MCAFFEE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, ÖPPNA ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER
DU VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON
ANNAN PERSONS ELLER ETT FÖRETAGS ELLER ANNAN JURIDISK PERSONS VÄGNAR, INTYGAR DU ATT DU
HAR FULL BEHÖRIGHET ATT BINDA PERSONEN, FÖRETAGET ELLER DEN JURIDISKA PERSONEN TILL DESSA
VILLKOR.
OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR FÅR DU


INTE HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, ÖPPNA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN UTAN MÅSTE



SNARAST RETURNERA PROGRAMVARAN OCH BERÄTTIGANDEBEVISET TILL FÖRSÄLJAREN SOM DE
KÖPTES FRÅN.

1)

Definitioner
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

Med ”auktoriserad partner” menas alla McAfees distributörer, återförsäljare eller andra affärspartner som
skriftligen har auktoriserats av McAfee för att sälja licensrättigheter till programvaran som avses i detta avtal
eller support.
Med ”molntjänster” menas molntjänster som McAfee tillhandahåller kunden i enlighet med ett eller flera
tillståndsbrev. Åtkomst till molntjänsterna kräver endera ett aktivt supportavtal eller en aktiv prenumeration, i
enlighet med kraven för det specifika erbjudandet.
Med ”dokumentation” menas informationsmaterial som medföljer programvaran i pappersformat, elektroniskt
format eller onlineformat på engelska och eventuella andra språk.
Med ”DAT-filer” menas avkänningsdefinitionsfiler, även kallade signaturfiler, som innehåller den eller de koder
som används för att känna av och reparera virus, trojaner och potentiellt oönskade program i programmet för
skydd mot skadlig programvara.
Med ”tillståndsbrev” menas ett bekräftelsebrev som skickas från McAfee till dig, där ditt köp av programvara
och support bekräftas. Det innehåller även aktuella produktberättiganden enligt definitionerna i pdf-filen med
definitioner av produktberättiganden (beskrivs närmare i avsnitt 3 a nedan).
Med ”högrisksystem” menas enheter och system där det behövs extra säkerhetsfunktioner, som felsäkra eller
feltoleranta prestandafunktioner, för att ett säkert tillstånd ska kunna upprätthållas i de fall då det rimligen kan
förutses att ett fel på enheten eller systemet skulle kunna leda till dödsfall, personskador eller katastrofala
egendomsskador. Enheter och system med felsäker funktion går tillbaka till ett säkert tillstånd i händelse av fel
istället för att sluta fungera. Det kan inbegripa ett sekundärsystem som sätter igång för att förhindra ett
funktionsfel eller som kan användas som ett reservsystem vid funktionsfel. Enheter och system med feltolerant
funktion fortsätter att fungera som vanligt vid fel, eventuellt på en begränsad nivå, istället för att sluta fungera
helt och hållet. Högrisksystem måste ofta användas för viktig infrastruktur, industri- och
produktionsanläggningar, direkt livsuppehållande maskiner, navigerings- och kommunikationssystem i flygplan,
tåg, båtar eller andra fordon, flygledning, vapensystem, kärnkraftsanläggningar, kraftstationer, medicinska
system, sjukvårdsinrättningar och transportsystem.
Med ”McAfee” menas i) McAfee, LLC, med säte på 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054,
USA, om programvaran är köpt i USA (förutom i de fall som beskrivs i vi) nedan), Kanada, Mexiko,
Centralamerika, Sydamerika eller Karibien, ii) McAfee Ireland Limited, med säte på Building 2000, City Gate,
Mahon, Cork, Irland, om programvaran är köpt i Europa, Mellanöstern eller Afrika, iii) McAfee (Singapore) Pte
Ltd., med säte på 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591, Singapore, om
programvaran är köpt i Asien (förutom Kina (om programvaran köpts i RMB) och Japan) eller i regionen som
brukar kallas Oceanien, iv) McAfee Co. Ltd., med säte på Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japan, om programvaran är köpt i Japan, v) McAfee (Beijing) Security Software
Co. Ltd., med säte på Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, Kina, om
programvaran är köpt i Kina (in RMB), eller vi) McAfee Public Sector LLC, med säte på 2821 Mission College
Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, om programvaran är köpt av federala, statliga eller lokala
myndigheter eller en sjuk- och hälsovårdsinrättning eller utbildningsinstitution i USA.
Med ”programvara” menas programvaran från McAfee i objektkodformat i) med licens från McAfee och köpt
från McAfee eller någon av McAfees auktoriserade partner eller ii) inbäddad eller förinstallerad i
maskinvaruutrustning märkt med McAfees varumärke som köpts från McAfee eller någon av McAfees
auktoriserade partner. I båda fallen inräknas uppgraderingar och uppdateringar som installeras under gällande
supportperiod. Programvaran kan även inkludera extra egenskaper eller funktioner som kan användas
tillsammans med en aktiv prenumeration eller ett aktivt supportavtal för särskilda molntjänster, i enlighet med
kraven för det särskilda erbjudandet och molntjänstavtalet.
Med ”standard” menas en teknisk specifikation skapad av en statlig organisation, en branschorganisation eller
en liknande organisation eller enhet som skapar tekniska specifikationer som ska användas av andra. Exempel
på specifikationer är GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG och HTML. Exempel på grupper som skapar
standarder är IEEE, ITU, 3GPP och ETSI.
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j)
k)
l)

m)

2)

Licensbeviljande och äganderätt
a)

b)

c)

3)

Med ”dotterbolag” menas alla bolag som styrs genom högre ägarandel än femtio procent (50 %) av det
röstberättigande innehavet.
Med ”support” eller ”teknisk support” menas de supporttjänster som McAfee erbjuder för support och underhåll
av programvaran och McAfee-märkt maskinvaruutrustning enligt vad som specificeras närmare i McAfees
villkor för teknisk support och underhåll.
”Uppdateringar” är relaterade till innehållet i programvaran och omfattar bland annat alla DAT-filer,
signaturuppsättningar, policyuppdateringar och databasuppdateringar för programvaran som görs allmänt
tillgängliga för McAfees kunder som en del av köpt support och som inte prissätts eller marknadsförs separat av
McAfee.
Med ”uppgraderingar” menas alla förbättringar av programvaran som görs allmänt tillgängliga för McAfees
kunder som en del av köpt support och som inte prissätts eller marknadsförs separat av McAfee.
I enlighet med villkoren i detta avtal utfärdar McAfee härmed en icke-exklusiv, ej överlåtbar rätt att använda
programvaran (i detta avtal avser användning av programvaran att hämta, installera och öppna programvaran)
som nämns i tillståndsbrevet endast för egna interna affärsändamål. Du har ingen rätt till uppdateringar och
uppgraderingar om du inte har köpt support (eller en tjänsteprenumeration som ger rätt till uppdateringar och
uppgraderingar).
Programvaran, inklusive bland annat dess objekt- och källkod, oavsett om du har getts tillgång till dessa eller
inte, är sekretessbelagd av McAfee. McAfee (eller McAfees licensgivare) har exklusiv äganderätt och ensamrätt
till programvaran. Häri ingår även immateriella rättigheter till programvaran. Du har ingen rätt att utöva några
sådana rättigheter förutom i den mån som är tillåtet enligt din begränsade licens för användning av
programvaran enligt detta avtal. Detta avtal utgör inte ett köpeavtal, och ingen äganderätt och inga immateriella
rättigheter överförs till dig i och med detta avtal. Du är medveten om att programvaran och alla idéer, metoder,
algoritmer, formler, processer och koncept som använts för att utveckla programvaran, eller som finns
införlivade i den, alla framtida uppdateringar och uppgraderingar och alla andra förbättringar, omarbetningar,
planerade
och
oplanerade
korrigeringar,
snabbkorrigeringar,
ändringar,
versioner,
DAT-filer,
signaturuppsättningar, uppgraderingar, policy- och databasuppdateringar och andra uppdateringar av, eller som
ingår i, programvaran, liksom alla bearbetningar härledda från något av ovanstående, och alla kopior av
ovanstående, utgör affärshemligheter och äganderättsskyddad egendom som tillhör McAfee och som har stort
kommersiellt värde för McAfee.
Alla molntjänster och all programvara som innehåller molntjänster omfattas av McAfees molntjänstavtal som
finns på: http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx

Villkor för kopiering och användning
a)

b)

c)
d)
e)

f)

Produktberättigande: Användningen av programvaran beror på antalet köpta licenser (t.ex. noder) och måste
ske
enligt
definitionerna
av
produktberättiganden
som
finns
i
http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf det datum som står
angivet i ditt tillståndsbrev.
Flera plattformar/programpaket: Om flera plattformar kan användas med programvaran, eller om du får
programvaran i ett paket med annan programvara, får det totala antalet enheter på vilka alla versioner av
programvaran installeras inte överstiga produktberättigandet. För viss programvara som licensieras som en del
av ett produktpaket från McAfee måste även en separat McAfeeserverlicens köpas för att programvaran ska få
användas på vissa typer av servrar, vilket i så fall specificeras i dokumentationen.
Period: Licensen gäller under en begränsad tidsperiod (”period”) i de fall då en period anges i tillståndsbrevet.
Annars gäller evighetslicens.
Kopior: Du får kopiera programvaran enligt vad som är rimligen nödvändigt för säkerhetskopiering, arkivering
eller katastrofåterställning.
Dotterbolag, förvaltande parter: Du får tillåta att dotterbolag använder programvaran enligt villkoren i detta avtal
endast så länge som bolaget förblir ditt bolags dotterbolag. Du får även tillåta att programvaran används av en
tredje part med vilken du upprättar ett avtal, i vilket ingår att den tredje parten ska förvalta dina
informationstekniska resurser (”förvaltande part”) förutsatt att i) den förvaltande parten endast använder
programvaran internt för din räkning och inte för en annan tredje parts eller sin egen räkning, ii) den förvaltande
parten samtycker till att följa villkoren i detta avtal och att iii) du förser McAfee med ett skriftligt meddelande om
att en förvaltande part kommer att använda programvaran för din räkning. Du är fullt ansvarig för att alla
dotterbolag och förvaltande parter följer villkoren i avtalet, och du kommer att hållas ansvarig om någon av
dessa bryter mot villkoren.
Allmänna begränsningar: Du får inte, och får inte heller låta någon tredje part, i) dekompilera, disassemblera
eller bakåtkompilera programvaran eller skapa eller återskapa programvarans källkod, ii) ta bort, sudda ut,
dölja, ändra eller underlåta att bevara alla märken, märkningar, etiketter eller meddelanden med copyright- eller
annan äganderättsinformation eller instruktioner som sitter på, eller finns i, programvaran eller dokumentationen
eller underlåta att bevara all copyright. - och äganderättsinformation på kopior av programvaran och
dokumentationen som du gör, iii) hyra ut, låna ut eller använda programvaran för tidsdelning eller i ett
dataserviceföretag, sälja, marknadsföra, licensiera, licensiera i andra hand, distribuera eller på annat sätt ge
någon fysisk eller juridisk person rätt att använda programvaran utöver vad som uttryckligen tillåts enligt detta
avtal eller använda programvaran, självständigt eller i kombination med annan vara eller tjänst, för att
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tillhandahålla någon vara eller tjänst till någon fysisk eller juridisk person mot en avgift eller på något annat sätt,
iv) ändra, anpassa, göra om, översätta eller skapa bearbetningar härledda från programvaran eller
dokumentationen, kombinera eller slå samman någon del av programvaran eller dokumentationen eller hänvisa
till, eller på annat sätt använda programvaran som en del i ett försök att utveckla annan programvara (vari bland
annat ingår alla rutiner, skript, program och all kod) som har funktioner, utseende eller andra egenskaper som
liknar de i programvaran eller konkurrera med McAfee, v) utan skriftligt medgivande från McAfee publicera
några prestandatestresultat, jämförelsetal eller analyser rörande programvaran eller vi) försöka att göra något
av ovanstående. Du får inte köra eller använda programvaran i moln, internetbaserad datoranvändning eller
liknande miljöer med efterfrågestyrd datoranvändning såvida inte detta uttryckligen är tillåtet enligt
tillståndsbrevet.

4)

Teknisk support och underhåll
McAfees villkor för teknisk support och underhåll gäller om du har köpt support. McAfees villkor för teknisk support och
underhåll
införlivas
i
detta
avtal
genom
hänvisning
och
kan
läsas
på
https://support.mcafee.com/SPR/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms.pdf. När den
period för support eller tjänsteprenumeration som anges i tillståndsbrevet har löpt ut har du inte längre rätt att få någon
support, vilket även omfattar uppgraderingar, uppdateringar och telefonsupport. Du ansvarar för att inhämta alla
sekretessrelaterade rättigheter och tillstånd från enskilda personer som krävs enligt bestämmelser, författningar och
andra lagar samt interna rutiner och riktlinjer, så att du kan överlämna den personligt identifierbara information, de
personligt identifierbara uppgifter och det personligt identifierbara material som behövs till McAfee i samband med
McAfees supportarbete eller annat arbete i enlighet med detta avtal.

5)

Begränsad garanti och ansvarsfriskrivning
a)
b)

c)

d)

e)

6)

Begränsad garanti: McAfee garanterar att den häri licensierade programvaran under en period på sextio (60)
dagar från inköpsdagen (”garantiperioden”) väsentligen kommer att fungera i enlighet med dokumentationen
(”den begränsade garantin”).
Enda gottgörelse: Vid eventuellt brott mot ovanstående begränsade garanti ska McAfee, som enda
kompensation till dig och enda skyldighet från McAfee, i) reparera eller ersätta programvaran, ii) om sådan
reparation eller ersättning av varan enligt McAfee skulle vara kommersiellt oskälig, betala tillbaka det som du
betalat för programvaran efter att du skriftligt har intygat att du har tagit bort alla instanser av programvaran och
inte kommer att använda den.
Undantag från garantin: DEN BEGRÄNSADE GARANTIN ENLIGT OVAN GÄLLER INTE i) OM
PROGRAMVARAN INTE ANVÄNDS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL ELLER DOKUMENTATIONEN, ii) OM
PROGRAMVARAN ELLER NÅGON DEL AV DEN HAR MODIFIERATS AV NÅGON ANNAN ÄN MCAFEE
ELLER iii) OM ETT FEL I PROGRAMVARAN HAR ORSAKATS AV UTRUSTNING ELLER PROGRAMVARA
SOM INTE TILLHANDAHÅLLITS AV MCAFEE.
Ansvarsfriskrivning: FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM BESKRIVS OVAN TILLHANDAHÅLLS
PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK, OCH MCAFEE GER INGA GARANTIER, OCH FRISKRIVER SIG
FRÅN ALLA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
ELLER VILLKOR, SOM KOMMER SIG AV GÄNGSE HANDELSBRUK OCH PRAXIS. HÄR INGÅR BLAND
ANNAT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
SYFTE, ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH SYSTEMINTEGRATION.
MCAFEE GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM PROGRAMVARANS ANVÄNDNING ELLER
FUNKTIONALITET OCH GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN KOMMER ATT
LÖPA FELSÄKERT, OAVBRUTET ELLER FELFRITT ELLER ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT
SKYDDA MOT ALLA HOT SOM KAN UPPSTÅ.
Villkor för högrisksystem: PROGRAMVARAN ÄR INTE FELSÄKER OCH ÄR INTE UTFORMAD, UTVECKLAD,
TESTAD ELLER AVSEDD ATT VARA TILLFÖRLITLIG I HÖGRISKSYSTEM. UTAN ATT NÅGOT ANNAT
BEGRÄNSAS HAR INTE MCAFEE NÅGOT ANSVAR, OCH DU SKA ÄVEN HÅLLA MCAFEE SKADESLÖS
OCH FRI FRÅN ANSVAR, FÖR EVENTUELLA SKADESTÅNDSANSPRÅK, SKADESTÅNDSKRAV,
RÄTTSPROCESSER ELLER RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER SOM KAN HÄVDAS ELLER KRÄVAS SOM
ERSÄTTNING FÖR FÖRLUSTER, RISKER, KOSTNADER, SKADOR, BÖTER, UPPGÖRELSER, DOMAR,
STRAFFAVGIFTER ELLER UTGIFTER (INKLUSIVE KOSTANDER FÖR JURIDISKT OMBUD) SOM
UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV, ELLER I SAMBAND MED, ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN I ETT
HÖGRISKSYSTEM, VARI BLAND ANNAT INGÅR SÅDANA SOM i) KUNDE HA UNDVIKITS GENOM
ANVÄNDNING AV FELSÄKRA ELLER FELTOLERANTA FUNKTIONER I HÖGRISKSYSTEMET, ii)
GRUNDAR SIG PÅ PÅSTÅENDEN ELLER ANKLAGELSER OM ATT HÖGRISKSYSTEMET ÄR, ELLER VAR,
BEROENDE AV ATT PROGRAMVARAN FUNGERAR, ELLER FUNGERADE, ELLER OM ATT FEL I
PROGRAMVARAN ORSAKAT FEL I HÖGRISKSYSTEMET.

Begränsning av gottgörelse och kompensation
a)

INGEN AV PARTERNA SKA UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER, VARE SIG DET HANDLAR
OM INOM- ELLER UTOMOBLIGATORISKA SKADESTÅND, VARA SKYLDIG ATT, PÅ GRUND AV DETTA
AVTAL ELLER RÖRANDE AVTALSFÖREMÅLET, PÅ NÅGOT SÄTT KOMPENSERA DEN ANDRA FÖR
NÅGRA INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV
PERSONALLÖNER, FÖRLORAD VINST ELLER INKOMST, FÖRLUSTER PÅ GRUND AV DRIFTSTOPP
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b)

c)
d)

7)

Immaterialrättslig skadeslöshet
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

8)

OCH/ELLER DATORFEL OCH/ELLER KOSTNADER FÖR ATT INFÖRSKAFFA ALTERNATIV
PROGRAMVARA ELLER ALTERNATIVA TJÄNSTER, OAVSETT OM SKADORNA ELLER FÖRLUSTERNA
KUNNAT FÖRUTSES, ÄVEN OM DEN ENDA KOMPENSATIONEN SOM GES ENLIGT DETTA AVTAL INTE
ÄR TILLRÄCKLIG SAMT ÄVEN OM ENDERA PARTEN BLIVIT INFORMERAD OM ATT SÅDANA SKADOR
ELLER FÖRLUSTER KAN UPPSTÅ.
OAVSETT OM SKADESTÅNDSKRAVET GÄLLER INOM- ELLER UTOMOBLIGATORISKT, ELLER ANNAN
TYP AV, SKADESTÅND SKA ALDRIG ENDERA PARTENS SAMMANLAGDA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET
MOT DEN ANDRA FÖR DIREKTA SKADOR, I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER AVTALSFÖREMÅLET,
ÖVERSTIGA SUMMAN AV DE TOTALA AVGIFTER SOM BETALATS ELLER SKA BETALAS AV DIG FÖR
PROGRAMVARAN SOM SKADESTÅNDSANSPRÅKET GÄLLER UNDER EN PERIOD OM TOLV (12)
MÅNADER FÖRE DEN HÄNDELSE SOM GIVIT UPPHOV TILL SKADESTÅNDSANSPRÅKET.
Ingen bestämmelse i detta avtal ska på något sätt utesluta eller begränsa (i) någon parts ansvar för dödsfall
eller personskada orsakad av försumlighet eller (ii) ditt ansvar för överskjutande användning av, och/eller brott
mot, McAfees immateriella rättigheter till programvaran.
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN I DETTA AVSNITT GRUNDAS PÅ DET FAKTUM ATT SLUTANVÄNDARNA
ANVÄNDER SINA DATORER I OLIKA SYFTEN. DÄRFÖR KAN ENDAST DU IMPLEMENTERA
SÄKERHETSKOPIERINGSPLANER OCH SÄKERHETSMEKANISMER I ENLIGHET MED DINA BEHOV I
HÄNDELSE AV ATT FEL I PROGRAMVARAN ORSAKAR DATORPROBLEM OCH TILLHÖRANDE
DATAFÖRLUST.
AV
DESSA
AFFÄRSMÄSSIGA
SKÄL
SAMTYCKER
DU
TILL
ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT OCH GODKÄNNER ATT UTAN DITT SAMTYCKE TILL
DENNA BESTÄMMELSE SKULLE DEN AVGIFT SOM TAS UT FÖR PROGRAMVARAN VARA HÖGRE.
Skadeslöshet: McAfee ska gottgöra dig för, och, efter eget val, föra din talan, vid skadeståndskrav som anförs
mot dig vid en stämning eller förhandling om: i) skadeståndskravet gäller direkt patent- eller upphovsrättsintrång
eller obehörigt bruk av affärshemligheter från McAfees sida och ii) skadeståndskravet A) anförs mot
programvara, inte i kombination med något annat eller B) en kombination av programvaran.
Undantag: Oaktat andra punkter i detta avtal har McAfee ingen skyldighet att tillgodose eller försvara dig mot
skadeståndskrav som anförs, helt eller delvis, mot:
(i)
teknik eller planer som du har tillhandahållit McAfee,
(ii)
korrigering eller programmering av programvaran som har gjorts av någon annan än McAfee, eller
(iii)
programvarans påstådda implementering av delar av eller en hel standard.
Villkor: McAfees förpliktelser enligt detta avsnitt 7 gäller endast om du tillhandahåller McAfee: i) omgående
skriftig information om skadeståndskravet och ditt samtycket att McAfee ensamt leder och sköter försvaret och
alla förlikningar angående skadeståndskrav och ii) ditt fulla och snabba samarbete.
Tillstånd från McAfee: McAfee ansvarar inte för några kostnader eller utlägg som du ådragit dig, eller några
uppgörelser som du gjort, utan föregående skriftligt tillstånd från McAfee.
Gottgörelser: McAfee får, efter eget gottfinnande och på egen bekostnad i) förse dig med rätten att fortsätta
använda programvaran, ii) byta ut programvaran mot en programvara som inte gör intrång i andras rättigheter,
iii) ändra programvaran så att den inte gör intrång i andras rättigheter eller iv) när du har returnerat
programvaran till McAfee och/eller tar bort programvaran från dina system, återbetala restvärdet av inköpspriset
du betalade för den programvara som gör intrång i andras rättigheter, avskrivet enligt en linjär
avskrivningsmetod under en period på tre (3) år från det datum då programvaran levererades till dig.
Personlig skadeslöshet: Den i det föregående beskrivna skadeslöshet gäller enbart för dig personligen. Du får
inte överlåta eller föra vidare denna skadelöshet till någon, även dina kunder.
Enda gottgörelse: I det föregående beskrivs McAfees hela förpliktelse och din enda gottgörelse gällande
skadeståndskrav för patent- eller upphovsrättsintrång, eller obehörigt bruk av affärshemligheter, som
programvaran gett upphov till.

Licensens upphörande
Utan att det påverkar dina betalningsåtaganden kan du när som helst avsluta licensen genom att avinstallera
programvaran. McAfee kan avsluta din licens om du väsentligen bryter mot villkoren i detta avtal och inte åtgärdar
sådant brott inom trettio (30) dagar efter att du meddelats om det. Om licensen avslutas måste du utan dröjsmål
returnera eller förstöra alla exemplar av programvaran och dokumentationen.

9)

Ytterligare villkor
a)

Testprogramvara: Om programvaran av McAfee identifierats som prov- eller testversion ska bestämmelserna i
detta avsnitt gälla och ersätta eventuella andra motstridiga villkor i detta avtal. Din royaltyfria, icke-överlåtbara,
begränsade licens att använda prov- eller testversionen, endast i utvärderingssyfte, är begränsad till trettio (30)
dagar, om inte annat överenskommits skriftligen med McAfee. Prov- eller testversionen kan innehålla fel eller
andra problem som kan orsaka systemkrasch eller andra fel, samt dataförlust. Följaktligen tillhandahålls proveller testversionen i befintligt skick, och McAfee friskriver sig från alla slag av garantier och ansvar gentemot
dig. Support erbjuds inte för testversioner. Eventuell information om testversionen som du erhåller genom att
använda den får endast användas i utvärderingssyfte och inte vidarebefordras till någon tredje part.
Begränsningarna i avsnitt 3 g gäller. Om du inte förstör testversionen efter det att testperioden löpt ut kan
McAfee efter eget gottfinnande fakturera dig för ett belopp motsvarande McAfees listpris för programvaran. Du
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b)

c)

10)

måste i sådana fall betala fakturan så snart du får den. DÄR SKADESTÅNDSANSVAR LAGLIGEN INTE KAN
UNDVIKAS MEN BEGRÄNSAS SKA MCAFEES SKADESTÅNDSANSVAR, LIKSOM MCAFEESS
LEVERANTÖRERS
OCH
AUKTORISERADE
PARTNERS
SKADESTÅNDSANSVAR,
RÖRANDE
TESTVERSIONER AV PROGRAMVARAN SOM AVSES I DETTA AVTAL, VARA BEGRÄNSAT TILL ETT
SAMMANLAGT BELOPP AV FEMTIO (50) USD ELLER MOTSVARANDE I LOKAL VALUTA.
Betaversion: Om programvaran som du har erhållit från McAfee identifieras som betaversion gäller villkoren i
avsnitt 9 a ovan. McAfee har ingen skyldighet att utveckla betaversionen vidare eller utge den offentligt.
Support erbjuds inte för betaversioner. Om McAfee så begär ska du informera McAfee avseende test och
användning av betaversionen, vari ingår rapporter om fel eller buggar. Du samtycker till att ge McAfee en
ständig, icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att efter McAfees gottfinnande använda, kopiera,
distribuera, bearbeta och infoga din feedback i valfri McAfee-produkt. När du får en senare, ännu ej utgiven,
version av betaprogramvaran, eller en av McAfee kommersiellt utgiven version av programvaran, samtycker du
till att returnera eller förstöra alla tidigare betaversioner av programvaran som du har fått från McAfee.
Fri programvara eller programvara med öppen källkod: Programvaran kan innehålla delar (till exempel program,
funktioner, verktyg, bibliotek och annan programmeringskod) som tillhandahålls av tredjepartsorganisationer
genom en licensieringsmodell med fri programvara eller programvara med öppen källkod (FOSS-kod). FOSSkodsdelar som ingår i programvaran vidaredistribueras av McAfee enligt villkoren för tillämplig FOSS-kodslicens
för delen i fråga. Att du får FOSS-kodsdelarna från McAfee under detta avtal varken förstorar eller inskränker
dina rättigheter och skyldigheter som beskrivs i FOSS-kodslicensen för aktuell FOSS-kodsdel. Kopior av FOSSkodslicenserna för FOSS-kodsdelar som ingår i programvaran ingår i dokumentationen till programvaran eller
så finns det hänvisningar till dem i dokumentationen.

Information till slutanvändare inom USA:s myndighetsväsende.
Programvaran och medföljande dokumentation anses vara ett ”kommersiellt datorprogram” respektive ”dokumentation
till kommersiellt datorprogram”, enligt DFAR avsnitt 227.7202 och FAR avsnitt 12.212. All användning, ändring,
återgivning, publicering och visning samt allt offentliggörande av programvaran och den tillhörande dokumentationen
av myndigheter i USA ska uteslutande regleras av villkoren i detta avtal, och alla sådana aktiviteter ska vara förbjudna,
förutom i den omfattning som uttryckligen tillåts enligt villkoren i detta avtal.

11)

Sekretess samt insamling av personuppgifter och systeminformation
a)

b)

c)

12)

Programvaran, support eller tjänsteprenumeration kan innefatta funktioner och verktyg för insamling av
personligt identifierbar, känslig eller annan information om dig och andra användare (till exempel namn,
adresser, e-postadresser och betalningsuppgifter), era datorer, filer lagrade på datorerna eller era datorers
samverkan med andra datorer (till exempel information om nätverk, använda licenser, typ av maskinvara,
modell, hårddiskstorlek, processortyp, disktyp, RAM-storlek, 32- eller 64-bitarsarkitektur, typer av
operativsystem, versioner, nationella inställningar, BIOS-version, BIOS-modell, totalt antal aktiverade
skannerapparater, databasstorlek, systemtelemetri, enhets-ID, IP-adress, placering, innehåll, installerade
McAfee-produkter, McAfee-delar, information om processer och tjänster, information om McAfee-delars
uppdateringar och hur ofta de gjorts, information om installerade produkter från tredje part, utdrag ur loggar
skapade av McAfee, användningsmönster för McAfee-produkter och specifika funktioner m.m.) (tillsammans
kallat ”data”).
Insamlingen av sådana data kan vara nödvändig för att förse dig och andra användare med relevant
programvara, support eller beställda prenumerationsfunktioner (till exempel detektering och rapportering om hot
och sårbarheter i ditt och användarnas datornätverk), för att göra det möjligt för McAfee att förbättra sin
programvara, support eller sitt tjänsteprenumeration (till exempel innehållssynkronisering, enhetsspårning,
felsökning m.m.) och för att vidareutveckla eller förbättra den övergripande säkerheten för dig och användarna.
Du kanske måste avinstallera programvaran eller inaktivera supporten eller tjänsteprenumerationen för att
stoppa ytterligare datainsamling som behövs för dessa funktioner.
Genom att ingå detta avtal, eller genom att använda programvaran, support eller tjänsteprenumeration,
godkänner du och användarna McAfees integritetspolicy på McAfees webbplats (www.mcafee.com) och
McAfees och dess tjänsteleverantörers insamling, bearbetning, kopiering, säkerhetskopiering, lagring,
överföring och användning av dessa data, i, från och till USA, Europa eller andra länder eller rättsområden
möjligen utanför ditt eller användarens land, som en del av programvaran, support eller tjänsteabonnemang.
McAfee kommer enbart att samla in, behandla, kopiera, säkerhetskopiera, lagra, överföra och använda
personligt identifierbar information i enlighet med McAfees integritetspolicy på McAfees webbplats
(www.mcafee.com).

Granskning
McAfee kan, med trettio (30) dagars förvarning, begära, varvid du måste tillhandahålla, en genom programvaran
systemgenererad rapport (”systemrapport”) som visar din distribution av programvaran. Du är medveten om att
systemrapporten grundar sig på tekniska funktioner i programvaran som visar din distribution av programvaran. Om
programvaran inte innehåller några tekniska funktioner som visar din distribution av programvaran måste du inom
trettiodagarsperioden (30 dagar) själv ta fram en rättvisande kontrollrapport för programvaran och ge denna till
McAfee. McAfee begär endast att få en systemrapport (eller en av dig framtagen rapport som visar din distribution av
programvaran) en gång per år och kommer inte att i oskälig omfattning störa dig i din verksamhet. Om det av
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systemrapporten, eller den av dig framtagna programvarudistributionsrapporten, framgår att du inte följer
licensvillkoren i detta avtal måste du köpa de extra licenserna som behövs och betala eventuella återställandeavgifter
för licenserna och/eller supporten. Även en licensbrottsavgift kan komma att tas ut.

13)

Exportkontroller
Du är medveten om att programvaran lyder under exportlagarna i USA, samt i EU när så är tillämpligt. Du måste följa
de lagar och bestämmelser som gäller för export och import i det rättsområde från/till vilket programvaran importeras
och/eller exporteras. Du får inte exportera programvaran till någon fysisk eller juridisk person eller något land som
export inte får ske till enligt gällande lagar och bestämmelser. Du bär själv hela ansvaret, och står själv för alla
kostnader, för alla lokala myndighetstillstånd, licenser eller godkännanden som krävs för att importera och/eller
exportera programvaran. Mer information om export och import av programvaran finns under rubriken ”Export
Compliance” på http://www.mcafee.com/us/about-us.aspx. McAfee förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera
denna webbplats efter eget gottfinnande. Om det kommer till McAfees kännedom att det finns restriktioner eller
sanktioner mot dig enligt tillämplig lag är McAfee inte skyldigt att uppfylla några av de skyldigheter som ingår i denna
licens om sådant uppfyllande skulle innebära brott mot restriktionerna eller sanktionerna.

14)

Tillämplig lag
Alla tvister som uppkommer avseende detta avtal eller avtalsföremålet ska regleras av den materiella rätten a) i delstaten
New York, om du köpt licensen till programvaran i USA, Mexiko, Centralamerika, Kanada, Sydamerika eller Karibien, b) i
England och Wales, om du har köpt licensen till programvaran i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien (förutom Japan) eller
i regionen som brukar kallas Oceanien och c) i Japan, om du köpt licensen till programvaran i Japan, utan att denna rätts
regler rörande lagkonflikt ska gälla. Om du har köpt licensen till programvaran i något annat land ska den materiella rätten
i republiken Irland gälla, såvida inte annan lokal lag måste tillämpas. Detta avtal regleras inte av FN-konventionen
angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning uttryckligen utesluts. UCITA (Uniform Computer
Information Transactions Act), såsom den antagits, ska inte tillämpas. Den amerikanska federala domstolen i det södra
distriktet i New York, när New Yorks lagstiftning är tillämplig, domstolarna i England, när Brittisk och Walesisk lagstiftning
är tillämplig, domstolarna i Republiken Irland, när Irlands lagstiftning är tillämplig och domstolarna i Japan, när Japans
lagstiftning är tillämplig, ska alla ha exklusiv behörighet i alla tvister rörande detta avtal eller avtalsföremålet.

15)

Sekretess
Båda parter är medvetna om att det förhållande som parterna har enligt detta avtal kan medföra att de kan få åtkomst
till konfidentiella uppgifter och konfidentiellt material rörande den andra partens verksamhet, teknik, och/eller produkter
som är sekretessbelagda av den andra parten (”konfidentiell information”). Båda parters konfidentiella information är
av väsentligt värde för parten i fråga, och detta värde kan skadas om sådan information skulle avslöjas för tredje part
eller användas på ett sätt som bryter mot detta avtal. Skriftlig eller annan konkret konfidentiell information måste, då
denna information yppas, klassas och märkas som konfidentiell information tillhörande parten som yppar den. När
konfidentiell information yppas muntligt eller visuellt måste den klassas som konfidentiell då den yppas, med en
påföljande skriftlig bekräftelse inom femton (15) dagar efter yppandet. Båda parter förbinder sig att inte använda
sådan konfidentiell information för egen räkning eller för tredje parts räkning, förutom enligt vad som tillåts enligt detta
avtal, och att skydda konfidentiell information i åtminstone samma utsträckning som parten skyddar sin egen
konfidentiella information och i samma utsträckning som allmänt kan anses vara rimlig. Ingen av parterna får använda
den andra partens konfidentiella information, förutom i syfte att utföra sina åtaganden och hävda sina rättigheter i
enlighet med detta avtal. Begränsningarna för konfidentiell information gäller inte för konfidentiell information om den i)
redan är känd för den mottagande parten vid tidpunkten för mottagandet, ii) blir offentligt tillgänglig utan felaktig
handling från den mottagande parten, iii) oberoende utvecklas av den mottagande parten utan att dra nytta av den
yppande partens konfidentiella information, iv) lagenligt har erhållits från en tredje part som inte är förpliktad att skydda
den eller v) måste yppas enligt lag, förutsatt att parten som måste yppa den konfidentiella informationen förser parten
som äger den konfidentiella informationen med ett skriftligt meddelande om yppandet i förväg, som ger den ägande
parten tillräckligt med tid att vidta skäliga åtgärder för att förhindra sådant yppande, om så är möjligt. Såvida ingen
annan överenskommelse finns mellan parterna ska båda parter lämna tillbaka den andra partens konfidentiella
information då detta avtal, eller tillämpligt tillägg, sägs upp.

16)

Övrigt
a)
b)
c)
d)

Förutom rättsliga åtgärder på grund av utebliven betalning eller brott mot McAfees äganderätt till programvaran
och dokumentationen får inga rättsliga åtgärder, i någon form, rörande avtalet vidtas av endera parten mer än
två (2) år efter att parten fått reda på, eller borde ha fått reda på, orsaken till tvisten.
Alla villkor i avtalet som till sin natur bör fortsätta att gälla efter avtalets upphörande ska fortsätta att gälla efter
att avtalet har upphört.
McAfee kan när som helst överlåta detta avtal i sin helhet förutsatt att du gett skriftligt medgivande till det.
Överlåtelse till följd av sammanslagning, fusion eller förvärv av alla, eller i princip alla, McAfees tillgångar, eller
till följd av intern omstrukturering eller omorganisation behöver dock inte föregås av medgivande från dig.
Detta avtal, inklusive alla dokument som är införlivade genom hänvisning, utgör hela avtalet mellan parterna
och ersätter och upphäver uttryckligen alla meddelanden, framställningar och reklam, som framförts muntligen
eller skriftligen, avseende avtalsföremålet. Om du gör en beställning till en auktoriserad partner eller till McAfee
och villkoren i beställningen står i strid med de villkor som ingår i i) detta avtal eller ii) tillståndsbrevet ska
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e)

villkoren i detta avtal och i tillståndsbrevet gälla. Inga villkor som står förtryckta i en inköpsorder eller annat
dokument från dig ska reglera de affärshändelser som avses i detta avtal. Detta avtal får inte ändras förutom
genom ett skriftligt tillägg utfärdat av en av McAfee auktoriserad representant. Ingen bestämmelse häri kan
anses vara ogiltig såvida inte ogiltigförklarandet är skriftligt och undertecknat av McAfee. Om någon
bestämmelse i detta avtal befinns vara ogiltig, ej verkställbar eller olaglig ska denna bestämmelse anses
omformulerad så att den så långt som möjligt motsvarar parternas ursprungliga intention i enlighet med
tillämplig lag, och återstoden av avtalet ska fortsätta att gälla.
Alla meddelanden, förfrågningar, krav och beslut till McAfee rörande detta avtal (utöver rutinmässig
driftskommunikation) ska skickas till gällande sätesadress som anges i avsnitt 1 f i detta avtal och adresseras
till ”Attention: Legal Department”.

Företagslicensavtal för slutanvändare av McAfee (april 2017)
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