedsiębiorstwa, w związku z Oprogramowaniem.

Rozwiązanie umowy.
Bez wpływu na zobowiązania dotyczące płatności Użytkownik może rozwiązać umowę w dowolnym momencie przez
odinstalowanie Oprogramowania. Firma McAfee może wypowiedzieć licencję w przypadku istotnego naruszenia przez
Użytkownika warunków niniejszej Umowy, jeśli naruszenie to nie zostało wyeliminowane w ciągu trzydziestu (30) dni
od daty otrzymania powiadomienia o jego zaistnieniu. W takim przypadku Użytkownik powinien niezwłocznie zwrócić
lub zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji.

9)

Dodatkowe warunki.
a)

b)

c)

Oprogramowanie testowe: Jeśli Oprogramowanie zostało określone przez firmę McAfee jako „Oprogramowanie
testowe”, to mają zastosowanie postanowienia niniejszego punktu, które zastępują jakiekolwiek inne niezgodne
z nimi warunki niniejszej Umowy. Bezpłatna ograniczona licencja Użytkownika na Oprogramowanie testowe,
przeznaczone wyłącznie do celów testowych, jest ważna przez trzydzieści (30) dni, bez możliwości jej
przeniesienia, chyba że uzyskano pisemną zgodę firmy McAfee na inne ustalenia. Oprogramowanie testowe
może zawierać błędy lub przysparzać inne problemy powodujące awarie systemu lub innych elementów oraz
utratę danych. W związku z tym Oprogramowanie testowe jest dostarczane „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ
ZNAJDUJE”, a firma McAfee zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności i zobowiązań gwarancyjnych wobec
Użytkownika. Pomoc techniczna dla Oprogramowania testowego nie jest dostępna. Wszelkich informacji o
Oprogramowaniu testowym zebranych w trakcie jego użytkowania można używać wyłącznie do celów
testowych i nie można ich udzielać stronom trzecim. Mają zastosowanie Ograniczenia opisane w punkcie 3 g).
Jeśli Użytkownik nie zniszczy Oprogramowania testowego po zakończeniu okresu próbnego, firma McAfee
może według własnego uznania wystawić fakturę na kwotę równą cenie katalogowej firmy McAfee za
Oprogramowanie, a Użytkownik będzie zobowiązany do opłacenia tej faktury po jej otrzymaniu. JEŚLI
PRAWNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ, ALE MOŻNA JĄ OGRANICZYĆ,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MCAFEE ORAZ JEJ DOSTAWCÓW I AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW
NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM TESTOWYM OGRANICZA SIĘ DO
CAŁKOWITEJ KWOTY PIĘĆDZIESIĘCIU (50) DOLARÓW AMERYKAŃSKICH LUB JEJ ODPOWIEDNIKA W
WALUCIE LOKALNEJ.
Oprogramowanie w wersji beta: Jeśli otrzymane Oprogramowanie zostało oznaczone przez firmę McAfee jako
Oprogramowanie w wersji „beta”, postanowienia punktu 9(a) powyżej stosuje się odpowiednio. Firma McAfee
nie jest zobowiązana do dalszego opracowywania lub publicznego udostępnienia Oprogramowania w wersji
beta. Pomoc techniczna dla Oprogramowania w wersji beta nie jest dostępna. Użytkownik powinien na prośbę
firmy McAfee przekazać informacje zwrotne na temat testowania i używania Oprogramowania w wersji beta, w
tym raporty o błędach lub usterkach. Użytkownik zgadza się udzielić firmie McAfee bezterminowej,
niewyłącznej, bezpłatnej i obowiązującej na całym świecie licencji na używanie, kopiowanie i
rozpowszechnianie informacji zwrotnych, tworzenie na ich podstawie dzieł pochodnych oraz włączanie ich w
produkty firmy McAfee według jej uznania. W przypadku otrzymania późniejszej niewydanej wersji beta lub
komercyjnego wydania przez firmę McAfee wersji beta Oprogramowania Użytkownik zgadza się zwrócić lub
zniszczyć wszystkie wersje beta Oprogramowania otrzymane wcześniej od firmy McAfee.
Oprogramowanie darmowe lub typu open source: Oprogramowanie może zawierać elementy (w tym między
innymi programy, aplikacje, narzędzia, programy narzędziowe, biblioteki i inne kody programowania)
udostępnione przez strony trzecie w ramach oprogramowania darmowego lub open source („Kod FOSS”).
Elementy Kodu FOSS zawarte w Oprogramowaniu są redystrybuowane przez McAfee do Klienta na warunkach
licencji danego Kodu FOSS dla danego elementu, a otrzymanie przez Klienta elementów Kodu FOSS od
McAfee na podstawie niniejszej Umowy nie rozszerza ani nie ogranicza praw ani obowiązków Klienta
określonych w licencji Kodu FOSS obowiązującej dla danego elementu Kodu FOSS. Kopie licencji Kodu FOSS
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dla elementów Kodu FOSS dołączone do Oprogramowania są dołączane do Dokumentacji Oprogramowania
lub w niej wymieniane.

10)

Informacja dla Użytkowników końcowych w administracji rządowej Stanów Zjednoczonych.
Oprogramowanie i dołączona do niego Dokumentacja i uznaje się odpowiednio za komercyjne oprogramowanie
komputerowe i komercyjną dokumentację oprogramowania komputerowego, zgodnie z klauzulami DFAR 227.7202 i
FAR 12.212. Jakiekolwiek używanie, modyfikowanie, powielanie, publikowanie, prezentowanie lub ujawnianie
Oprogramowania i dołączonej Dokumentacji przez administrację rządową Stanów Zjednoczonych podlega wyłącznie
postanowieniom niniejszej Umowy i jest zabronione w zakresie nieokreślonym wyraźnie w tej Umowie.

11)

Prywatność oraz gromadzenie danych osobowych i informacji o komputerze.
a)

b)

c)

12)

Oprogramowanie, Pomoc techniczna lub subskrypcja usług mogą wykorzystywać aplikacje i narzędzia
gromadzące informacje pozwalające na identyfikację konkretnych osób, dane wrażliwe lub inne informacje o
Użytkowniku i osobach użytkujących (obejmujące m.in. nazwę Użytkownika, nazwiska osób użytkujących,
adres, adres poczty elektronicznej, szczegółowe informacje o płatności), ich komputerach, plikach
przechowywanych na ich komputerach, komunikacji tych komputerów z innymi komputerami (obejmujące m.in.
informacje dotyczące sieci, wykorzystywanych licencji, rodzaju sprzętu, modelu, wielkości dysku twardego,
rodzaju procesora głównego, rodzaju dysku, wielkości pamięci RAM, typu architektury, tzn. 32- lub 64-bitowa,
typu systemu operacyjnego, wersji, umiejscowienia, wersji i modelu systemu BIOS, łącznej liczby wdrożonych
skanerów, wielkości bazy danych, telemetrii systemu, identyfikatora urządzenia, adresu IP, lokalizacji, treści,
zainstalowanych produktów firmy McAfee, informacje o składnikach, procesach i usługach firmy McAfee,
częstotliwości i szczegółach aktualizacji składników oprogramowania firmy McAfee, informacje na temat
zainstalowanych produktów innych dostawców, wyciągi z rejestrów zdarzeń utworzonych przez firmę McAfee,
wzorce użytkowania produktów firmy McAfee i specyficznych ich funkcji itp.) (zbiorczo określane jako „Dane”).
Gromadzenie powyższych Danych może być konieczne w celu zapewnienia Użytkownikowi i osobom
użytkującym oprogramowanie odpowiednich funkcji Oprogramowania, Pomocy technicznej lub subskrypcji
usług, zgodnie z zamówieniem (obejmujące m.in. wykrywanie i zgłaszanie zagrożeń i słabych punktów sieci
komputerowej Użytkownika i osób użytkujących), umożliwienia firmie McAfee dokonywania ulepszeń
Oprogramowania, zapewnienia Pomocy technicznej lub subskrypcji usług (obejmujące m.in. synchronizację
treści, śledzenie urządzeń, rozwiązywanie problemów itp.) oraz dalszej poprawy bezpieczeństwa Użytkownika i
osób użytkujących. Wstrzymanie gromadzenia Danych pozwalających na realizację wspomnianych funkcji
może wymagać od Użytkownika odinstalowania Oprogramowania lub dezaktywacji Pomocy technicznej bądź
subskrypcji usług.
Przez zawarcie niniejszej Umowy lub skorzystanie z Oprogramowania, Pomocy technicznej lub subskrypcji
usług Użytkownik oraz osoby użytkujące wyrażają zgodę na Zasady zachowania prywatności zamieszczone
przez firmę McAfee w jej witrynie internetowej (www.mcafee.com), a także na gromadzenie, przetwarzanie,
kopiowanie, tworzenie kopii zapasowych, przechowywanie, przekazywanie oraz wykorzystywanie tych Danych
przez firmę McAfee i jej usługodawców w ramach subskrypcji Oprogramowania, Pomocy technicznej lub usług,
zarówno na obszarze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz innych krajów bądź jurysdykcji znajdujących się
potencjalnie poza terytorium Użytkownika i osób użytkujących. Firma McAfee będzie gromadzić, przetwarzać,
kopiować, przechowywać, przekazywać i wykorzystywać informacje pozwalające na identyfikację osoby lub
tworzenie ich kopii zapasowych zgodnie z Zasadami zachowania prywatności firmy McAfee zamieszczonymi w
witrynie internetowej firmy McAfee (www.mcafee.com).

Kontrola.
Firma McAfee może z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem zażądać a Użytkownik ma obowiązek
udostępnić wygenerowany przez system i umożliwiony przez Oprogramowanie raport („Raport systemowy”)
weryfikujący wdrożenie Oprogramowania przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Raport
systemowy opiera się na elementach technologicznych Oprogramowania, które zapewniają weryfikację wdrożenia
Oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie nie zawiera elementów technologicznych zapewniających weryfikację
wdrożenia Oprogramowania, Użytkownik zobowiązuje się przygotować i dostarczyć firmie McAfee w ciągu trzydziestu
(30) dni dokładny raport z weryfikacji wdrożenia Oprogramowania. Firma McAfee zwraca się o dostarczenie Raportu
systemowego (bądź sporządzonego przez Użytkownika raportu z weryfikacji wdrożenia Oprogramowania) raz do roku
i nie zakłóca to nadmiernie prowadzenia przez Użytkownika działalności. Jeśli jednakże Raport systemowy bądź
sporządzony przez Użytkownika raport z weryfikacji wdrożenia Oprogramowania stwierdzi, że Użytkownik nie
przestrzega warunków licencji wynikających z niniejszej Umowy, Użytkownik będzie zobowiązany do zakupu
dodatkowych licencji i wniesienia opłat za przywrócenie licencji lub pomocy technicznej, a dodatkowo może zostać
wyliczona opłata za nieprzestrzeganie warunków.

13)

Kontrola eksportu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie podlega przepisom prawa eksportowego USA i, o ile ma to
zastosowanie, Unii Europejskiej. Użytkownik będzie przestrzegać stosownych przepisów i regulacji prawa
eksportowego i importowego w jurysdykcji, z której Oprogramowanie będzie importowane i/lub do której będzie
eksportowane. Użytkownik nie będzie eksportował Oprogramowania do żadnej osoby, jednostki lub kraju objętych na
mocy stosownych przepisów zakazem eksportu. Użytkownik jest zobowiązany uzyskać na własny koszt wszelkie
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lokalne rządowe zezwolenia, licencje i zgody wymagane przy imporcie lub eksporcie Oprogramowania. Dodatkowe
informacje związane z eksportem i importem Oprogramowania można znaleźć w zakładce Export Compliance pod
adresem http://www.mcafee.com/us/about-us.aspx.. Firma McAfee zastrzega sobie prawo do okresowego
aktualizowania tej witryny sieci Web według własnego uznania. Jeśli firma McAfee otrzyma powiadomienie, że
Użytkownik jest lub został zidentyfikowany jako osoba objęta sankcjami lub ograniczeniami na mocy obowiązującego
prawa, firma McAfee nie będzie zobowiązana do realizacji żadnego ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej
licencji, jeśli ich realizacja powodowałaby naruszenie sankcji lub ograniczeń.

14)

Prawo właściwe.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub jej przedmiotu bądź z nimi związane podlegają prawu materialnemu:
(a) Stanu Nowy Jork, jeśli licencję na Oprogramowanie zakupiono w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Ameryce
Środkowej, Kanadzie, Ameryce Południowej lub na Karaibach, (b) Anglii i Wali, jeśli licencję do Oprogramowania
zakupiono w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji (oprócz Japonii) lub regionie zwykle nazywanym Oceanią,
oraz (c) Japonii, jeśli licencję do oprogramowania zakupiono w Japonii, bez odwołania się do jej przepisów w zakresie
przepisów kolizyjnych. Jeśli Oprogramowanie zakupiono w innym kraju, mają zastosowanie przepisy prawa Republiki
Irlandii, o ile nie jest wymagane zastosowanie przepisów innego prawa lokalnego. Niniejsza Umowa nie podlega
Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowej sprzedaży towarów, której
obowiązywanie w stosunku do umowy jest wyraźnie wyłączone. Niniejszym wyłączone zostaje zastosowanie
amerykańskiej ustawy Uniform Computer Information Transactions Act. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy
lub jej przedmiotu bądź z nimi związane podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Okręgowego dla Południowego Okręgu
Stanu Nowy Jork, jeśli obowiązuje prawo Stanu Nowy Jork, sądów w Anglii, jeśli obowiązuje prawo Anglii i Walii, sądów
w Republice Irlandii, jeśli obowiązuje prawo irlandzkie, oraz sądów w Japonii, jeśli obowiązuje prawo japońskie.

15)

Poufność
Każda ze stron niniejszej Umowy potwierdza, że wskutek nawiązania relacji z drugą stroną może uzyskać dostęp do
informacji poufnych i materiałów dotyczących działalności, technologii i/lub produktów drugiej strony, które mają
charakter poufny (dalej „Informacje poufne”). Informacje poufne każdej ze stron mają dla niej istotną wartość, która
mogłaby ulec zmniejszeniu w przypadku ujawnienia tych informacji osobom trzecim lub wykorzystywania ich z
naruszeniem niniejszej Umowy. Informacje poufne w formie pisemnej lub innej formie fizycznej muszą w momencie
ujawnienia być oznaczone jako Informacje poufne strony ujawniającej. W przypadku słownego lub wizualnego
ujawnienia Informacji poufnych muszą one zostać określone jako poufne w momencie ich ujawnienia, z pisemnym
potwierdzeniem w ciągu 15 (piętnastu) dni po ujawnieniu. Każda ze stron zobowiązuje się do niewykorzystywania
Informacji poufnych w żaden sposób dla własnej korzyści lub dla korzyści jakiejkolwiek osoby trzeciej poza
przypadkami dozwolonymi w niniejszej Umowie, i do ochrony Informacji poufnych w co najmniej takim zakresie, w
jakim chroni własne Informacje poufne i w takim zakresie, w jakim rozsądna osoba chroniłaby takie Informacje poufne.
Żadna ze stron nie może wykorzystywać Informacji poufnych drugiej strony w innym celu niż do realizacji zobowiązań
bądź egzekwowania swoich praw wynikających z niniejszej Umowy. Ograniczenia dotyczące Informacji poufnych nie
mają zastosowania do Informacji poufnych, które (i) znane stronie otrzymującej takie Informacje w chwili uzyskania do
nich dostępu na mocy niniejszej Umowy, (ii) staną się powszechnie dostępne bez winy strony otrzymującej, (iii)
zostały opracowane niezależnie przez stronę otrzymującą, bez korzystania z Informacji poufnych strony ujawniającej,
(iv) zostały uzyskane zgodnie z prawem od osoby trzeciej niezwiązanej obowiązkiem poufności lub (v) muszą zostać
ujawnione na mocy prawa, pod warunkiem że strona wezwana do ujawnienia Informacji poufnych pisemnie
poinformuje o takim ujawnieniu stronę, do której należą Informacje poufne, tak aby strona ta była w stanie podjąć
uzasadnione działania w celu zapobieżenia ujawnieniu, o ile to możliwe. Jeśli strony nie ustalą inaczej, po rozwiązaniu
niniejszej Umowy lub odpowiedniego Załącznika, każda ze stron zwróci drugiej stronie należące do niej Informacje
poufne.

16)

Inne postanowienia.
a)

b)
c)

d)

Z wyjątkiem działań dotyczących dochodzenia nieuiszczonych płatności lub naruszenia praw własności
intelektualnej firmy McAfee do Oprogramowania lub Dokumentacji strony nie mogą dochodzić żadnych
roszczeń wynikających z niniejszej Umowy po upływie dwóch (2) lat od momentu faktycznego lub
potencjalnego uzyskania informacji na temat takiego roszczenia.
Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z racji swojego charakteru powinny obowiązywać dłużej niż
Umowa, będą obowiązywać po zakończeniu obowiązywania Umowy.
Firma McAfee może dokonać cesji niniejszej Umowy w całości w każdej chwili pod warunkiem uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, z tym że ewentualna cesja wynikająca z fuzji, konsolidacji, nabycia
wszystkich lub prawie wszystkich aktywów firmy McAfee, wewnętrznej restrukturyzacji lub reorganizacji bądź
cesja w ramach powyższych sytuacji nie będzie wymagała zgody Użytkownika.
Niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi przez odniesienie stanowi całość
porozumienia między stronami i jednoznacznie zastępuje oraz anuluje wszelkie inne pisemne lub ustne
komunikaty, oświadczenia lub informacje reklamowe na ten temat. W przypadku złożenia przez Użytkownika
zamówienia u Autoryzowanego partnera lub w firmie McAfee oraz wystąpienia konfliktu między warunkami
zamówienia oraz (i) niniejszą Umową lub (ii) Potwierdzeniem uprawnień, obowiązują warunki i postanowienia
określone w niniejszej Umowie i Potwierdzeniu uprawnień. Warunki i postanowienia jakichkolwiek
standardowych lub wzorcowych zamówień zakupu Użytkownika lub innego dokumentu Użytkownika nie będą

Corporate EULA

Page 7 of 8

04/2017

e)

miały zastosowania do transakcji, o których mowa w niniejszej Umowie. Zmiana niniejszej Umowy wymaga
formy pisemnego załącznika sporządzonego przez upoważnionego przedstawiciela firmy McAfee. Jakiekolwiek
postanowienie niniejszej Umowy nie może zostać uznane za nieobowiązujące, jeśli firma McAfee nie
przedstawi podpisanej pisemnej klauzuli unieważniającej. Jeżeli dowolne z postanowień niniejszej Umowy
zostanie uznane za nieważne, niewykonalne, lub zabronione prawem, wówczas postanowienie takie zostanie
przekształcone w taki sposób, aby odzwierciedlało w największym możliwym stopniu pierwotny zamiar stron
zgodnie z obowiązującym prawem, natomiast pozostała część niniejszej Umowy zachowa pełną moc i
skuteczność.
Wszelkie powiadomienia, wnioski, żądania i rozstrzygnięcia skierowane do firmy McAfee na mocy niniejszej
Umowy (z wyjątkiem zwykłej komunikacji operacyjnej) należy wysyłać na adres: adres stosownej jednostki z
punktu 1 (f) niniejszej Umowy z dopiskiem „Attention: Legal Department”.

Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy McAfee — użytkownik korporacyjny (kwiecień 2017 r.)
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