SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR ERHVERVSBRUGERE
McAfee (som defineret herunder) og Virksomheden (som identificeret i Tildelingsbrevet) accepterer vilkårene
i nærværende Aftale (som defineret herunder).
Virksomheden accepterer nærværende aftale ved at overføre, installere, kopiere, åbne eller bruge denne software. Hvis
Virksomheden accepterer nærværende Aftale på vegne af en anden person eller anden juridisk enhed, erklærer og
garanterer Virksomheden, at Virksomheden har fuld bemyndigelse til at forpligte pågældende person eller juridiske enhed
til denne Aftale. Virksomheden skal sørge for, at slutbrugere (som defineret nedenfor) overholder vilkårene i denne Aftale
og er ansvarlig for slutbrugernes overholdelse eller misligholdelse af denne Aftale.
Hvis Virksomheden ikke accepterer nærværende Aftale, skal Virksomheden:
•

undlade at downloade, installere, kopiere, åbne eller bruge Softwaren, og

•

Øjeblikkeligt returnere Softwaren og rettighedsdokumentationen til den part, hvorfra Virksomheden har fået
Softwaren.

Termer skrevet med stort, som er anvendt i nærværende Aftale, har den betydning, som de er tildelt i afsnit 15.1 eller
andetsteds i denne Aftale. Fortolkningsparagraffen i afsnit 15.2 anfører reglerne for fortolkning af denne Aftale.
1.

LICENSTILDELING; EJENDOMSRETTIGHEDER
1.1

2.

Retten til at bruge Softwaren: I henhold til vilkårene i denne Aftale giver McAfee Virksomheden en ikkeeksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge Softwaren, der er angivet i tildelingsbrevet, hvor brugen
udelukkende gælder Virksomhedens egen interne forretningsdrift. I henhold til denne Aftale omfatter brug af
Softwaren download, installation og adgang til Softwaren. Virksomheden får ikke tildelt rettigheder til
opdateringer og opgraderinger, medmindre Virksomheden har købt support (eller tegnet et
serviceabonnement, der giver ret til opdateringer og opgraderinger).

VILKÅR FOR KOPIERING OG BRUG
2.1

Produktbenævnelse: Brugen af Softwaren afhænger af de købte licenser (f.eks. noder) og er underlagt
definitionerne for produktbenævnelser.

2.2

Flere platforme/bundter: Hvis Softwaren understøtter flere platforme, eller hvis Virksomheden modtager
Softwaren i sampak med anden software, må det samlede antal enheder, hvorpå alle versioner af Softwaren
er installeret, ikke overstige Virksomhedens benævnte produktrettigheder. Bestemt Software, der er licenseret
som en del af et pakkebaseret McAfee-produkt, kan også kræve køb af en selvstændig McAfee-serverlicens for
at bruge Softwaren på visse typer servere, der i hvert enkelt tilfælde er angivet i dokumentationen.

2.3

Periode: Licensen er gældende i en begrænset periode, der er angivet i Tildelingsbrevet. Hvis der ikke er
angivet nogen periode, er licensen tidsubegrænset.

2.4

Kopier: Virksomheden kan kopiere Softwaren i rimeligt omfang efter behov til sikkerhedskopiering, arkivering
eller genoprettelse efter nedbrud.

2.5

Datterselskaber, Administrerende parter: Virksomheden må tillade brugen af Softwaren i henhold til denne
Aftale:
(a)
af et datterselskab;
(b)
af en tredjepart med hvem Virksomheden indgår en kontrakt om at administrere Virksomhedens
informationsteknologiressourcer (Administrerende part), hvis:
(i)
den Administrerende part kun benytter Softwaren til den interne drift af Virksomheden og ikke til
gavn for en anden tredjepart eller sig selv;
(ii)
den Administrerende part accepterer at overholde vilkår og betingelser i denne aftale; og
(iii)
Virksomheden skriftligt meddeler McAfee, at en Administrerende part skal anvende Softwaren på
Virksomhedens vegne.
Virksomheden er ansvarlig og fuldt erstatningspligtig for hvert enkelt datterselskabs og administrerende parts
overholdelse eller misligholdelse af denne aftale.

2.6

Generelle begrænsninger: Virksomheden må ikke, og må ikke foranledige eller tillade en tredjepart at:
(a)
dekompilere, demontere eller udføre reverse-engineering af Softwaren, eller oprette eller genskabe
Softwarens kildekode;
(b)
fjerne, slette, utydeliggøre eller manipulere med nogen meddelelse om ophavsret eller nogen anden
produktidentifikation eller ejendomsretsoplysninger, segl eller instruktionsetiketter, der er printet eller
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(c)

(d)

(e)
(f)
(g)

3.

stemplet på, fastgjort til eller kodet eller registreret i eller på nogen Software eller Dokumentation; eller
undlade at bevare alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsforhold i alle kopier af Softwaren
og Dokumentationen, som Virksomheden opretter;
lease, udlåne eller bruge Softwaren til timesharing eller servicebureauformål; sælge, markedsføre,
licensere, viderelicensere, distribuere eller på anden vis tildele nogen person eller enhed nogen ret til at
bruge Softwaren undtagen i det omfang, det udtrykkeligt tillades i denne aftale; eller bruge Softwaren til
at levere noget produkt eller nogen tjeneste i enkeltstående form eller i kombination med noget andet
produkt eller nogen anden tjeneste, til nogen person eller enhed, uanset om det er mod betaling eller
på anden vis;
modificere, tilpasse, manipulere med, oversætte eller oprette afledte værker af Softwaren eller
Dokumentationen; kombinere eller sammenføje nogen del af Softwaren eller Dokumentationen med
eller i nogen anden software eller dokumentation; eller referere til eller på anden vis bruge Softwaren
som del af en bestræbelse på at udvikle software (herunder enhver form for rutine, script, kode eller
program), som har nogen form for funktionelle attributter, visuelle udtryk eller andre funktioner i lighed
med Softwarens, eller som kan konkurrere med McAfee;
undtagen, hvis det er med McAfees forudgående skriftlige tilladelse: publicere nogen ydelses- eller
benchmarktest eller analyse, der relaterer til Softwaren;
forsøge at udføre nogen af de ovennævnte aktiviteter i underafsnit (a) til (e); eller
køre eller benytte Softwaren i en sky-, internetbaseret databehandling eller et lignende on-demanddatabehandlingsmiljø, medmindre Virksomhedens tildelingsbrev eller gældende definerede
produktrettigheder udtrykkeligt tillader brugen.

TEKNISK SUPPORT OG VEDLIGEHOLDELSE
Vilkårene og betingelserne for teknisk support og vedligeholdelse, som er inkorporeret ved henvisning, er gældende,
hvis Virksomheden har købt support. Når supportperioden eller abonnementsperioden for service, der er angivet
i tildelingsbrevet, er udløbet, har Virksomheden ingen yderligere rettigheder til at modtage nogen form for support,
herunder opgraderinger, opdateringer og telefonsupport. McAfee kan ændre den tildelte Support til enhver tid,
gældende fra påbegyndelsen af enhver supportfornyelsesperiode.

4.

OPHØR
4.1

Uden forbehold for Virksomhedens betalingsbetingelser, så kan Virksomheden bringe Virksomhedens licens til
ophør når som helst ved at afinstallere Softwaren.

4.2

McAfee kan bringe Virksomhedens licens til ophør, hvis Virksomheden væsentlig misligholder denne aftale, og
hvis Virksomheden ikke er i stand til at rette op på en sådan misligholdelse inden for tredive (30) dage fra
modtagelsen af McAfees meddelelse om misligholdelsen. Ved ophør skal Virksomheden omgående returnere,
ødelægge eller permanent slette alle kopier af Softwaren og Dokumentationen.

4.3

Udfasning: Virksomhedens ret til at tilgå og anvende Softwaren, og alle Softwarens funktioner, er underlagt
Udfasningspolitikken, der er tilgængelig på https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policyproduct-support-eol.pdf. På udfasningsdatoen for et Software-program eller en given funktion i Softwaren
(som beskrevet i udfasningspolitikken) ophører Virksomhedens ret til at anvende Softwaren eller funktionen.

5.

BETALINGER; AFGIFTER; REVISION
5.1

Betalinger: Medmindre Virksomheden køber McAfee-produkter via en Autoriseret partner, hvor
betalingsforpligtelser udelukkende foreligger mellem den Autoriserede partner og Virksomheden, skal
Virksomheden betale McAfee gebyrerne for McAfee-produktet inden for tredive (30) dage efter fakturadatoen.
Forsinkede betalinger tillægges en og en halv procent (1,5 %) per måned eller den højeste sats tilladt ved lov,
hvis denne er lavere. Alle betalingsforpligtelser er uopsigelige og ikke-refusionsberettigede. Hvis Virksomheden
mener, at en faktura er forkert, skal Virksomheden kontakte McAfee skriftligt inden for tredive (30) dage efter
fakturadatoen for at anmode om en justering eller kredit.

5.2

Afgifter på transaktioner: Hvis Virksomheden køber McAfee-produkterne direkte fra McAfee til anvendelse
eller videresalg, skal Virksomheden betale alle gældende afgifter på transaktioner, herunder
omsætningsafgifter og afgifter på brug, moms, told, tarif og andre udgifter for transaktioner, der opkræves af
myndighederne, uanset hvordan de betegnes (og øvrige renter eller strafgebyrer i forbindelse med dette), for
beløb, som Virksomheden skal betale i henhold til nærværende Aftale (Afgifter på transaktioner). McAfee
anfører separat på sine fakturaer de Afgifter på transaktioner, som det er pålagt McAfee at opkræve fra
Virksomheden i henhold til gældende lov. Virksomheden skal dokumentere enhver fritagelse for Afgifter på
transaktioner over for McAfee mindst femten (15) hverdage før forfaldsdatoen for betaling af en faktura. Hvis
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McAfee ikke opkræver de påkrævede Afgifter på transaktioner fra Virksomheden, men efterfølgende bliver
forpligtet til at sende disse Afgifter på transaktioner til en skattemyndighed, skal Virksomheden øjeblikkeligt
tilbagebetale McAfee for Afgifterne på transaktioner, herunder påløbne strafgebyrer eller renter, hvis den
manglende rettidige opkrævning og forsendelse af beløbet ikke er McAfees skyld.

6.

5.3

Tilbageholdelse af afgifter: Alle betalinger, som Virksomheden skylder, skal være gratis og tydeligt angivet
uden fradrag for nuværende og fremtidige afgifter, der opkræves af enhver skattemyndighed. Hvis
Virksomheden ved gældende lov er forpligtet til at fradrage eller tilbageholde indkomstskatter fra beløb, som
Virksomheden skal betale til McAfee i henhold til nærværende Aftale (Tilbageholdelse af afgifter), skal
Virksomheden betale og forsyne McAfee med dokumentation for, at Virksomheden har betalt de tilbageholdte
afgifter til den relevante skattemyndighed og betale McAfee det resterende nettobeløb. Virksomheden skal
give McAfee skriftligt varsel om sin beslutning om tilbageholdelsen (herunder oplysninger om beløbene og den
juridiske begrundelse for tilbageholdelsen af afgifterne) mindst femten (15) hverdage inden forfaldsdatoen for
alle betalinger i henhold til nærværende Aftale og skal i samarbejde med McAfee begrænse tilbageholdte
afgifter. Hvis McAfee giver Virksomheden en gyldig og officiel dokumentation fra den relevante
skattemyndighed om en lavere pris for tilbageholdte afgifter, skal Virksomheden anvende den lavere pris.

5.4

Hvis Virksomheden køber McAfee-produkterne via en Autoriseret partner, er forpligtelserne angående Afgifter
på transaktioner eller Tilbageholdelse af afgifter den Autoriserede partners eller Virksomhedens eneansvar,
og reglerne i afsnit 5.2 og 5.3 finder ikke anvendelse mellem McAfee og Virksomheden.

5.5

Indkomstskat: Begge parter er ansvarlige for sine indkomstskatter og afgifter, som er baseret på
bruttoindtægter eller bruttoindtjening.

5.6

Revision: McAfee kan anmode om, og Virksomheden skal inden for tredive (30) dage efter datoen for
anmodningen levere, en Software-facilitereret systemgenereret rapport (Systemrapport), der bekræfter
Virksomhedens Softwareinstallation. Virksomheden anerkender, at systemrapporten er baseret på Softwarens
teknologiske egenskaber, som udgør en bekræftelse af Softwareinstallationen. Hvis Softwaren ikke indeholder
teknologiske egenskaber, som udgør bekræftelse af Softwareinstallationen, skal Virksomheden inden for
tredive (30) dage fra McAfees anmodning oprette og forsyne McAfee med en nøjagtig rapport, der bekræfter
Softwareinstallationen. McAfee anmoder kun om Systemrapporten (eller Virksomhedens udarbejdede rapport
til bekræftelse af Softwareinstallationen) én gang om året og vil ikke uden rimelig grund forstyrre
Virksomhedens forretningsførelse. Hvis en systemrapport eller Virksomhedens udarbejdede rapport til
bekræftelse af Softwareinstallationen viser, at Virksomheden ikke overholder licensvilkårene i denne aftale, vil
den blive pålagt at købe de yderligere licenser og betale eventuelle gebyrer for fornyet ikraftsættelse, der måtte
være knyttet til licenserne og supporttjenesten. McAfee kan også opkræve et gebyr for misligholdelse.

FORTROLIGHED
6.1

Begge parter anerkender, at de kan have adgang til den anden parts Fortrolige oplysninger i forbindelse med
nærværende Aftale, og at hver parts Fortrolige oplysninger er af væsentlig værdi for den Videregivende part,
som kunne blive reduceret, hvis de blev uretmæssigt videregivet til tredjeparter eller anvendt i modstrid med
denne Aftale.

6.2

Enhver modtager af Fortrolige oplysninger i henhold til nærværende Aftale skal:
(a) holde den Videregivende parts Fortrolige oplysninger fortrolige og beskytte dem i mindst samme omfang,
denne beskytter sine egne Fortrolige oplysninger, og i samme omfang som en fornuftig person ville
beskytte sådanne Fortrolige oplysninger;
(b) ikke bruge den Videregivende parts Fortrolige oplysninger på nogen måde for egen eller tredjeparts
regning, bortset fra til at udføre sine forpligtelser og udøve sine rettigheder, eller som det ellers er
autoriseret i henhold til nærværende Aftale; og
(c) ikke videregive den Videregivende parts Fortrolige oplysninger, bortset fra til at udføre sine forpligtelser
eller udøve sine rettigheder i henhold til nærværende Aftale, eller som det ellers er autoriseret i henhold
til denne Aftale, forudsat at:
(i) enhver videregivelse til modtagerens medarbejdere, leverandører eller agenter sker, hvis der er behov
for viden omkring dette; og
(ii) modtagerens medarbejdere, leverandører eller agenter ved modtagelse af de Fortrolige oplysninger
er underlagt en fortrolighedsforpligtelse, der ikke er mindre stringent end den, som er anført i dette
afsnit.
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6.3

Hvis det er pålagt modtageren at videregive nogen af den Videregivende parts Fortrolige oplysninger ved lov,
for eksempel som svar på en stævning eller et krav fra en given lovgivende myndighed, domstol, et
voldgiftsretligt, administrativt eller lovgivende organ, skal/må modtageren uanset begrænsningerne i afsnit 6.2:
(a) hvor det med rimelighed er muligt og tilladt øjeblikkeligt sende skriftligt varsel til den Videregivende part
om den påkrævede videregivelse for at give den Videregivende part mulighed for at fremsætte en begæring
om en retskendelse eller på en anden måde forhindre videregivelsen;
(b) kun videregive det minimum af Fortrolige oplysninger, der er påkrævet for at opfylde den juridiske
forpligtelse; og
(c) gøre gældende over for og træffe de fornødne foranstaltninger med det organ, der kræver videregivelse,
om at opretholde fortroligheden af de Fortrolige oplysninger, der skal videregives.

6.4

Virksomheden skal øjeblikkeligt, og minimum inden for tooghalvfjerds (72) timer, underrette McAfee, hvis
Fortrolige oplysninger tilhørende McAfee anvendes eller videregives i modstrid med nærværende Aftale.
Eftersom pengemæssig erstatning muligvis ikke er tilstrækkelig afhjælpning, hvis nogen overtræder eller truer
med at overtræde vilkårene i dette afsnit, er McAfee øjeblikkeligt berettiget til at håndhæve sine rettigheder
ved naturalopfyldelse eller retsforhandlinger om forbud ud over andre rettigheder eller retsmidler, denne
måtte have.
På den Videregivende parts anmodning og ved ophør af nærværende Aftale (medmindre andet er aftalt
parterne imellem på det pågældende tidspunkt) skal begge parter returnere, ødelægge eller permanent slette
(efter den Videregivende parts valg) den anden parts Fortrolige oplysninger.

6.5

6.6
7.

8.

Ved ophør af nærværende Aftale skal modtageren fortsat holde den Videregivende parts Fortrolige oplysninger
fortrolige i fem (5) år i henhold til dette afsnit.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER
7.1

Softwaren, herunder den objektkode og kildekode, uanset om Virksomheden har fået stillet den til rådigheden
eller ej, er fortrolige oplysninger tilhørende McAfee. McAfee (eller dennes licensgivere) er eneejer af og
forbeholder sig alle rettigheder og adkomst til McAfee-produkterne og Dokumentationen, herunder alle
immaterielle rettigheder samt Afledte værker. Virksomheden må ikke udøve nogen rettighed og adkomst til
McAfee-produkterne, Dokumentationen eller nogen tilknyttede Immaterielle rettigheder, med undtagelse af
de begrænsede brugsrettigheder tildelt Virksomheden i nærværende Aftale. Virksomheden accepterer på egne
og sine Datterselskabers vegne, at Virksomheden og dennes Datterselskaber ikke vil udføre handlinger, som er
i strid med McAfees immaterielle rettigheder.

7.2

Nærværende Aftale er ikke en aftale om salg, og den overdrager ikke nogen adkomst, immaterielle rettigheder
eller ejendomsret til McAfee-produkterne eller Dokumentation til Virksomheden. Virksomheden anerkender
og accepterer, at McAfee-produkterne, Dokumentationen og alle ideer, metoder, algoritmer, formler, processer
og koncepter, der finder anvendelse i forbindelse med udvikling af, eller som er inkorporeret i McAfeeprodukterne eller Dokumentationen, alle fremtidige opdateringer og opgraderinger samt alle andre
forbedringer, ændringer, rettelser, fejlrettelser, hotfixes, programrettelser, modifikationer, forstærkninger,
frigivelser, DAT'er, signatursæt, opgraderinger og politik- og databaseopdateringer samt andre opdateringer i,
af eller til McAfee-produkter eller Dokumentation, hvor det måtte finde anvendelse, alle afledte værker, som er
baseret på noget af det foregående, og alle kopier af det foregående, er forretningshemmeligheder og ejendom
tilhørende McAfee, da disse har stor kommerciel værdi for McAfee.

BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE
8.1

Begrænset garanti: McAfee garanterer, at Softwaren, der er givet i licens i kraft heraf, i en periode på tres (60)
dage fra købsdatoen (Garantiperioden) vil fungere i al væsentlighed i overensstemmelse med
dokumentationen (Begrænset garanti). Virksomhedens eneste retsmiddel og McAfees samlede forpligtelse
og ansvar for enhver misligholdelse af den begrænsede garanti er at reparere eller erstatte Softwaren eller
tilbagebetale Virksomheden prisen, som Virksomheden har betalt for Softwaren, hvis en reparation eller
erstatning af Softwaren af McAfee skønnes at være urimelig. Den begrænsede garanti er betinget af, at
Virksomheden uden ugrundet ophold underretter McAfee skriftligt om Softwarens væsentlige
funktionsmæssige mangler i henhold til Dokumentationen.

8.2

Bortfald af garanti: Den begrænsede garanti bortfalder, hvis:
(a)
Softwaren ikke bruges i overensstemmelse med nærværende Aftale eller Dokumentationen;
(b)
Softwaren eller en del af Softwaren er blevet ændret af en anden enhed end McAfee; eller
(c)
en funktionsfejl i Softwaren skyldes udstyr eller software, som ikke er leveret af McAfee.
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9.

8.3

Ansvarsfraskrivelse af garantier: MED UNDTAGELSE AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI LEVERES SOFTWAREN
I FORHÅNDENVÆRENDE STAND. I DET OMFANG DET ER TILLADT VED LOV, FREMSÆTTER MCAFEE INGEN
ANDRE TILKENDEGIVELSER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART MED HENSYN TIL SOFTWARE OG SUPPORT, OG
MCAFEE FRASIGER SIG ALLE ANDRE FORPLIGTELSER OG ANSVAR, ELLER UDTRYKKELIGE ELLER
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ANGÅENDE SOFTWAREN, HERUNDER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR
EGNETHED TIL SALG, KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST, IKKE-KRÆNKELSE ELLER
SYSTEMINTEGRATION. MCAFEE FREMSÆTTER INGEN GARANTI ELLER TILKENDEGIVELSE VEDRØRENDE
SOFTWARENS BRUG ELLER YDEEVNE, ELLER AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE FEJLSIKRET, UAFBRUDT
ELLER FRI FOR FEJL ELLER DEFEKTER; ELLER AT SOFTWAREN YDER BESKYTTELSE MOD ALLE POTENTIELLE
TRUSLER.

8.4

Vilkår for højrisikosystemer: SOFTWAREN KAN SVIGTE OG ER IKKE DESIGNET, UDVIKLET, TESTET ELLER
TILTÆNKT TIL AT VÆRE PÅLIDELIG I FORBINDELSE MED HØJRISIKOSYSTEMER. MCAFEE HAR INTET ANSVAR FOR,
OG VIRKSOMHEDEN SKAL SKADESLØSHOLDE ELLER ERSTATTE MCAFEE I FORBINDELSE MED, ENHVER FORM
FOR KRAV, SØGSMÅL, ANMODNINGER OG RETSSAGER, HVOR DER KRÆVES, PÅSTÅS ELLER SØGES OM NOGEN
FORM FOR ANSVAR, TAB, FORPLIGTELSE, RISIKO, OMKOSTNING, SKADE, BELØNNING, STRAF, FORLIG, DOM,
BØDE ELLER UDGIFTER (HERUNDER ADVOKATSALÆRER) SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED
VIRKSOMHEDENS BRUG AF PRODUKTERNE PÅ ELLER I ET HØJRISIKOSYSTEM, HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL, DEM, SOM KUNNE HAVE VÆRET FORHINDRET VED IMPLEMENTERING AF FEJLSIKRINGS- ELLER
TOLERANCEFUNKTIONER I HØJRISIKOSYSTEMET, SOM ER BASERET PÅ ET KRAV, EN PÅSTAND ELLER ET UDSAGN
OM, AT HØJRISIKOSYSTEMETS FUNKTION AFHÆNGER ELLER AFHANG AF PRODUKTETS FUNKTION, ELLER AT
PRODUKTETS FEJLFUNKTION MEDFØRTE, AT HØJRISIKOSYSTEMET SVIGTEDE.

8.5

Tredjeparter: McAfee-produkterne kan indeholde uafhængige tredjepartsprodukter og være afhængige af, at
de udfører visse funktioner, herunder malwaredefinitioner eller URL-filtre og algoritmer. McAfee giver ingen
garanti for driften af tredjepartsprodukter eller nøjagtigheden af nogen tredjepartsoplysninger.

BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR:HVER PARTS KOMPLETTE SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DEN ANDEN PART
FOR KRAV IFØLGE ELLER KNYTTET TIL GENSTANDEN FOR NÆRVÆRENDE AFTALE VIL IKKE OVERSTIGE DE SAMLEDE
BETALINGER, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF VIRKSOMHEDEN TIL MCAFEE I HENHOLD TIL DENNE AFTALE
I DE SEKS (6) MÅNEDER FORUD FOR KRAVET. INGEN AF PARTERNE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN FØLGESKADER
I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE AFTALE, SELVOM SKADERNE KUNNE FORUDSES, ELLER EN PART ER BLEVET
ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER. DENNE BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR GÆLDER,
UANSET OM SÅDANNE KRAV OPSTÅR IFØLGE AFTALERET, ERSTATNINGSRET (HERUNDER UAGTSOMHED),
BILLIGHEDSRET, LOVGIVNING ELLER PÅ ANDEN MÅDE. INTET I NÆRVÆRENDE AFTALE BEGRÆNSER ELLER
UDELUKKER NOGET ANSVAR, SOM IKKE KAN BEGRÆNSES ELLER UDELUKKES IFØLGE GÆLDENDE LOV.

10. SKADESLØSHOLDELSE
10.1

Virksomhedens forpligtelser vedr. skadesløsholdelse: Virksomheden skal ubetinget skadesløsholde og
forsvare McAfee, dennes Datterselskaber samt dennes funktionærer, direktører, medarbejdere, leverandører
og agenter (hver især en Skadesløsholdt McAfee-part) mod krav, ansvar og udgifter (herunder
domstolsomkostninger og rimelige advokatsalærer), som en Skadesløsholdt McAfee-part pådrager sig som
følge af eller i forbindelse med:
(a)
ethvert krav fra tredjepart, der måtte opstå som følge af:
(i)
Virksomhedens manglende indhentelse af samtykke, autorisation eller licens, der er påkrævet for
anvendelse af McAfees data, software, materialer, systemer, netværk eller anden teknologi leveret
af Virksomheden i henhold til denne aftale;
(ii)
Virksomhedens anvendelse af Softwaren på en måde, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til
nærværende Aftale;
(iii)
McAfees anvendelse eller overholdelse af teknologi, design, instruktioner eller krav givet af
Virksomheden eller en tredjepart på Virksomhedens vegne;
(iv)
krav, omkostninger, erstatning og ansvar af nogen art, der gøres gældende af en
Virksomhedsrepræsentant; eller
(v)
enhver overtrædelse fra Virksomhedens side af gældende love; og
(b)
alle rimelige udgifter og advokatsalærer, der er nødvendige for, at McAfee kan reagere på en stævning,
retskendelse eller andre henvendelser fra myndighederne vedrørende Virksomhedens anvendelse af
Softwaren.
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10.2

McAfees forpligtelser vedr. skadesløsholdelse
(a)

McAfee skal skadesløsholde Virksomheden og, efter McAfees eget valg, forsvare Virksomheden mod
krav fra tredjepart, der gøres gældende mod Virksomheden i et søgsmål eller en sag, hvis kravet angår
direkte patentkrænkelse, direkte krænkelse af ophavsret eller misbrug af McAfees
handelshemmeligheder, og kravet udelukkende gøres gældende mod Softwaren og ikke i kombination
med noget andet, eller udelukkende en kombination af McAfee-produkter.

(b)

Udeladelser: Medmindre andet er angivet i nærværende Aftale, vil McAfee ikke skadesløsholde eller
forsvare Virksomheden i forbindelse med krav, der helt eller delvist gøres gældende mod:
(i)
teknologi. design eller krav, som virksomheden har givet til McAfee;
(ii)
ændringer til eller programmering af softwaren, som blev foretaget af andre end McAfee; eller
(iii)
softwarens påståede implementering i nogle eller alle af en standard.

(c)

Retsmidler: McAfee kan, helt efter eget skøn og for sin egen regning, med hensyn til enhver Software,
der er genstand for et krav:
(i)
give Virksomheden ret til at fortsætte anvendelsen af Softwaren;
(ii)
erstatte Softwaren med en ikke-krænkende Software;
(iii)
ændre Softwaren, således at den bliver ikke-krænkende; eller
(iv)
efter at Virksomheden har returneret Softwaren til McAfee og efter fjernelse af Softwaren fra
virksomhedens systemer, refundere restværdien af den købspris, Virksomheden har betalt for
den krænkende Software, nedskrevet efter en lineær afskrivningsmetode over en periode på tre
(3) år fra datoen for leveringen af Softwaren til Virksomheden.

10.3

Procedure for skadesløsholdelse: Den skadesløsholdte part (Skadesløsholdte) skal (a) straks underrette den
skadesløsholdende part (Skadesløsholder) skriftligt om kravet (forudsat at manglende tilvejebringelse af
rettidig skriftlig meddelelse, der skader Skadesløsholderen, vil fritage Skadesløsholderen fra sine forpligtelser
ifølge dette afsnit i det omfang, Skadesløsholderen er blevet skadet, og den manglende tilvejebringelse af
rettidig skriftlig meddelelse vil fritage Skadesløsholderen fra enhver forpligtelse til at godtgøre den
skadesløsholdte part for dennes advokatsalærer, der er pådraget før meddelelse); (b) samarbejde rimeligt
vedrørende forsvar eller forlig i forbindelse med krav; og (c) give Skadesløsholder enekontrol over forsvaret og
forliget i forbindelse med kravet, under forudsætning af, at enhver afgørelse af et krav ikke vil omfatte en
forpligtelse til naturalopfyldelse eller anerkendelse af ansvar fra den Skadesløsholdtes side.

10.4

Personlig og eksklusiv skadesløsholdelse: Foregående former for skadesløsholdelse er personlige for
parterne og må ikke overdrages til andre. Dette afsnit angiver parternes fuldstændige forpligtelser i forbindelse
med skadesløsholdelse og Virksomhedens eneste retsmiddel ved krav, der involverer immaterielle rettigheder.

11. YDERLIGERE VILKÅR
11.1

Software på prøve/til evaluering: Hvis McAfee har identificeret Softwaren licenseret til Virksomheden som
"Software på prøve/til evaluering", så er dette afsnit og afsnit 11.3 gældende og erstatter ethvert andet
modstridende vilkår i denne aftale. Virksomhedens royaltyfrie, ikke-overdragelige, begrænsede licens til at
bruge "Softwaren på prøve/til evaluering" udelukkende til evaluering er begrænset til tredive (30) dage,
medmindre McAfee skriftligt har accepteret andet. "Software på prøve/til evaluering" kan indeholde fejl eller
andre problemer, der kan medføre systemfejl, andre fejl og datatab. Virksomheden må kun bruge oplysninger
om "Software på prøve/til evaluering", der er indsamlet i forbindelse med dens anvendelse, til
evalueringsformål og må ikke videregive de pågældende oplysninger til nogen tredjepart. Begrænsningerne
i afsnit 2.6 gælder. Hvis Virksomheden undlader at destruere Softwaren på prøve/til evaluering, når
evalueringsperioden er udløbet, kan McAfee efter eget skøn fakturere Virksomheden for et beløb svarende til
McAfees listepris for Softwaren, og Virksomheden skal betale en sådan faktura ved modtagelsen af denne.

11.2

Betasoftware: Hvis McAfee har identificeret Softwaren licenseret til Virksomheden som "Betasoftware", så er
dette afsnit, afsnit 11.1 (med alle henvisninger til "Software på prøve/til evaluering" erstattet af "Betasoftware")
og 11.3 gældende. McAfee er ikke forpligtet over for Virksomheden til yderligere at udvikle eller frigive
Betasoftwaren til offentligheden. Support fås ikke til betasoftware. Hvis McAfee anmoder om det, skal
Virksomheden give feedback til McAfee vedrørende test og brug af Betasoftwaren, herunder rapportering om
fejl eller programfejl. Virksomheden accepterer at give McAfee en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri,
verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, distribuere og skabe afledte værker af og inkorporere denne
feedback i et hvilket som helst McAfee-produkt efter McAfees eget skøn. Ved modtagelse af en senere, ikke
frigivet version af Betasoftwaren, eller en frigivelse fra McAfee af en til offentligheden frigivet kommerciel
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version af Betasoftwaren, accepterer Virksomheden at returnere, destruere eller permanent slette al tidligere
Betasoftware, den har modtaget fra McAfee.
11.3

Ansvarsfraskrivelse af garantier: McAfees forpligtelser vedr. skadesløsholdelse i henhold til afsnit 10 gælder
ikke for Software på prøve/til evaluering og Betasoftware. Software på prøve/til evaluering og Betasoftware
stilles udelukkende til rådighed for Virksomheden i forhåndenværende stand. I det omfang det er tilladt ved
lov, giver McAfee ingen andre garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, med
hensyn til Software på prøve/til evaluering og Betasoftware og fraskriver sig alle andre forpligtelser og ansvar,
eller udtrykkelige og underforståede garantier angåendeSoftware på prøve/til evaluering og Betasoftware,
herunder kvalitet, overensstemmelse med enhver repræsentation eller beskrivelse, ydelse, salgbarhed,
egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse; eller at Softwaren på prøve/til evaluering og Betasoftwaren vil
være fri for fejl eller defekter.. Virksomheden påtager sig enhver risiko for anvendelse af Software på prøve/til
evaluering og Betasoftware. Hvis lovene i Virksomhedens jurisdiktion ikke tillader udelukkelse af udtrykkelige
eller underforståede garantier, gælder ansvarsfraskrivelsen i dette afsnit muligvis ikke, og de udtrykkelige eller
underforståede garantier vil være begrænset i varighed til enhver minimumperiode, der er påkrævet ved lov,
og det samlede ansvar for McAfee og licensgivere vil være begrænset til i alt en sum af halvtreds (50)
amerikanske dollar (eller den på det pågældende tidspunkt aktuelle værdi i den relevante lokale valuta).

11.4

"Gratis" eller Open source-software: Softwaren kan omfatte komponenter (herunder programmer, apps,
redskaber, værktøjsprogrammer, biblioteker og andre former for programkode), som stilles til rådighed af
tredjeparter i henhold til en gratis eller open source-softwarelicensmodel (FOSS-kode). FOSSkodekomponenter, der følger med Softwaren, distribueres videre af McAfee i henhold til vilkårene i den
gældende FOSS-kodelicens til den pågældende komponent; Virksomhedens kvittering for FOSSkodekomponenter fra McAfee i henhold til denne aftale hverken udvider eller indskrænker Virksomhedens
rettigheder eller forpligtelser, som er defineret af FOSS-kodelicensen, der gælder for den pågældende FOSSkodekomponent. Kopier af FOSS-kodelicenserne til de FOSS-kodekomponenter, der følger med softwaren, er
inkluderet i eller refereret til i softwarens dokumentation.

12. FORTROLIGHED OG INDSAMLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER SYSTEMOPLYSNINGER
12.1

Softwaren eller supporten kan anvende programmer og værktøjer, der indsamler persondata, følsomme data
eller andre oplysninger om Virksomheden og slutbrugere (herunder slutbrugeres navne, adresser, emailadresser og betalingsoplysninger), deres computere, filer lagret på deres computere eller deres
computeres samspil med andre computere (herunder oplysninger om netværk, benyttede licenser, type
hardware, model, harddiskstørrelse, type CPU, type disk, RAM-størrelse, 32- eller 64-bit arkitektur, typer
operativsystemer, versioner, sprog, BIOS-version, BIOS-model, alle installerede scannere, databasestørrelse,
systemtelemetri, enheders ID, IP-adresse, placering, indhold, installerede McAfee-produkter, McAfeekomponenter, processer og oplysninger om tjenester, frekvens og detaljer om opdatering af McAfeekomponenter, oplysninger om installerede produkter fra tredjepart, uddrag af logs skabt af McAfee,
brugsmønstre for McAfee-produkter, bestemte funktioner osv.) (samlet betegnet som Data).

12.2

Indsamlingen af dataene kan være nødvendig for at forsyne Virksomhed og slutbrugere med de relevante
Software- eller Supportfunktioner som bestilt (herunder opdagelse og rapportering om trusler og sårbarheder
på Virksomhedens og slutbrugeres computernetværk), for at gøre McAfee i stand til at forbedre Software eller
Support (herunder synkronisering af indhold, sporing af enhed, fejlfinding osv.), for at gøre McAfee i stand til
at administrere licenser til Software eller Support samt for at fremme og forbedre den generelle sikkerhed for
Virksomheden og Slutbrugerne. Det kan være nødvendigt, at Virksomheden afinstallerer Softwaren eller
deaktiverer support for at forhindre fortsat indsamling af data til understøttelse af disse funktioner.

12.3

Ved at indgå denne aftale eller ved at bruge Softwaren, Support- eller serviceabonnement accepterer
Virksomheden og slutbrugerne McAfees politik om personlige oplysninger, der er tilgængelig på
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/privacy.html, og indsamling, behandling, kopiering,
sikkerhedskopiering, lagring, overførsel og brug af dataene af McAfee og dets tjenesteudbydere i, fra og til USA,
Europa eller andre lande eller jurisdiktioner potentielt uden for Virksomhedens eller slutbrugernes egen/egne
jurisdiktion som del af Softwaren, support eller serviceabonnement. McAfee vil kun indsamle, behandle,
kopiere, sikkerhedskopiere, lagre, overføre og bruge persondata i overensstemmelse med McAfees politik om
personlige oplysninger herunder McAfees Databehandlingsaftale på en sådan side, hvis denne er anvendelig
og udfærdiges af parterne.

12.4

Virksomheden skal sørge for indhentelse af eventuelle og alle rettigheder og tilladelser, som vedrører
personlige oplysninger fra enkeltpersoner, da disse kan være påkrævet i henhold til love, statut eller anden
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lovgivning eller Virksomhedens interne politikker eller retningslinjer for videregivelse af Virksomhedens
persondata, for at Virksomheden kan anvende Softwaren og/eller i forbindelse med McAfees udøvelse af
support eller i andre forbindelser i henhold til denne aftale.
13. OVERHOLDELSE AF LOVE
13.1

Begge parter skal overholde de gældende nationale, delstatslige og lokale love med hensyn til deres rettigheder
og forpligtelser i henhold til nærværende Aftale, herunder gældende love og bestemmelser om privatlivets fred
og eksportkontrol, den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act og andre gældende antikorruptionslove.

13.2

Virksomheden må hverken direkte eller indirekte eksportere, transmittere, give adgang til eller anvende nogen
McAfee-produkter eller tekniske data (eller nogen del af McAfee-produkter eller tekniske data) eller noget
system eller nogen tjeneste, der indeholder nogen McAfee-produkter, til eller i noget som helst land, hvor
eksport, transmission eller adgang er forbudt ifølge love, vedtægter eller anden lovgivning, uden eventuel
påkrævet autorisation fra Bureau of Industry and Security i det amerikanske Handelsministerium eller en
anden kompetent statslig enhed, som kan have jurisdiktion over eksport eller transmission. Virksomheden må
ikke anvende, overføre eller tilgå nogen McAfee-produkter med henblik på slutbrug knyttet til nukleare,
kemiske eller biologiske våben eller missilteknologi, medmindre det er autoriseret af den amerikanske stat
i kraft af lovgivning eller en specifik tilladelse.

13.3

Virksomheden anerkender og accepterer, at visse McAfee-produkter, der indeholder kryptering, kan kræve
autorisation fra de amerikanske og andre kompetente myndigheder, herunder EU, inden eksport.
Virksomheden anerkender og accepterer endvidere, at visse McAfee-produkter, der indeholder kryptering, kan
være underlagt import- eller brugsrestriktioner i andre lande. Yderligere oplysninger angående eksport og
import
af
McAfee-produkter
kan
findes
på
McAfees
webside
"Export
Compliance"
(www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx), som opdateres fra tid til anden.

13.4

Hvis det kommer McAfee for øre, at Virksomheden er eller bliver identificeret som værende underlagt
sanktioner eller forbud i henhold til gældende lovgivning, vil McAfee ikke være forpligtet til at udøve nogen af
sine forpligtelser ifølge nærværende Aftale, hvis en sådan udøvelse ville medføre en overtrædelse af de
pågældende sanktioner eller forbud.

14. GENERELLE BESTEMMELSER
14.1 Forhold: Parterne er selvstændige erhvervsdrivende ifølge nærværende Aftale og fraskriver sig udtrykkeligt
ethvert forhold i form af partnerskab, franchise, joint venture, agentur, arbejdsgiver/arbejdstager, tillidsforhold
eller andet særligt forhold. Ingen af parterne har til hensigt, at nærværende Aftale skal gavne eller skabe nogen
rettighed eller retlig interesse for eller på vegne af nogen anden person eller enhed end parterne og anførte
Datterselskaber. Denne aftale har ikke til hensigt at skabe en tredjepartsbegunstiget af nogen art.
Virksomheden må ikke tilkendegive over for nogen tredjepart, at den har ret til at forpligte McAfee på nogen
måde, og Virksomheden må ikke fremsætte erklæringer eller give garantier på vegne af McAfee.
14.2 Vilkårenes uafhængighed: Hvis en domstol afgør, at en bestemmelse i nærværende Aftale er ugyldig eller ikke
kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, vil domstolen ændre bestemmelsen på mindst mulige måde,
som det er nødvendigt for at gøre den gyldig og i stand til at blive håndhævet. Hvis den derimod ikke kan gøres
gyldig eller i stand til at blive håndhævet, vil domstolen fjerne og slette den pågældende bestemmelse fra denne
Aftale. Ændringen påvirker hverken gyldigheden af den ændrede bestemmelse eller gyldigheden af nogen
anden bestemmelse i nærværende Aftale, som fortsat vil være fuldt ud gældende og retskraftig.
14.3 Intet afkald: En parts manglende eller forsinkede håndhævelse af enhver bestemmelse i nærværende Aftale
betragtes ikke som et afkald på retten til at håndhæve den pågældende bestemmelse eller nogen anden
bestemmelse i denne Aftale på noget som helst tidspunkt. Et afkald på en bestemmelse i nærværende Aftale
skal foreligge skriftligt, angive den bestemmelse, der gives afkald på, og være signeret af den part, der
accepterer afkaldet.
14.4 Force Majeure; andre undskyldelige fejl eller forsinkelser i opfyldelse
(a)

Ingen af parterne er ansvarlige for forsinket eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til
nærværende Aftale i det omfang, det skyldes en Force Majeure-begivenhed.

(b)

McAfees manglende eller forsinkede opfyldelse undskyldes i det omfang, de opstår som følge af:
(i)
Virksomhedens handlinger eller undladelser, eller dennes medarbejderes, agenters, brugeres,
datterselskabers eller leverandørers;
(ii)
uanset den generelle beskaffenhed af afsnit 14.4(b)(i), Virksomhedens manglende eller forsinkede
opfyldelse af en bestemt opgave, forpligtelse eller ansvar i henhold til nærværende Aftale eller et
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(iii)
(iv)

bilag, hvor opgaven, forpligtelsen eller ansvaret er en betingelse for en McAfee-opgave, forpligtelse eller -ansvar;
tillid til instruktioner, autorisationer, godkendelser eller andre oplysninger fra Virksomheden; eller
handlinger eller undladelser fra tredjeparts side (medmindre det er anvist af McAfee).

14.5 Lovvalg: Alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Aftale eller dens
genstand, reguleres af følgende materiel ret, med udelukkelse af regler knyttet til international privatret:
(a)
lovene i staten New York, hvis Virksomheden har købt McAfee-produkterne i USA, Mexico,
Mellemamerika, Canada, Sydamerika eller Caribien; eller
(b)
lovene i Republikken Irland, hvis Virksomheden har købt McAfee-produkterne i Europa, Mellemøsten,
Afrika eller den region, der almindeligvis omtales som Oceanien (med undtagelse af Australien og New
Zealand) såvel som andre lande, som ikke er dækket i dette afsnit, medmindre der er stillet krav om, at
en anden lokal lovgivning skal være gældende; eller
(c)
lovene i Japan, hvis Virksomheden har købt McAfee-produkterne i Japan; eller
(d)
lovene
i Republikken
Singapore,
hvis
Virksomheden
har
købt
McAfee-produkterne
i Asien/Stillehavsområdet (inklusive Australien og New Zealand).
FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG) og Uniform Computer Information Transactions Act
gælder ikke for nærværende Aftale.
14.6 Jurisdiktion: Følgende domstole har hver især enekompetence over alle tvister, der måtte opstå som følge af
eller i forbindelse med nærværende Aftale eller dens genstand:
(a)
United States District Court for Southern District i New York og delstatsdomstole i staten New York, når
loven i New York finder anvendelse; eller
(b)
domstolene i Republikken Irland, når loven i Irland finder anvendelse; eller
(c)
byretten i Tokyo, når loven i Japan finder anvendelse; eller
(d)
domstolene i Republikken Singapore, når loven i Singapore finder anvendelse.
14.7 Aftalens helhed, rangfølge og ændringer
(a)

Nærværende Aftale udgør den fuldstændige aftale mellem McAfee og Virksomheden i forhold til dens
genstand og erstatter alle mundtlige eller skriftlige forslag samt al kommunikation mellem parterne
i forhold til dens genstand. Nærværende Aftale, inklusive alle inkorporerede referencedokumenter,
såvel som tildelingsbrevet, har forrang, uanset uoverensstemmelse med en indkøbsordre eller andet
skriftligt dokument indsendt af Virksomheden, uanset om det er udtrykkeligt afvist af McAfee eller ej.

(b)

McAfee forbeholder sig retten til på et hvert tidspunkt at ændre vilkår i nærværende Aftale. Enhver
ændring træder i kraft, når der lægges en opdateret version ud på www.mcafee.com/eula.

14.8 Meddelelser: Enhver meddelelse i henhold til eller i forbindelse med nærværende Aftale skal foreligge
skriftligt, være signeret af eller på vegne af den part, der sender den, og adresseret til den relevante McAfeeenhed, "Attention Legal Department", til den tilsvarende adresse eller til Virksomheden med de
kontaktoplysninger, Virksomheden angav ved køb af eller tilmelding til McAfee-produkterne.Meddelelser anses
for leveret, når de modtages, hvis de leveres i hånden med kvittering; den næste hverdag efter afsendelse med
forudbetalt, nationalt anerkendt, dag-til-dag luftkurér med sporingsmuligheder; eller fem (5) hverdage efter
afsendelse med anbefalet eller certificeret luftpost, kvittering påkrævet, forudbetalt porto, til adressen angivet
herover.
14.9 Yderligere dokumenter og henvisninger: Henvisninger til vilkår med hyperlink i nærværende Aftale er
henvisninger til de vilkår eller det indhold, der er forbundet med hyperlinket (eller erstatningshyperlinket, som
McAfee kan identificere fra tid til anden), med senere ændringer. Virksomheden anerkender, at vilkårene eller
indholdet i hyperlinket er inkorporeret i nærværende Aftale ved henvisning, og at det er Virksomhedens ansvar
at gennemgå vilkårene eller indholdet i de hyperlinks, der henvises til i denne Aftale.
14.10 Overdragelse: Virksomheden må ikke underlicensere eller overdrage sine rettigheder ifølge nærværende
Aftale uden McAfees forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg fra Virksomhedens side på at
underlicensere eller overdrage nogen af sine rettigheder eller forpligtelser ifølge nærværende Aftale, det være
sig direkte eller indirekte ved fusion, overtagelse eller ændring af kontrollen, vil være ugyldigt.
14.11 Meddelelse til Offentlige slutbrugere: Softwaren og den tilhørende Dokumentation betragtes henholdsvis
som "commercial computer software" og "commercial computer software documentation" i henhold til DFAR
Section 227.7202 og FAR Section 12.212, hvor det måtte finde anvendelse. Enhver brug, ændring, reproduktion,
frigivelse, fremførelse, visning eller offentliggørelse af Softwaren og den tilhørende Dokumentation, som
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foretages af den amerikanske regering, er udelukkende underlagt denne Aftale og vil være forbudt, medmindre
andet udtrykkeligt fremgår af nærværende Aftale.
14.12 Fortsat gyldighed: Følgende afsnit vil, sammen med andre vilkår, der er nødvendige for fortolkningen eller
håndhævelsen af nærværende Aftale, fortsat være gældende efter ophør af denne Aftale: 6 (Fortrolighed),
7 (Immaterielle rettigheder), 8 (Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelse), 9 (Begrænsning af
erstatningsansvar), 10 (Skadesløsholdelse), 11.3 (Ansvarsfraskrivelse af garantier i relation til Software på
prøve/til evaluering og Betasoftware), 12 (Fortrolighed og indsamling af personlige oplysninger eller
systemoplysninger), 14.5 (Lovvalg), 14.6 (Jurisdiktion), 15 (Definitioner og fortolkning) og dette afsnit 14.12
(Fortsat gyldighed).
15. DEFINITIONER OG FORTOLKNING
15.1 I nærværende Aftale:
(a)
Autoriseret partner betyder en hvilken som helst af McAfees datterselskaber, distributører,
forhandlere eller andre samarbejdspartnere.
(b)
Datterselskaber, betyder med hensyn tilVirksomheden enhver enhed, der, direkte eller indirekte,
kontrollerer, er kontrolleret af eller er under direkte eller indirekte fælles kontrol med en sådan enhed
eller en eller flere af denne enheds andre Datterselskaber (eller en kombination deraf).
For så vidt angår denne definition, kontrollerer en enhed en anden enhed, hvis og så længe den første
enhed:
(i)
ejer (egentlig ejer eller registreret) mere end halvtreds procent (50 %) af de stemmeberettigede
værdipapirer i den anden enhed;
(ii)
kan vælge et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i den anden enhed; eller
(iii)
forestår daglig ledelse af en sådan enhed ifølge kontrakt eller som administrerende
komplementar.
Datterselskab betyder med hensyn til McAfee ethvert direkte eller indirekte datterselskab af McAfee,
LLC.
(c)
Hverdag betyder enhver anden dag end en lørdag, søndag eller offentlig helligdag på det sted, hvor
McAfee-produkterne leveres.
(d)
Skytjenester betyder skytjenester, som McAfee leverer til Virksomheden i henhold til et eller flere
tildelingsbreve under vilkårene og betingelserne for Aftale om skytjenester.
(e)
Aftale om skytjenester betyder betingelserne og vilkårene, der regulerer de relevante skytjenester, der
er tilgængelige på https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/cloud-terms-of-service.html.
(f)
Fortrolige oplysninger betyder oplysninger (uanset formen af videregivelse eller det medie, der bruges
til at lagre eller repræsentere dem) fra en part (Videregivende part), herunder handelshemmeligheder
og tekniske, økonomiske eller forretningsmæssige oplysninger, data, idéer, koncepter eller knowhow,
som:
(i)
er betegnet som "fortrolige" eller med lignende ord af den Videregivende part på tidspunktet for
videregivelse og, hvis mundtlige eller visuelle, skriftligt bekræftes som fortrolige af den
Videregivende part inden for femten (15) dage efter videregivelse; eller
(ii)
den modtagende part (modtager) med rimelighed burde have anset for at være fortrolige under
omstændighederne i forbindelse med videregivelse.
Fortrolige oplysninger omfatter imidlertid ikke oplysninger, som:
(iii)
skriftlige fortegnelser påviser var lovligt anskaffet eller tidligere kendt af modtageren uafhængigt
af den Videregivende part;
(iv)
modtages fra en tredjepart uden begrænsninger på deres brug eller videregivelse og ikke ved
utilsigtet hændelse eller fejltagelse;
(v)
er eller er blevet spredt til offentligheden uden fejl fra modtagerens side og uden overtrædelse af
vilkårene i nærværende Aftale eller anden forpligtelse til at opretholde fortrolighed; eller
(vi)
er oprettet uafhængigt af modtageren uden misligholdelse af nærværende Aftale, herunder
enhver fortrolighedsforpligtelse over for den Videregivende part.
(g)
Følgeskader betyder indirekte, særlige, hændelige, pønalt begrundede eller ikke-kontraktmæssige
skader af enhver art. herunder krav fra tredjepart, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af
medarbejderløn, computer- eller systemfejl eller defekt, omkostninger til anskaffelse af Skytjenester
som erstatning, arbejdsstandsning, afvist adgang eller nedetid, afbrydelse af system eller tjeneste, eller
mistede, beskadigede eller stjålne data, oplysninger eller systemer samt omkostningerne til
genoprettelse af mistede, beskadigede eller stjålne data, oplysninger eller systemer.
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(h)

(i)
(j)

(k)

(l)
(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

DAT'er betyder registreringsdefinitionsfiler, (også kaldet signaturfiler), der indeholder de koder, som
antimalwaresoftware anvender til at registrere og reparere virus, trojanske heste og potentielt uønskede
programmer.
Distributør betyder enhver uafhængig enhed, der er autoriseret af McAfee til at distribuere McAfeeprodukter til forhandlere eller slutbrugere.
Afledt værk betyder et værk, der er baseret på et eller flere allerede eksisterende værker (for eksempel
en revision, oversættelse, dramatisering, filmversion, sammendrag, synopsis, forbedring, modificering
eller enhver anden form, hvori allerede eksisterende værk kan konverteres, omdannes eller tilpasses),
som, hvis det oprettes uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten til det allerede eksisterende værk, vil
udgøre en krænkelse af ophavsretten.
Dokumentation betyder enhver form for forklarende materialer, som f.eks. brugermanualer,
undervisningsmaterialer, produktbeskrivelser, angående implementering og brug af McAfee-produkter,
som stilles til rådighed af McAfee med McAfee-produkterne. Dokumentation leveres i trykt, elektronisk
eller onlineform.
Slutbruger betyder enkeltpersonen eller enheden, der er licenseret eller autoriseret til at bruge
Softwaren i henhold til denne aftale.
Force Majeure-begivenhed betyder enhver begivenhed uden for en parts rimelige kontrol, der ved
dens beskaffenhed ikke kunne være blevet forudset eller, hvis den kunne være blevet forudset, var
uundgåelig, herunder strejker, lockout eller andre arbejdskonflikter (uanset om det involverer egen
arbejdsstyrke eller en tredjeparts), naturkatastrofer, krig, opstand, embargoer, handlinger fra civile eller
militære myndigheder, terrorangreb eller sabotage, forsyningsknaphed eller leveringsforsinkelser fra
McAfees leverandørers side, brand, oversvømmelse, jordskælv, ulykke, stråling, manglende evne til at
sikre transport, fejl i kommunikation eller energikilder, ondsindet skade, anlægs- eller maskinnedbrud
eller misligholdelse fra leverandører eller underleverandører.
Tildelingsbrev betyder enhver skriftlig (elektronisk eller på anden vis) bekræftelsesmeddelelse, som
McAfee udsteder til Virksomheden med bekræftelse af de købte McAfee-produkter og gældende
produktrettigheder. Tildelingsbrevet identificerer SKU-nummer, mængde, Abonnementsperiode eller
Supportperiode samt andre oplysninger om adgang og anvendelse.
Højrisikosystem betyder en enhed eller et system, der kræver ekstra sikkerhedsfunktionalitet, såsom
fejlsikrede eller fejltolerante ydelsesfunktioner, som kan opretholde en sikker tilstand, når det med
rimelighed kan forudses, at svigt fra enheden eller systemet direkte kan medføre dødsfald, personskade
eller katastrofal skade på ejendom. En enhed eller et system med en fejlsikringsfunktion kan i tilfælde af
fejl gendanne til en sikker tilstand i stedet for at gå ned, indeholde et sekundært system, der sættes i drift
for at forhindre funktionsfejl, eller fungere som reserve i tilfælde af funktionsfejl. En enhed eller et
system med en fejltolerancefunktion kan i tilfælde af fejl fortsætte med at fungere som tiltænkt, dog
eventuelt med nedsat funktionsgrad, i stedet for at gå helt ned. Uden begrænsning kan
Højrisikosystemer være påkrævet i kritisk infrastruktur, industrianlæg, produktionsanlæg, respiratorer,
navigations- eller kommunikationssystemer til fly, tog, skibe eller køretøjer, flyveledelsesfaciliteter,
våbensystemer, nukleare anlæg, kraftværker, medicinske systemer og faciliteter samt trafikanlæg.
Immaterielle rettigheder betyder alle immaterielle eller ophavsretligt beskyttede rettigheder overalt
i verden, uanset om de eksisterer i henhold til lov, sædvaneret eller billighedsret, der eksisterer nu eller
skabes i fremtiden, herunder:
(i)
handelshemmeligheder i forbindelse med copyright-, varemærke- og patentrettigheder, moralske
rettigheder, ret til offentliggørelse, forfatterrettigheder;
(ii)
enhver ansøgning om eller ret til at ansøge om nogen af rettighederne, der henvises til i litra (i);
og
(iii)
alle fornyelser, forlængelser, fortsættelser, opdelinger, genoprettelser eller genudstedelser af
rettighederne eller ansøgningerne, der henvises til i litra (i) og (ii).
McAfee betyder:
(i)
McAfee, LLC, med kontorer på 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californien 95054, USA, (1)
hvis Softwaren er købt i USA (undertagen som angivet i stykke (v) nedenfor), Canada, Mexico,
Centralamerika, Sydamerika eller Caribien, eller (2) udelukkende som licensgiver af Softwaren,
hvis Softwaren er købt i Japan eller i Asien og Stillehavsområdet (herunder Australien og New
Zealand, men ikke Kina (i RMB));
(ii)
McAfee Ireland Limited, med hjemstedsadresse i Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irland,
hvis Softwaren er købt i Europa, Mellemøsten eller Afrika;
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(iii)

(r)
(s)

(t)

(u)

(v)
(w)
(x)

(y)

(z)

(æ)

McAfee Co., Ltd., med hjemstedsadresse i Shibuya Mark City West, 1-12-1, Dogenzaka, Shibuyaku, Tokyo 150-0043, Japan, med hensyn til distribution af Software og levering af alle skytjenester
og support, der er købt i Japan;
(iv)
McAfee (Singapore) Pte Ltd., med handelsadresse på 101 Thomson Road 29-02/05 United Square,
Singapore, 307591, Singapore, med hensyn til distribution af Software og levering af alle
skytjenester og support, der er købt i Asien og Stillehavsområdet (herunder Australien og New
Zealand, men ikke Kina (i RMB) eller den region, der er almindeligt kendt som Oceanien; McAfee
(Beijing) Security Software Co. Ltd., med handelsadresse på Room 616, No. 6 North Workers’
Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, Kina, hvis Softwaren er købt i Kina (i RMB); eller
(v)
McAfee Public Sector LLC, med kontorer på 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californien
95054, USA, hvis Softwaren er købt af den amerikanske regering, stats- eller lokalregering,
sundhedsorganisationer eller uddannelsesinstitutioner i USA.
McAfee-produkter betyder al McAfees Software eller support.
Open Source-software betyder enhver royaltyfri software, der kræver, som en betingelse for
anvendelse, ændring eller distribution af softwaren eller enhver anden software inkorporeret i, afledt af
eller distribueret med softwaren (Afledt Software), samtligt af det følgende:
(i)
at softwarens kildekode eller enhver afledt software skal frigives eller på anden vis stilles til
rådighed for tredjeparter;
(ii)
tilladelse til at oprette afledte værker af softwaren, eller enhver afledt software skal tildeles til
tredjeparter; og
(iii)
at ændringer af softwaren skal dokumenteres og fremlægges, når softwaren eller evt. afledt
software bliver distribueret.
Open source-software omfatter al software, der er underlagt: GNU General Public License, GNU Library
General Public License, Artistic License, BSD licensen, Mozilla Public License, Affero GNU General Public
Licenses, eller enhver anden licens, der er nævnt på www.opensource.org/licenses.
Persondata ellerPersonlige oplysninger betyder alle oplysninger, der er knyttet til en identificeret eller
identificerbar enkeltperson, eller på anden måde er defineret som "Persondata" i henhold til den
Generelle forordning om databeskyttelse og andre gældende databeskyttelseslove. i det omfang at
definitionen af "Persondata" under gældende databeskyttelseslovgivninger er bredere end de
foregående definitioner.
Produktrettighed betyder de licens- eller abonnementstyper, der er anført i Tildelingsbrevet, og
defineret
på
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/legal/mcafee-product-entitlementdefinitions.pdf
Repræsentanter betyder en parts Datterselskaber, tilladte forhandlere, underleverandører eller
autoriserede agenter
Forhandler betyder en virksomhed, der er blevet autoriseret af McAfee og har accepteret at
markedsføre og forhandle McAfee-produkter.
Software betyder ethvert softwareprogram, der er ejet eller licenseret af McAfee, alt efter kontekstens
betingelser, i objektkodeformat:
(i)
licenseret af McAfee og købt af McAfee eller dennes autoriserede partnere: eller som
(ii)
er integreret i eller forudindlæst på McAfee-hardwareudstyr købt hos McAfee eller dennes
autoriserede partnere, der i hvert tilfælde omfatter opgraderinger og opdateringer, som
slutbrugeren installerer i løbet af den gældende supportperiode.
Software kan også omfatte yderligere funktioner, som kan tilgås med enten et abonnement eller en
supportaftale til visse skytjenester i henhold til kravene i det specifikke tilbud og underlagt aftalen om
skytjenester.
Standard betyder en teknologispecifikation udviklet af en statssponsoreret gruppe, en
industrisponsoreret gruppe eller enhver lignende gruppe eller enhed, der udvikler
teknologispecifikationer til brug for andre. Eksempler på Standarder omfatter GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA,
MPEG og HTML. Eksempler på grupper, der udvikler Standarder, omfatter IEEE, ITU, 3GPP og ETSI.
Support eller Teknisk support betyder tjenesterne, som McAfee (eller en autoriseret partner) yder
i forbindelse med support og vedligeholdelse af McAfee-produkter, som angivet i vilkårene og
betingelserne for teknisk support og vedligeholdelse.
Supportperiode betyder den periode, i hvilken slutbrugeren er berettiget til support, som angivet i et
Tildelingsbrev.
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(ø)

(å)

(aa)

Vilkår og betingelser for support og vedligeholdelse betyder vilkårene og betingelserne for McAfees
tekniske support og vedligeholdelse for hardware og software, der beskriver supporten, der er
tilgængelig
på
http://support.mcafee.com/webcenter/content/conn/enterprisecontent/path/Enterprise%20Libraries/sp/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_T
erms.pdf, med senere ændringer eller opdateringer.
Opdateringer betyder opdateringer af indholdet i softwaren eller skytjenesterne og omfatter alle
DAT'er, signatursæt, politikopdateringer, databaseopdateringer af software eller skytjenester, og
opdateringer af den tilknyttede dokumentation, der er gjort tilgængelig for slutbrugere efter datoen for
købet af softwaren eller af abonnementet på skytjenesterne som en del af købt supportaftale.
Opdateringer prissættes og markedsføres ikke særskilt af McAfee.
Opgradering betyder alle forbedringer af softwaren eller skytjenesterne, som gøres almindeligt
tilgængelige for slutbrugere som en del af en købt supportaftale. Opgraderinger prissættes eller
markedsføres ikke særskilt af McAfee.

15.2 Medmindre andet fremgår af nærværende Aftale:
(a)
omfatter en henvisning til en part dennes eksekutorer, administratorer, efterfølgere og tilladte
erhververe;
(b)
er overskrifter udelukkende med henblik på nemmere henvisning og berører ikke fortolkningen eller
betydningen af nærværende Aftale;
(c)
omfatter ental flertal og omvendt, og ord, der indebærer køn, omfatter andre køn;
(d)
har andre grammatiske former eller ordklasser af definerede ord eller vendinger tilsvarende
betydninger;
(e)
er en henvisning til en paragraf, stykke, bilag eller andet tillæg en henvisning til en paragraf eller et stykke
i eller et bilag eller tillæg til nærværende Aftale;
(f)
bruges ordene "indeholde", "herunder", "for eksempel" og lignende udtryk ikke som, og skal heller ikke
fortolkes som, ord, der indebærer begrænsning; og
(g)
skal betydningen af nærværende Aftale fortolkes baseret på dens helhed og ikke blot på isolerede dele.
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