LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA OD SPOLOČNOSTI MCAFEE
PREVZATÍM, INŠTALOVANÍM, SKOPÍROVANÍM, SPÚŠŤANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉRU
VYJADRUJETE SÚHLAS S PODMIENKAMI TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. AK
VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI V MENE INEJ OSOBY ALEBO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO
PRÁVNEHO SUBJEKTU, VYHLASUJETE A ZARUČUJETE SA, ŽE MÁTE PLNÉ OPRÁVNENIE ZAVÄZOVAŤ TÚTO
OSOBU, SPOLOČNOSŤ ALEBO PRÁVNY SUBJEKT VO VZŤAHU K TÝMTO PODMIENKAM.
AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE:


NEPREBERAJTE, NEINŠTALUJTE, NEKOPÍRUJTE, NESPÚŠŤAJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE TENTO SOFTVÉR A



BEZODKLADNE VRÁŤTE TENTO SOFTVÉR A DOKLAD O OPRÁVNENÍ STRANE, OD KTOREJ STE ICH
ZÍSKALI.

1)

Definície.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

„Autorizovaný partner“ je akýkoľvek distribútor, predajca alebo iný obchodný partner spoločnosti McAfee, ktorý
je spoločnosťou McAfee písomne oprávnený predávať podporu alebo licenčné práva na softvér udelené na
základe tejto zmluvy.
„Cloudové služby“ sú cloudové služby, ktoré spoločnosť McAfee poskytuje zákazníkovi, ako je uvedené
v jednom alebo viacerých udeľovacích listoch. Prístup ku cloudovým službám si vyžaduje zmluvu o aktívnej
podpore alebo aktívne predplatné, ako to požaduje konkrétna ponuka.
„Dokumentácia“ predstavuje vysvetľujúce materiály v tlačenej, elektronickej alebo online forme, ktoré sú
priložené k softvéru v anglickom jazyku a iných jazykoch, ak sú dostupné.
„Súbory DAT“ sú definičné súbory detekcie, nazývané aj súbory na rozpoznávanie vírusov, obsahujúce kód
(alebo kódy), ktoré antimalvérový softvér používa na detekciu a opravy vírusov, trójskych koní a potenciálne
nežiaducich programov.
„Udeľovací list“ znamená list s oznámením o potvrdení, ktorý vám vydala spoločnosť McAfee a ktorým sa
potvrdzuje vaše zakúpenie softvéru a podpory, vrátane príslušného oprávnenia na produkt, ako je definovaný
v Definíciách nároku na produkt (bližšie opísaných v článku 3 (a) nižšie).
„Vysokorizikový systém“ je zariadenie alebo systém, ktorý vyžaduje doplnkové bezpečnostné funkcie,
napríklad funkcie proti zlyhaniu alebo bezporuchového výkonu, na zachovanie bezpečného stavu v prípadoch,
keď možno v rozumnej miere predpokladať, že zlyhanie zariadenia alebo systému môže priamo viesť k smrti,
zraneniu alebo závažnému poškodeniu majetku. Zariadenie alebo systém s funkciou proti zlyhaniu môže
v prípade zlyhania obnoviť bezpečný stav namiesto toho, aby sa zrútil; môže obsahovať sekundárny systém,
ktorý začne fungovať, aby sa predišlo poruche; alebo môže v prípade poruchy fungovať ako záložné
zariadenie alebo systém. Zariadenie alebo systém s funkciou bezporuchovosti môže v prípade zlyhania
pokračovať v plánovanej prevádzke, ktorej úroveň môže byť znížená, namiesto úplného zlyhania. Bez
obmedzenia sa vysokorizikové systémy môžu požadovať v kľúčovej infraštruktúre, priemyselných továrňach,
výrobných zariadeniach, zariadeniach na priamu podporu životných funkcií, navigačných alebo komunikačných
systémoch lietadiel, vlakov, lodí alebo vozidiel, zariadeniach na ovládanie letovej prevádzky, systémoch zbraní,
jadrových zariadeniach, elektrárňach, zdravotníckych systémoch a zariadeniach a dopravných zariadeniach.
„McAfee“ je (i) spoločnosť McAfee, LLC, so sídlom na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara,
California 95054, USA, ak bol softvér zakúpený v USA (okrem prípadov uvedených v časti (vi) nižšie), Kanade,
Mexiku, Strednej Amerike, Južnej Amerike alebo v karibskej oblasti; (ii) spoločnosť McAfee Ireland Limited so
sídlom na adrese Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Írsko, ak bol softvér zakúpený v Európe, na Blízkom
východe alebo v Afrike; (iii) spoločnosť McAfee (Signapore) Pte Ltd. s obchodnou adresou 101 Thomson Road
29-02/05 United Square, Singapore, 307591, Singapur, ak bol softvér zakúpený v Ázii (okrem Číny (ak bol
softvér zakúpený v RMB) alebo Japonska) alebo v oblasti zvyčajne nazývanej Oceánia; (iv) spoločnosť McAfee
Co. Ltd. so sídlom na adrese Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokio, 1500043, Japonsko, ak bol softvér zakúpený v Japonsku, (v) spoločnosť McAfee (Beijing) Security Software Co.
Ltd. s obchodnou adresou Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Peking, Čína,
ak bol softvér zakúpený v Číne (v RMB); alebo (vi) spoločnosť McAfee Public Sector LLC so sídlom na adrese
2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, ak bol softvér zakúpený federálnymi, štátnymi
alebo miestnymi úradmi, zdravotníckymi organizáciami alebo vzdelávacími inštitúciami v USA.
„Softvér“ je softvérový program spoločnosti McAfee vo formáte objektového kódu (i) licencovaný spoločnosťou
McAfee a zakúpený od spoločnosti McAfee alebo jej autorizovaných partnerov, prípadne (ii) zabudovaný alebo
predinštalovaný v hardvérovom vybavení značky McAfee zakúpenom od spoločnosti McAfee alebo jej
autorizovaných partnerov, pričom v oboch prípadoch zahŕňa inovácie a aktualizácie, ktoré nainštalujete počas
príslušného obdobia podpory. Softvér môže obsahovať aj ďalšie funkcie alebo funkčnosť, ku ktorým možno
získať prístup s aktuálnym predplatným alebo zmluvou o aktívnej podpore na určité cloudové služby, ako to
požaduje konkrétna ponuka a v súlade s podmienkami cloudovej služby.
„Norma“ je technologická špecifikácia vytvorená skupinou sponzorovanou vládou, skupinou sponzorovanou
priemyselnými spoločnosťami alebo akoukoľvek podobnou skupinou alebo subjektom, ktorý vytvára
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j)
k)
l)

m)

2)

Udelenie licencie; vlastnícke práva.
a)

b)

c)

3)

technologické špecifikácie určené na používanie inými subjektmi. Príkladmi noriem sú GSM, LTE, 5G, Wi-Fi,
CDMA, MPEG a HTML. Medzi skupiny, ktoré vytvárajú normy, patrí napríklad IEEE, ITU, 3GPP alebo ETSI.
„Dcérska spoločnosť alebo pobočka“ je akýkoľvek subjekt ovládaný vami prostredníctvom viac ako
päťdesiatpercentného (50 %) majetkového podielu s hlasovacími právami.
„Podpora“ alebo „technická podpora“ predstavuje služby podpory ponúkané spoločnosťou McAfee na podporu
a údržbu softvéru a hardvérového vybavenia značky McAfee, ako je ďalej špecifikované v Podmienkach
technickej podpory a údržby spoločnosti McAfee.
„Aktualizácie“ sa týkajú obsahu softvéru vrátane, ale nie výhradne, všetkých súborov DAT, množín súborov na
rozpoznávanie vírusov, aktualizácií politík a aktualizácií databáz pre softvér, ktoré sú všeobecne sprístupnené
zákazníkom spoločnosti McAfee ako súčasť zakúpenej podpory a ktoré nemajú stanovenú samostatnú cenu
ani nie sú spoločnosťou McAfee samostatne predávané.
„Inovácia“ predstavuje akékoľvek a všetky zlepšenia softvéru, ktoré sú všeobecne sprístupnené zákazníkom
spoločnosti McAfee ako súčasť zakúpenej podpory a ktoré nemajú stanovenú samostatnú cenu ani nie sú
spoločnosťou McAfee samostatne predávané.
V súlade s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy vám spoločnosť McAfee týmto udeľuje nevýhradné
a neprenosné právo na používanie softvéru (na účely tejto zmluvy zahŕňa používanie softvéru prevzatie,
nainštalovanie a prístup k softvéru) uvedeného v udeľovacom liste výhradne na vaše vlastné interné obchodné
činnosti. Neudeľujú sa vám práva na aktualizácie a inovácie, ak ste si nezakúpili podporu (alebo predplatné
služby udeľujúce práva na aktualizácie a inovácie).
Softvér vrátane, ale nie výhradne, jeho objektového a zdrojového kódu, či už vám bol, alebo nebol poskytnutý,
je prísne dôverným vlastníctvom spoločnosti McAfee. Spoločnosť McAfee (alebo jej poskytovatelia licencie)
výhradne vlastní a vyhradzuje si akékoľvek (a vy si nemôžete uplatňovať žiadne) právo a právny titul na softvér
a podiel v softvéri vrátane, ale nie výhradne, všetkých práv duševného vlastníctva na softvér s výnimkou
rozsahu obmedzenej licencie na používanie softvéru, ktorá vám je udelená v tejto zmluve. Táto zmluva nie je
zmluvou o predaji a na základe tejto zmluvy sa na vás neprevádza žiadny právny titul, práva duševného
vlastníctva ani vlastnícke práva na softvér. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že softvér a všetky myšlienky,
metódy, algoritmy, vzorce, postupy a koncepcie použité pri vývoji alebo začlenené do softvéru, všetky budúce
aktualizácie a inovácie a všetky ostatné zlepšenia, revízie, opravy, odstránenia chýb, rýchle opravy, úpravy,
zlepšenia, vydania, súbory DAT, množiny súborov na rozpoznávanie vírusov, inovácie, aktualizácie politík
a databáz a iné aktualizácie softvéru, všetky odvodené diela založené na ktorejkoľvek z týchto položiek
a všetky kópie týchto položiek predstavujú obchodné tajomstvo a majetok vo vlastníctve spoločnosti McAfee,
ktorý má pre spoločnosť McAfee veľkú trhovú hodnotu.
Všetky cloudové služby a akýkoľvek softvér obsahujúci cloudové služby podliehajú zmluve spoločnosti McAfee
o podmienkach cloudovej služby, ktorá je zverejnená na lokalite: http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloudterms-of-service-agreement.aspx

Podmienky kopírovania a používania.
a)
b)

c)
d)
e)

f)

Nárok na produkt: Používanie softvéru závisí od zakúpených licencií (napr. na uzly) a podlieha Definíciám
nároku na produkt špecifikovaným v súbore http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-productentitlement-definitions.pdf k príslušnému dňu vášho udeľovacieho listu.
Viaceré platformy/balíky: Ak softvér podporuje viaceré platformy alebo ak softvér získate v balíku s iným
softvérom, celkový počet zariadení, na ktorých sú nainštalované všetky verzie softvéru, nemôže prekročiť váš
nárok na produkt. Určitý softvér licencovaný ako súčasť balíka produktov spoločnosti McAfee tiež môže
vyžadovať zakúpenie samostatnej serverovej licencie spoločnosti McAfee, aby bolo možné používať softvér na
určitých typoch serverov, v každom prípade tak, ako je definované v dokumentácii.
Obdobie: Licencia je účinná na určitý čas („obdobie“) v prípade, že je takéto obdobie stanovené v udeľovacom
liste, inak sa licencie udeľujú na neurčité obdobie.
Kópie: Môžete kopírovať softvér, ako je primerane potrebné na účely zálohovania, archivovania alebo obnovy po
katastrofe.
Dcérske spoločnosti alebo pobočky; riadiace strany: V súlade s podmienkami tejto zmluvy môžete povoliť
používanie softvéru dcérskou spoločnosťou alebo pobočkou len na také obdobie, pokým je takýto subjekt
vašou dcérskou spoločnosťou alebo pobočkou. Takisto môžete povoliť tretej strane, s ktorou uzatvoríte
zmluvný vzťah, aby riadila vaše prostriedky informačných technológií („riadiaca strana“) za predpokladu, že
(i) riadiaca strana používa softvér len na vykonávanie vašich interných operácií, nie v prospech inej tretej strany
alebo riadiacej strany; (ii) riadiaca strana súhlasí s tým, že bude dodržiavať ustanovenia a podmienky tejto
zmluvy; a (iii) písomne upozorníte spoločnosť McAfee, že daná riadiaca strana bude softvér používať vo vašom
mene. Budete zodpovedať a plne ručiť za to, že každá dcérska spoločnosť alebo pobočka a riadiaca strana
bude dodržiavať podmienky tejto zmluvy, a tiež za porušenie podmienok zmluvy.
Všeobecné obmedzenia: Nemôžete ani nesmiete žiadnej tretej strane umožniť: (i) dekompilovať, rozkladať ani
spätne vytvárať softvér, ani vytvárať alebo znova vytvárať zdrojový kód softvéru; (ii) odstraňovať, vymazávať,
zakrývať ani neoprávnene meniť žiadnu identifikáciu autorských práv, žiadnu inú identifikáciu produktu,
upozornenia na vlastnícke práva, pečať ani inštruktážny štítok vytlačený, narazený, prilepený, zakódovaný
alebo nahratý v alebo na akomkoľvek softvéri alebo dokumentácii; (iii) prenajímať, požičiavať ani používať
softvér na účely zdieľania času alebo servisného výpočtového strediska; predávať, poskytovať licenciu alebo
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sublicenciu, distribuovať ani inak udeľovať akejkoľvek osobe alebo subjektu akékoľvek právo na používanie
softvéru s výnimkou rozsahu výslovne povoleného touto zmluvou; ani používať softvér na poskytovanie
(samostatne alebo v spojení s akýmkoľvek iným produktom alebo službou) akéhokoľvek produktu alebo služby
ľubovoľnej osobe alebo subjektu, či už na základe poplatku, alebo inak; (iv) modifikovať, prispôsobovať,
zasahovať, prekladať alebo vytvárať odvodené diela zo softvéru alebo dokumentácie; kombinovať alebo
zlučovať akúkoľvek časť softvéru alebo dokumentácie s akýmkoľvek iným softvérom alebo dokumentáciou; ani
odkazovať na softvér alebo ho inak používať v rámci akéhokoľvek úsilia o vývoj softvéru (vrátane, ale nie
výhradne, akejkoľvek rutiny, skriptu, kódu alebo programu) s akýmikoľvek funkčnými vlastnosťami, vizuálnymi
vyjadreniami alebo inými funkciami, ktoré sa podobajú funkciám softvéru, alebo úsilia o konkurovanie
spoločnosti McAfee; (v) publikovať akékoľvek výkonnostné alebo porovnávacie testy alebo analýzy týkajúce sa
softvéru bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti McAfee; ani (vi) pokúšať sa o vykonanie
niektorej z týchto činností. Softvér nesmiete spúšťať ani prevádzkovať v cloude, v internetovej výpočtovej
technike ani v podobnom výpočtovom prostredí na požiadanie, ak sa to konkrétne neuvádza vo vašom
udeľovacom liste.

4)

Technická podpora a údržba.
Ak ste si zakúpili podporu, vzťahujú sa na vás ustanovenia a podmienky technickej podpory a údržby spoločnosti
McAfee. Ustanovenia a podmienky technickej podpory a údržby spoločnosti McAfee sú začlenené formou odkazu
a nachádzajú
sa
v dokumente
https://support.mcafee.com/SPR/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms.pdf. Po uplynutí
obdobia predplatného podpory alebo služby špecifikovaného v udeľovacom liste nemáte ďalšie práva na získavanie
akejkoľvek podpory vrátane inovácií, aktualizácií a telefonickej podpory. Od jednotlivcov si zaobstaráte všetky práva
a povolenia týkajúce sa ochrany osobných údajov požadované predpismi, nariadeniami alebo inými zákonmi,
prípadne vašimi internými politikami alebo smernicami s cieľom poskytnúť spoločnosti McAfee v súvislosti s jej
vykonávaním podpory alebo inak na základe tejto zmluvy príslušné osobné informácie, údaje a materiály.

5)

Obmedzená záruka a odmietnutie zodpovednosti.
a)
b)

c)

d)

e)

Obmedzená záruka: Spoločnosť McAfee sa zaručuje, že počas obdobia šesťdesiatich (60) dní od dátumu
zakúpenia („záručná lehota“) bude softvér licencovaný podľa tejto zmluvy náležite fungovať v súlade
s dokumentáciou („obmedzená záruka“).
Výhradné odškodnenie: V prípade akéhokoľvek porušenia obmedzenej záruky uvedenej vyššie, čo je vaše
výhradné odškodnenie a jediná povinnosť a zodpovednosť spoločnosti McAfee, spoločnosť McAfee (i) opraví
alebo vymení softvér alebo (ii) ak by bola takáto oprava alebo výmena podľa názoru spoločnosti McAfee
komerčne neodôvodnená, vráti vám cenu zaplatenú za príslušný softvér, keď od vás dostane písomné
vyhlásenie a sľub, že ste odstránili všetky inštancie softvéru a už ho nebudete používať.
Vylúčenie záruky: OBMEDZENÁ ZÁRUKA UVEDENÁ VYŠŠIE NEPLATÍ, AK: (i) SA SOFTVÉR NEPOUŽÍVA
V SÚLADE S TOUTO ZMLUVOU ALEBO DOKUMENTÁCIOU; (ii) SOFTVÉR ALEBO AKÁKOĽVEK JEHO
ČASŤ BOLA MODIFIKOVANÁ INÝM SUBJEKTOM AKO SPOLOČNOSŤOU MCAFEE; ALEBO (iii) PORUCHA
SOFTVÉRU BOLA SPÔSOBENÁ VYBAVENÍM ALEBO SOFTVÉROM NEDODANÝM SPOLOČNOSŤOU
MCAFEE.
Odmietnutie zodpovednosti: OKREM OBMEDZENEJ ZÁRUKY ŠPECIFIKOVANEJ VYŠŠIE SA SOFTVÉR
POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, A SPOLOČNOSŤ MCAFEE NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI
ZÁRUKY A ODMIETA VŠETKY VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A PODMIENKY, ÚSTNE ČI PÍSOMNÉ, VÝSLOVNÉ
ČI PREDPOKLADANÉ, VYPLÝVAJÚCE Z PRIEBEHU ROKOVANIA, PLNENIA ZMLUVY ALEBO POUŽITIA
V OBLASTI OBCHODU ALEBO INAK VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK
PREDAJNOSTI, KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRÁVNEHO TITULU, NEPORUŠOVANIA
CUDZÍCH PRÁV ALEBO INTEGRÁCIE SYSTÉMOV. BEZ OBMEDZENIA USTANOVENÍ VYŠŠIE
SPOLOČNOSŤ MCAFEE NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, VYHLÁSENIE ANI GARANCIU VO VZŤAHU
K POUŽÍVANIU ALEBO FUNGOVANIU SOFTVÉRU A NEZARUČUJE, NEVYHLASUJE ANI NEGARANTUJE,
ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU BUDE BEZ ZLYHANÍ, NEPRERUŠENÁ ALEBO BEZ CHÝB ALEBO PORÚCH
ANI ŽE SOFTVÉR BUDE CHRÁNIŤ PRED VŠETKÝMI MOŽNÝMI HROZBAMI.
Podmienky pre vysokorizikové systémy: SOFTVÉR MÔŽE ZLYHAŤ A NIE JE NAVRHNUTÝ, VYVINUTÝ,
TESTOVANÝ ANI PLÁNOVANÝ TAK, ABY BOL SPOĽAHLIVÝ V KONTEXTE VYSOKORIZIKOVÝCH
SYSTÉMOV. BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK INÝCH USTANOVENÍ SPOLOČNOSŤ MCAFEE
NEZODPOVEDÁ ZA (A VY ODŠKODNÍTE A ZACHOVÁTE SPOLOČNOSŤ MCAFEE BEZ UJMY PRED)
ŽIADNE NÁROKY, SÚDNE SPORY, POŽIADAVKY A KONANIA, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH SA
KONŠTATUJE, NÁROKUJE, POŽADUJE ALEBO UPLATŇUJE AKÁKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ, STRATA,
POVINNOSŤ, RIZIKO, NÁKLADY, ŠKODA, ODMENA, SANKCIA, UROVNANIE, ROZSUDOK, POKUTA
ALEBO VÝDAVKY (VRÁTANE POPLATKOV ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE) VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO
SÚVISIACE S VAŠÍM POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU VO VYSOKORIZIKOVOM SYSTÉME VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, TÝCH, (i) KTORÝM SA DALO PREDÍSŤ NASADENÍM FUNKCIÍ PROTI ZLYHANIU ALEBO
BEZPORUCHOVÉHO VÝKONU VO VYSOKORIZIKOVOM SYSTÉME, (ii) KTORÉ SÚ ZALOŽENÉ NA
NÁROKU, TVRDENÍ ALEBO VÝROKU, ŽE FUNGOVANIE VYSOKORIZIKOVÉHO SYSTÉMU ZÁVISÍ ALEBO
ZÁVISELO OD FUNGOVANIA SOFTVÉRU ALEBO ŽE ZLYHANIE AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU SPÔSOBILO
ZLYHANIE VYSOKORIZIKOVÉHO SYSTÉMU.
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6)

Obmedzenie náhrad a škôd.
a)

b)

c)

d)

7)

Odškodnenie duševného vlastníctva.
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

8)

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ A PODĽA ŽIADNEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, ČI UŽ PORUŠENÍM PRÁVA, ZO
ZMLUVY, ALEBO INÝM SPÔSOBOM, NEBUDE ŽIADNA ZO STRÁN ZODPOVEDAŤ DRUHEJ STRANE NA
ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY ANI V SÚVISLOSTI S JEJ PREDMETOM ZA ŽIADNE NEPRIAME, MIMORIADNE,
NÁHODNÉ, TRESTNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁSLEDNÉ ANI MIMOZMLUVNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU,
STRATU DOBRÉHO MENA, STRATU OSOBNÝCH MIEZD, STRATU ZISKOV ALEBO PRÍJMOV, ŠKODY
V DÔSLEDKU ZASTAVENIA PRÁCE A/ALEBO ZLYHANIA ALEBO PORUCHY POČÍTAČOV ANI NÁKLADY
NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB, BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA DALI
PREDVÍDAŤ, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE ZLYHÁ ZÁKLADNÝ ÚČEL VÝHRADNÝCH ODŠKODNENÍ
ZABEZPEČENÝCH TOUTO ZMLUVOU A ŽE OBE STRANY BOLI UPOZORNENÉ NA MOŽNOSŤ ALEBO
PRAVDEPODOBNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.
BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE NÁROK NA TAKÉTO ŠKODY ZALOŽENÝ NA ZMLUVE, PORUŠENÍ PRÁVA
A/ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRII, CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ JEDNEJ STRANY VOČI DRUHEJ STRANE
ZA PRIAME ŠKODY NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY ALEBO V SÚVISLOSTI S JEJ PREDMETOM
V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ SUMU CELKOVÝCH POPLATKOV ZAPLATENÝCH ALEBO
SPLATNÝCH VAMI ZA SOFTVÉR, KTORÝ ZAKLADÁ TAKÝTO NÁROK, POČAS 12 MESIACOV
BEZPROSTREDNE PREDCHÁDZAJÚCICH UDALOSTI ZAKLADAJÚCEJ TAKÝTO NÁROK.
Žiadne ustanovenie tejto zmluvy žiadnym spôsobom nevylučuje ani neobmedzuje (i) zodpovednosť
ktorejkoľvek zo strán za smrť alebo osobnú ujmu spôsobenú nedbanlivosťou ani (ii) vašu zodpovednosť za
používanie prekračujúce rozsah práv duševného vlastníctva spoločnosti McAfee na softvér a/alebo ich
akékoľvek porušenie.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI V TOMTO ČLÁNKU JE ZALOŽENÉ NA SKUTOČNOSTI, ŽE KONCOVÍ
POUŽÍVATELIA POUŽÍVAJÚ SVOJE POČÍTAČE NA ROZDIELNE ÚČELY. PRETO LEN VY MÔŽETE
IMPLEMENTOVAŤ SCHÉMY ZÁLOHOVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRIMERANÉ VAŠIM
POTREBÁM V PRÍPADE, ŽE CHYBA V SOFTVÉRI SPÔSOBÍ POČÍTAČOVÉ PROBLÉMY A SÚVISIACE
STRATY
ÚDAJOV.
Z TÝCHTO
OBCHODNÝCH
DÔVODOV
SÚHLASÍTE
S OBMEDZENIAMI
ZODPOVEDNOSTI V TOMTO ČLÁNKU A BERIETE NA VEDOMIE, ŽE BEZ VÁŠHO SÚHLASU S TÝMTO
USTANOVENÍM BY BOL ZA SOFTVÉR ÚČTOVANÝ VYŠŠÍ POPLATOK.
Odškodnenie: Spoločnosť McAfee vás odškodní a podľa svojho uváženia ochráni pred akýmikoľvek nárokmi
uplatňovanými voči vám v súdnom spore alebo žalobe, ak: (i) nárok sa týka priameho porušenia patentu alebo
autorského práva alebo neoprávneného privlastnenia obchodného tajomstva spoločnosťou McAfee a (ii) nárok
sa uplatňuje (A) voči softvéru samostatne a nie v kombinácii s čímkoľvek, prípadne (B) voči kombinácii softvéru.
Výnimky: Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy nemá spoločnosť McAfee žiadnu povinnosť odškodniť
alebo ochrániť vás pred uplatnenými nárokmi, celkovo alebo čiastočne, na:
(i)
technológiu alebo návry, ktoré ste poskytli spoločnosti McAfee;
(ii)
úpravy alebo programovanie softvéru, ktoré vykonal ktokoľvek iný než spoločnosť McAfee;
(iii)
alebo údajnú implementáciu niektorých alebo všetkých noriem v softvéri.
Podmienky: Povinnosti spoločnosti McAfee podľa tohto článku 7 sú podmienené tým, že (i) spoločnosť McAfee
bezodkladne písomne upozorníte na nárok a budete súhlasiť s tým, že jej udelíte výlučnú kontrolu nad obranou
a urovnaním nároku, a (ii) budete so spoločnosťou McAfee úplne a včasne spolupracovať.
Súhlas spoločnosti McAfee: Spoločnosť McAfee nebude zodpovedná za žiadne náklady, výdavky ani
vyrovnania, ktoré vám vzniknú alebo ktoré vynaložíte bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
McAfee.
Náhrady: Spoločnosť McAfee môže podľa svojho uváženia a na svoje náklady: (i) získať pre vás právo na
ďalšie používanie softvéru; (ii) nahradiť softvér softvérom neporušujúcim cudzie práva; (iii) upraviť softvér tak,
aby neporušoval cudzie práva; alebo (iv) po vašom vrátení softvéru spoločnosti McAfee a/alebo odstránení
softvéru z vašich systémov vám vrátiť zostatkovú hodnotu z kúpnej ceny zaplatenej vami za porušujúci softvér
a zníženú použitím metódy priamych odpisov počas troch (3) rokov od dátumu, keď vám bol softvér dodaný.
Osobné odškodnenie: Odškodnenie uvedené vyššie sa vzťahuje len na vás. Nesmiete ho preniesť na nikoho
vrátane vašich zákazníkov.
Jediná náhrada: Článok o odškodnení uvádza celú povinnosť spoločnosti McAfee a vašu jedinú náhradu za
nároky týkajúce sa porušenia patentov alebo autorských práv alebo neoprávneného privlastnenia obchodného
tajomstva, ktoré sú úplne alebo čiastočne vznesené voči softvéru.

Ukončenie platnosti.
Bez toho, aby boli dotknuté vaše platobné povinnosti, môžete licenciu kedykoľvek ukončiť odinštalovaním softvéru.
Spoločnosť McAfee môže ukončiť vašu licenciu v prípade, že závažným spôsobom porušíte podmienky tejto zmluvy
a nenapravíte takéto porušenie do tridsiatich (30) dní po tom, ako dostanete upozornenie na takéto porušenie. Po
takomto ukončení ste povinní bezodkladne vrátiť alebo zničiť všetky kópie softvéru a dokumentácie.

9)

Dodatočné podmienky.
a)

Testovací softvér: Ak bol softvér označený spoločnosťou McAfee ako „testovací“ softvér, platia ustanovenia
tohto článku a majú prednosť pred akýmikoľvek inými rozpornými podmienkami tejto zmluvy. Vaša neprenosná
a obmedzená licencia bez licenčného poplatku na používanie testovacieho softvéru len na účely zhodnotenia je
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b)

c)

10)

obmedzená na tridsať (30) dní, pokiaľ spoločnosť McAfee písomne nesúhlasí s inou lehotou. Testovací softvér
môže obsahovať chyby alebo iné problémy, ktoré môžu spôsobiť systémové alebo iné zlyhania a stratu údajov.
Preto sa vám testovací softvér poskytuje „TAK, AKO JE“ a spoločnosť McAfee odmieta akúkoľvek záruku alebo
záväzky zodpovednosti akéhokoľvek druhu. Pre testovací softvér nie je k dispozícii podpora. Akékoľvek
informácie o testovacom softvéri získané z jeho používania budú využité výhradne na účely zhodnotenia
a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám. Platia obmedzenia uvedené v článku 3 (g). Ak nezničíte
testovací softvér po uplynutí obdobia hodnotenia, spoločnosť McAfee vám môže na základe vlastného
uváženia fakturovať sumu rovnajúcu sa cenníkovej cene spoločnosti McAfee za softvér a ste povinní po prijatí
takúto faktúru zaplatiť. AK NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ PRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ, ALE JE MOŽNÉ JU
OBMEDZIŤ, NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY BUDE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI MCAFEE, JEJ
DODÁVATEĽOV A OPRÁVNENÝCH PARTNEROV TÝKAJÚCA SA TESTOVACIEHO SOFTVÉRU ALEBO
V SÚVISLOSTI S TESTOVACÍM SOFTVÉROM OBMEDZENÁ NA CELKOVÚ SUMU PÄŤDESIAT (50) USD
ALEBO EKVIVALENT V MIESTNEJ MENE.
Beta softvér: Ak je získaný softvér označený spoločnosťou McAfee ako „beta“ softvér, potom primerane platia
ustanovenia článku 9 (a) vyššie. Spoločnosť McAfee nemá voči vám žiadnu povinnosť beta softvér ďalej vyvíjať
alebo verejne uvoľniť. Pre beta softvér nie je k dispozícii podpora. Ak vás o to spoločnosť McAfee požiada,
poskytnete spoločnosti McAfee spätnú väzbu týkajúcu sa testovania a používania beta softvéru vrátane správ o
chybách a poruchách. Súhlasíte s tým, že udeľujete spoločnosti McAfee trvalú, nevýhradnú, celosvetovú
licenciu bez licenčných poplatkov na používanie, kopírovanie, distribuovanie, vytváranie odvodených diel
a začlenenie spätnej väzby do akýchkoľvek produktov spoločnosti McAfee podľa jej uváženia. Po získaní
novšej neuvoľnenej verzie beta softvéru alebo uvoľnení verejne uvoľnenej komerčnej verzie beta softvéru
spoločnosťou McAfee súhlasíte s tým, že vrátite alebo zničíte všetky staršie verzie beta softvéru získané od
spoločnosti McAfee.
„Bezplatný“ alebo „Open Source“ softvér: Softvér môže obsahovať súčasti (vrátane, ale nie výhradne,
programov, aplikácií, nástrojov, pomôcok, knižníc a iného programovacieho kódu) sprístupnené tretími stranami
na základe modelu licencií na bezplatný alebo Open Source softvér (ďalej len „kód FOSS“). Súčasti s kódom
FOSS dodávané so softvérom redistribuuje spoločnosť McAfee na základe podmienok príslušnej licencie na
kód FOSS pre takúto súčasť. Prijatím súčastí s kódom FOSS od spoločnosti McAfee na základe tejto zmluvy
nerozširujete ani neobmedzujete svoje práva ani povinnosti definované licenciou na kód FOSS, ktorá sa
vzťahuje na danú súčasť s kódom FOSS. Kópie licencií na kód FOSS pre súčasti s kódom FOSS dodávané so
softvérom sú zahrnuté do dokumentácie softvéru alebo sa na ne odkazuje.

Upozornenie pre vládne inštitúcie USA ako koncových používateľov.
Softvér a sprievodná dokumentácia sa považujú za „komerčný počítačový softvér“ a „dokumentáciu ku komerčnému
počítačovému softvéru“ podľa smernice DFAR, článok 227.7202, prípadne FAR, článok 12.212. Akékoľvek použitie,
zmeny, reprodukcia, publikovanie, výkon, zobrazenie alebo zverejnenie softvéru a sprievodnej dokumentácie zo
strany štátnych úradov USA sa bude riadiť výhradne podmienkami tejto zmluvy a bude zakázané s výnimkou rozsahu,
ktorý výslovne povoľujú podmienky tejto zmluvy.

11)

Ochrana osobných údajov a zhromažďovanie systémových a osobných informácií.
a)

b)

c)

Softvér, podpora alebo predplatné služby môže používať aplikácie alebo nástroje na zhromažďovanie
osobných, citlivých alebo iných informácií o vás a používateľoch (napr. vrátane, bez obmedzenia, vášho mena
a mien vašich používateľov, adresy, e-mailovej adresy a platobných informácií), ich počítačoch, súboroch
uložených v ich počítačoch alebo interakciách ich počítačov s inými počítačmi (napr. vrátane, bez obmedzenia,
informácií týkajúcich sa siete, použitých licencií, typu a modelu hardvéru, veľkosti pevného disku, typu
procesora, typu disku, veľkosti RAM, 32- alebo 64-bitovej architektúry, typov, verzií a miestnych nastavení
operačného systému, verzie systému BIOS, modelu systému BIOS, celkového počtu nasadených skenerov,
veľkosti databázy, telemetrie systému, identifikácie zariadenia, adresy IP, umiestnenia, obsahu,
nainštalovaných produktov spoločnosti McAfee, informácií o komponentoch, procesoch a službách spoločnosti
McAfee, frekvencie a informácií o aktualizácii komponentov spoločnosti McAfee, informácií o nainštalovaných
produktoch tretích strán, výpisov záznamov vytvorených spoločnosťou McAfee, modelov používania produktov
a špecifických funkcií spoločnosti McAfee a pod.) (spoločne „údaje“).
Zhromažďovanie týchto údajov môže byť potrebné na poskytnutie príslušných objednaných funkcionalít
softvéru, predplatného podpory alebo služieb (napr. vrátane, ale nie výhradne, zistenia a hlásenia hrozieb
a zraniteľných miest vo vašej počítačovej sieti a sieti používateľov), umožnenie spoločnosti McAfee zlepšovať
softvér, predplatné podpory alebo služby (napr. vrátane, ale nie výhradne, synchronizácie obsahu, sledovania
zariadení, riešenia problémov a pod.) a na podporu alebo zlepšovanie celkového zabezpečenia vás
a používateľov. Môže sa od vás požadovať, aby ste na zastavenie ďalšieho zhromažďovania údajov, ktoré
podporujú tieto funkcie, odinštalovali softvér alebo deaktivovali predplatné podpory alebo služieb.
Uzavretím tejto zmluvy alebo používaním softvéru, predplatného podpory alebo služby vy a používatelia
súhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti McAfee uvedenými na webovej lokalite
spoločnosti McAfee (www.mcafee.com) a so zhromažďovaním, spracovaním, kopírovaním, zálohovaním,
uchovávaním, prenosom a používaním týchto údajov spoločnosťou McAfee a jej poskytovateľmi služieb, v, z a
do Spojených štátov, Európy alebo iných krajín alebo jurisdikcií mimo vlastných jurisdikcií vás alebo
používateľa v rámci softvéru, predplatného podpory alebo služby. Spoločnosť McAfee bude zhromažďovať,
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spracovávať, kopírovať, zálohovať, uchovávať, prenášať a používať osobné informácie v súlade so Zásadami
ochrany osobných údajov spoločnosti McAfee uvedenými na webovej lokalite spoločnosti McAfee
(www.mcafee.com).

12)

Audit.
Spoločnosť McAfee vás môže tridsať (30) dní vopred upozorniť a vy musíte poskytnúť softvérom umožnené
a systémom vygenerované hlásenie („systémové hlásenie“), ktoré overuje vaše nasadenie softvéru. Beriete na
vedomie, že systémové hlásenie je založené na technologických funkciách softvéru, ktoré zabezpečujú overenie
nasadenia softvéru. Ak softvér neobsahuje technologické funkcie, ktoré zabezpečujú overenie nasadenia softvéru, do
tridsiatich (30) dní pripravíte a poskytnete spoločnosti McAfee presné hlásenie o overení nasadenia softvéru.
Spoločnosť McAfee bude požadovať systémové hlásenie (alebo vami pripravené hlásenie o overení nasadenia
softvéru) raz ročne a nebude neodôvodnene zasahovať do vykonávania vášho podnikania. Ak však systémové
hlásenie alebo vami pripravené hlásenie o overení nasadenia softvéru ukáže, že nedodržiavate licenčné podmienky
tejto zmluvy, budete si musieť kúpiť ďalšie licencie a zaplatiť poplatky za obnovenie súvisiace s licenciami a/alebo
podporou. Môže sa vám tiež vyrubiť poplatok za nedodržanie podmienok.

13)

Regulácia exportu.
Beriete na vedomie, že softvér podlieha vývozným obmedzeniam Spojených štátov, prípadne Európskej únie, ak je to
relevantné. Ste povinní dodržať príslušné vývozné a dovozné zákony a predpisy pre jurisdikciu, do/z ktorej bude
softvér dovážaný a/alebo vyvážaný. Nevyveziete softvér žiadnemu jednotlivcovi, subjektu ani krajine, na ktoré sa
vzťahuje zákaz podľa príslušných zákonov alebo predpisov. Zodpovedáte za zabezpečenie akýchkoľvek povolení,
licencií alebo schválení miestnej vlády vyžadovaných na dovoz a/alebo vývoz softvéru, a to na vlastné náklady. Ďalšie
informácie týkajúce sa vývozu alebo dovozu softvéru si pozrite v časti „Export Compliance“ na webovej lokalite
http://www.mcafee.com/us/about-us.aspx. Spoločnosť McAfee si vyhradzuje právo na priebežné aktualizovanie tejto
webovej lokality na základe vlastného uváženia. Ak spoločnosť McAfee dostane upozornenie, že ste alebo budete
označení za sankcionovanú alebo obmedzenú stranu na základe platného zákona, potom spoločnosť McAfee nebude
povinná vykonať žiadnu zo svojich povinností na základe tejto licencie, ak by takéto vykonanie viedlo k porušeniu
sankcií alebo obmedzení.

14)

Rozhodné právo.
Všetky spory vyplývajúce z alebo týkajúce sa tejto zmluvy alebo jej predmetu sa budú riadiť hmotným právom: (a) štátu
New York, ak ste licenciu na softvér zakúpili v USA, Mexiku, Strednej Amerike, Kanade, Južnej Amerike alebo karibskej
oblasti; (b) Anglicka a Walesu, ak ste licenciu na softvér zakúpili v Európe, na Blízkom východe, v Afrike, Ázii (okrem
Japonska) alebo oblasti zvyčajne nazývanej Oceánia a (c) Japonska, ak ste licenciu na softvér zakúpili v Japonsku, a to
bez realizácie pravidiel týkajúcich sa konfliktu zákonov. Ak ste licenciu na softvér zakúpili v akejkoľvek inej krajine, bude
sa uplatňovať hmotné právo Írskej republiky, pokiaľ sa nevyžaduje uplatňovanie iného miestneho práva. Táto zmluva sa
nebude riadiť Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorých použitie je výslovne vylúčené. Neplatí
zákon o jednotných počítačových informačných transakciách. Exkluzívnu jurisdikciu nad všetkými spormi vyplývajúcimi
z alebo týkajúcimi sa tejto zmluvy alebo jej predmetu má okresný súd pre južný okres štátu New York v USA, ak sa
uplatňuje právo štátu New York, súdy Anglicka, ak sa uplatňuje právo Anglicka a Walesu, a súdy v Japonsku, ak sa
uplatňuje právo Japonska.

15)

Dôvernosť
Každá strana tejto zmluvy berie na vedomie, že z dôvodu svojho vzťahu s druhou stranou tejto zmluvy môže mať
prístup k dôverným informáciám a materiálom, ktoré sa týkajú podnikania, technológie a/alebo produktov druhej
strany, ktoré sú pre druhú stranu dôverné („dôverné informácie“). Dôverné informácie každej strany majú pre druhú
stranu značnú hodnotu, ktorá by mohla byť poškodená, ak by boli takéto informácie poskytnuté tretím stranám alebo
použité v rozpore s touto zmluvou. Písomné alebo iné hmotné dôverné informácie musia byť v čase poskytnutia
identifikované a označené ako dôverné informácie patriace poskytujúcej strane. Pri ústnom alebo vizuálnom
poskytnutí musia byť dôverné informácie identifikované ako dôverné v čase poskytnutia s následným písomným
potvrdením do pätnástich (15) dní po ich poskytnutí. Každá strana súhlasí, že takéto dôverné informácie žiadnym
spôsobom nepoužije vo svoj vlastný prospech ani prospech tretej strany okrem prípadov povolených touto zmluvou
a že bude chrániť dôverné informácie prinajmenšom v rovnakom rozsahu, v akom chráni svoje vlastné dôverné
informácie, a v rovnakom rozsahu, v akom by takéto dôverné informácie chránila rozumná osoba. Žiadna zo strán
nemôže použiť dôverné informácie druhej strany inak ako na vykonávanie svojich povinností alebo uplatňovanie
svojich práv podľa tejto zmluvy. Obmedzenia na dôverné informácie sa nevzťahujú na dôverné informácie, ktoré (i) sú
v čase prístupu k nim prijímajúcej strane už známe, (ii) sa stanú verejne dostupnými bez protiprávneho konania
prijímajúcej strany, (iii) nezávisle vyvinie prijímajúca strana bez prispenia poskytnutých dôverných informácií druhej
strany, (iv) boli oprávnene prijaté od tretej strany, ktorá nie je viazaná povinnosťou dôvernosti, alebo (v) podliehajú
povinnosti poskytnutia podľa zákona za predpokladu, že strana prinútená poskytnúť dôverné informácie vopred
primerane písomne upozorní stranu vlastniacu dôverné informácie na ich poskytnutie primerane tak, aby mohla strana
vlastniaca dôverné informácie prijať primerané opatrenia na zabránenie takéhoto poskytnutia, ak je to primerane
možné. Ak sa obe strany nedohodnú inak, po ukončení tejto zmluvy alebo príslušného dodatku vráti každá strana
dôverné informácie druhej strany.
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16)

Rôzne.
a)
b)
c)

d)

e)

Okrem žalôb za nezaplatenie alebo porušenie vlastníckych práv spoločnosti McAfee na softvér a dokumentáciu
nemôže žiadna zo strán podať žalobu vyplývajúcu z tejto zmluvy bez ohľadu na formu žaloby po viac ako dvoch
(2) rokoch po tom, ako sa strana dozvedela alebo sa mala dozvedieť o nároku.
Akékoľvek podmienky tejto zmluvy, ktoré by mali svojou povahou pretrvať v platnosti po ukončení tejto zmluvy,
pretrvajú v platnosti po takomto ukončení.
Spoločnosť McAfee môže celú túto zmluvu kedykoľvek postúpiť na základe vášho predchádzajúceho
písomného súhlasu. Akékoľvek postúpenie v dôsledku alebo v rámci zlúčenia, spojenia, akvizície všetkých
alebo významnej časti aktív spoločnosti McAfee, prípadne internej reštrukturalizácie alebo reorganizácie však
nevyžaduje váš súhlas.
Táto zmluva vrátane všetkých dokumentov začlenených odkazom predstavuje celú zmluvu medzi stranami
a výslovne nahrádza a ruší akúkoľvek inú ústnu či písomnú komunikáciu, vyhlásenia alebo reklamu, ktoré sa
týkajú predmetu tejto zmluvy. Ak zašlete objednávku autorizovanému partnerovi alebo spoločnosti McAfee
a podmienky objednávky budú v konflikte s ustanoveniami a podmienkami (i) tejto zmluvy alebo (ii)
udeľovacieho listu, potom platia podmienky špecifikované v tejto zmluve a v udeľovacom liste. Transakcie
predpokladané touto zmluvou sa nebudú riadiť žiadnymi ustanoveniami a podmienkami vašej predtlačenej
objednávky alebo objednávky v podobe formulára ani ustanoveniami a podmienkami iného vášho dokumentu.
Túto zmluvu nie je možné upravovať s výnimkou písomných dodatkov vydávaných riadne oprávnenými
zástupcami spoločnosti McAfee. Žiadne ustanovenie uvedené v tejto zmluve nie je možné považovať za
odvolané, ak toto odvolanie nie je písomne oznámené a podpísané spoločnosťou McAfee. Ak sa určité
ustanovenie tejto zmluvy vyhlási za neplatné, nevykonateľné alebo zakázané zákonmi, bude sa považovať za
preformulované tak, aby odrážalo pôvodný zámer zmluvných strán čo najviac v súlade s platnými zákonmi,
a zvyšok tejto zmluvy zostane naďalej v úplnej platnosti a účinnosti.
Všetky oznámenia, požiadavky, nároky a rozhodnutia pre spoločnosť McAfee podľa tejto zmluvy (iné ako
rutinná prevádzková komunikácia) musia byť zaslané na adresu príslušného subjektu v článku 1 (f) tejto zmluvy
a označené ako „Attention: Legal Department“.
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