YRITYSTEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
McAfee (määritelty seuraavassa) ja Yritys (määritetty Vahvistusviestissä) hyväksyvät tämän Sopimuksen (määritelty
seuraavassa) ehdot.
Lataamalla, asentamalla, kopioimalla tai avaamalla tämän ohjelmiston tai käyttämällä tätä ohjelmistoa Yritys hyväksyy
tämän Sopimuksen. Jos Yritys hyväksyy tämän Sopimuksen toisen henkilön tai muun juridisen tahon puolesta, Yritys
ilmoittaa ja vakuuttaa, että Yrityksellä on täydet valtuudet sitoa tämä henkilö tai juridinen taho tähän Sopimukseen.
Yrityksen on varmistettava, että Loppukäyttäjät (määritelty seuraavassa) noudattavat tätä Sopimusta. Yritys on vastuussa
Loppukäyttäjien Sopimuksen noudattamisesta ja rikkomisesta.
Jos Yritys ei hyväksy tätä Sopimusta, yrityksen on:
•

oltava lataamatta, asentamatta, kopioimatta, avaamatta tai käyttämättä Ohjelmistoa; ja

•

palautettava ohjelmisto ja käyttöoikeustodistus välittömästi sille osapuolelle, jolta Yritys ne hankki.

Tässä Sopimuksessa isolla alkukirjaimella käytetyillä termeillä on tämän Sopimuksen kohdassa 15.1 tai muualla määritelty
tarkoitus. Kohdan 15.2 tulkintapykälä määrittää tämän Sopimuksen tulkintasäännöt.
1.

KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN, OMISTUSOIKEUS:
1.1

2.

Ohjelmiston käyttöoikeus: Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti McAfee myöntää yleisen yrityskohtaisen
käyttöoikeuden vahvistusviestissä ilmoitettuun Ohjelmistoon ja vain Yrityksen omiin sisäisiin liiketoimintoihin.
Tässä Sopimuksessa Ohjelmiston käyttö tarkoittaa Ohjelmiston lataamista, asentamista ja avaamista. Oikeutta
päivityksiin ja versiopäivityksiin ei myönnetä, jos Yritys ei ole ostanut tukisopimusta (tai palvelutilausta, joka
sisältää oikeuden päivityksiin ja versiopäivityksiin).

KOPIOINTI- JA KÄYTTÖEHDOT
2.1

Tuotteen käyttöoikeus: Ohjelmiston käyttö riippuu hankituista käyttöoikeuksista (esim. solmut), ja käyttöön
sovelletaan tuotteen käyttöoikeusmääritelmiä.

2.2

Useat käyttöympäristöt ja ohjelmistopaketit: Jos Ohjelmisto tukee useita käyttöympäristöjä tai jos Yritys
saa Ohjelmiston jonkin ohjelmistopaketin osana, niiden laitteiden yhteenlaskettu määrä, joihin Ohjelmiston
jokin versio on asennettu, ei saa ylittää Yrityksen tuotteen käyttöoikeusmäärää. Joidenkin
ohjelmistopaketteihin sisältyvien McAfee-tuotteiden käyttöön on ehkä hankittava erillinen McAfeepalvelinkäyttöoikeus, jotta Ohjelmistoa voi käyttää tietyntyyppisissä palvelimissa. Yksityiskohtaiset tiedot
löytyvät dokumentaatiosta.

2.3

Voimassaoloaika: Käyttöoikeus on voimassa vahvistusviestissä määritetyn ajan. Jos voimassaoloaikaa ei ole
määritetty, käyttöoikeudet ovat voimassa toistaiseksi.

2.4

Kopioiminen: Yritys voi kopioida Ohjelmistoa tarpeen mukaan varmuuskopiointia, arkistointia tai
katastrofipalautusta varten.

2.5

Tytäryhtiöt, hallitsevat osapuolet: Yritys voi sallia Ohjelmiston käytön tämän Sopimuksen mukaisesti:
(a)
tytäryhtiölle;
(b)
kolmannelle osapuolelle, jonka kanssa Yritys tekee sopimuksen Yrityksen IT-resurssien hallinnasta
(Hallitseva osapuoli), jos:
(i)
Hallitseva osapuoli käyttää Ohjelmistoa ainoastaan Yrityksen sisäiseen liiketoimintaan eikä toisen
kolmannen puolen tai itsensä eduksi;
(ii)
Hallitseva osapuoli suostuu noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja; ja
(iii)
Yritys toimittaa McAfeelle kirjallisen ilmoituksen siitä, että Hallinnoiva osapuoli käyttää
Ohjelmistoa Yrityksen puolesta.
Yritys on täysin vastuussa Tytäryhtiöiden ja Hallitsevien osapuolten tämän Sopimuksen noudattamisesta ja
Sopimuksen käyttöehtojen rikkomuksista.

2.6

Yleiset rajoitukset: Yritys ei saa tehdä itse eikä antaa ulkopuolisen tahon tehdä mitään seuraavaa:
(a)
purkaa, hajottaa tai takaisinmallintaa Ohjelmistoa tai luoda Ohjelmiston lähdekoodia uudelleen;
(b)
poistaa, tyhjentää, peittää tai muulla luvattomalla tavalla käsitellä Ohjelmistoon tai dokumentaatioon
painettua, leimattua, kiinnitettyä, koodattua tai tallennettua tekijänoikeuksiin, tuotetunnukseen tai
immateriaalioikeuksiin liittyviä ilmoituksia, sinettejä tai selosteita tai hävittää mitään tekijänoikeuksiin tai
immateriaalioikeuksiin liittyviä ilmoituksia missään Yrityksen tekemässä Ohjelmiston tai
dokumentaation kopiossa;
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(c)

(d)

(e)
(f)
(g)

3.

vuokrata, lainata tai jakaa Ohjelmiston käyttöaikaa tai käyttää sitä palvelutoimintoihin, myydä,
markkinoida, lisensoida, alilisensoida, jakaa tai muulla tavoin myöntää muille tahoille käyttöoikeutta
Ohjelmistoon muutoin kuin tässä Sopimuksessa nimenomaisesti myönnetyllä tavalla tai käyttää
Ohjelmistoa yksin tai yhdessä muiden tuotteiden tai palvelujen kanssa tuotteen tai palvelun
tarjoamiseen ulkopuolisille tahoille maksutta tai muulla tavoin;
muokata, mukauttaa, käsitellä luvattomasti, kääntää tai luoda Ohjelmistoon tai dokumentaatioon
perustuvia uusia tuotteita, yhdistää Ohjelmistoa tai dokumentaatiota muihin ohjelmistoihin tai
dokumentaatioihin, tai käyttää ohjelmistoa osana sellaisen ohjelmiston kehitystä (mukaan lukien
rutiinien, komentosarjojen, koodin tai ohjelman kehitys), jolla on mitään tätä Ohjelmistoa vastaavia
toiminnallisia ominaisuuksia, visuaalisia ominaisuuksia tai muita vastaavia toimintoja tai joka kilpailee
McAfeen tuotteiden kanssa;
julkaista Ohjelmistoon liittyviä suorituskyky- tai vertailutestejä tai -analyyseja ilman McAfeen etukäteen
myöntämää kirjallista lupaa;
yrittää tehdä mitään osissa (a)–(e) kuvatuista toimista; tai
suorittaa tai käyttää Ohjelmistoa pilvipalvelussa, Internet-pohjaisessa laskennassa tai muissa
vastaavissa tietoteknisissä ympäristöissä, ellei
sellaista nimenomaisesti sallita Yrityksen
vahvistusviestissä tai sovellettavissa vahvistusviestin määritelmissä.

TEKNINEN TUKI JA YLLÄPITO
Teknisen tuen ja ylläpidon käyttöehdot, jotka on liitetty viitteeksi, ovat voimassa, jos Yritys on hankkinut tuen.
Vahvistusviestissä määritetyn tukiajan tai palvelutilauksen päätyttyä Yritys ei ole oikeutettu tukeen, mukaan lukien
versiopäivitykset, päivitykset ja puhelintuki. McAfee saattaa muuttaa tarjottavaa tukea milloin tahansa. Muutokset
astuvat voimaan minkä tahansa Tukitilauksen uusimisjakson alkaessa.

4.

5.

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
4.1

Maksuvelvollisuuksiin katsomatta Yritys voi päättää käyttöoikeuden milloin tahansa poistamalla Ohjelmiston
asennuksen.

4.2

McAfee voi päättää Yrityksen käyttöoikeuden, jos Yritys olennaisesti rikkoo tätä sopimusta ja jos Yritys ei korjaa
rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän aikana vastaanotettuaan McAfeen ilmoituksen rikkomuksesta.
Sopimuksen päättyessä Yrityksen tulee palauttaa, tuhota tai poistaa viipymättä kaikki Ohjelmiston ja
dokumentaation kopiot.

4.3

Käyttöiän päättyminen: Yrityksenoikeutta käyttää Ohjelmistoa ja mitään Ohjelmiston toimintoja koskee
Käyttöiän
päättymiskäytäntö,
johon
voi
tutustua
osoitteessa
https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf.
Ohjelmiston
tai
Ohjelmiston ominaisuuden käyttöiän päättyessä (kuten kuvattu Käyttöiän päättymiskäytännössä),
Yrityksenoikeus käyttää Ohjelmistoa tai ominaisuutta päättyy.

MAKSUT, VEROT, AUDITOINTI.
5.1

Maksut: Ellei Yritys hanki McAfee-tuotteita Valtuutetun kumppanin kautta, jolloin maksuvelvollisuuteen
liittyvät seikat koskevat pelkästään Valtuutettua kumppania ja Yritystä, Yrityksen on maksettava McAfeelle
vahvistusviestissä mainitut McAfeen tuotteen maksut kolmenkymmenen (30) päivän sisällä laskun
päivämäärästä. Myöhästyneisiin maksuihin sovelletaan yhden ja puolen prosentin (1,5 %) kuukausikorkoa tai
lain sallimaa suurinta korkoa näistä alhaisemman mukaan. Kaikki maksuvelvoitteet ovat peruuttamattomia –
eivätkä ne ole hyvityskelpoisia. Jos Yrityksen mielestä jokin lasku on virheellinen, Yrityksen on otettava yhteys
McAfeehen kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän sisällä laskun päivämäärästä ja pyydettävä oikaisua tai
hyvitysluottoa.

5.2

Tapahtuman verot: Jos Yritys ostaa McAfeen tuotteita suoraan McAfeeltä käyttöä tai jälleenmyyntiä varten,
Yritys maksaa kaikki sovellettavat tapahtuman verot, myynti- ja käyttövero, tulli, tariffit ja muut valtionhallinnon
asettamat tapahtuman maksut mukana lukien, niitä määritystavasta riippumatta (sekä niihin liittyvät korot tai
rangaistusmaksut) Yrityksen maksettavasta summasta tämän Sopimuksen nojalla (Tapahtuman verot).
McAfee erittelee laskuissaan Tapahtuman verot, jotka McAfeen on sovellettavan lain nojalla perittävä
Yritykseltä. Yritys toimittaa mahdolliset verovapauden osoittavat asiakirjat tai todisteet McAfeelle vähintään
viisitoista (15) arkipäivää ennen maksun eräpäivää. Jos McAfee ei peri vaadittuja veroja Yritykseltä ja sitä
vaaditaan myöhemmin tilittämään tällaiset veromaksut mille tahansa veroja perivälle viranomaiselle, Yritys
hyvittää tällaiset verot McAfeelle ripeästi, mukaan lukien mahdolliset kertyneet korot ja sakkomaksut, jos
verojen perimättä ja tilittämättä jääminen ajallaan ei ollut McAfeen syytä.
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6.

5.3

Veropidätykset: Yritys maksaa kaikki maksunsa täysimääräisenä ja ilman mitään vähennyksiä tai pidätyksiä
minkään veroviranomaisen nykyisistä tai tulevista veroista. Jos sovellettava laki edellyttää, että Yrityksen on
vähennettävä tai pidätettävä tuloveroa McAfeelle tämän Sopimuksen nojalla maksettavista summista
(Veropidätykset), Yritys tilittää maksut ja toimittaa McAfeelle todisteet, että Yritys on tilittänyt Veropidätykset
asianmukaiselle veroviranomaiselle, ja maksaa McAfeelle jäljelle jäävän nettosumman. Yrityksen täytyy
ilmoittaa McAfeelle mahdollisesta ennakon- tai veronpidätyksestä kirjallisesti (mukaan tiedot summista ja
lakiperusteet ennakon- tai veronpidätykselle) vähintään viisitoista (15) arkipäivää ennen minkään tähän
sopimukseen perustuvan laskun eräpäivää. Lisäksi Yritys sitoutuu toimimaan yhteistyössä McAfeen kanssa
veron- ja ennakonpidätysten käsittelyssä. Jos McAfee toimittaa Yritykselle viralliset soveltuvan
veroviranomaisen asiakirjat siitä, että tilanteessa voidaan soveltaa pienempää veron- tai ennakonpidätystä,
Yritys suorittaa pidätyksen pienemmän prosentin mukaisesti.

5.4

Jos Yritys hankkii McAfee-tuotteet Valtuutetulta kumppanilta, Tapahtuman veroihin tai Veronpidätyksiin
liittyvät velvollisuudet ovat yksinomaisesti Valtuutetun kumppanin tai Yrityksen vastuulla, eivätkä kohtien 5.2
ja 5.3 säännöt ole voimassa McAfeen ja Yrityksen välillä.

5.5

Tuloverot: Kukin osapuoli on itse vastuussa omista tuloveroistaan ja bruttotuloihin perustuvista veroistaan.

5.6

Tarkistukset: McAfeella on oikeus pyytää ja Yrityksellä on velvollisuus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
McAfeen pyynnöstä toimittaa ohjelmistoavusteisesti luotava järjestelmäraportti (Järjestelmäraportti), joka
sisältää vahvistuksen ohjelmistojen käyttöönotosta. Yritys hyväksyy sen, että Järjestelmäraportti perustuu
Ohjelmiston käyttöönottovahvistuksen tuottaviin Ohjelmiston teknisiin ominaisuuksiin. Jos Ohjelmisto ei sisällä
Ohjelmiston käyttöönoton vahvistuksen tuottamiseen tarvittavia teknisiä ominaisuuksia, Yrityksen on
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa McAfeen pyynnöstä toimitettava Ohjelmistoa koskeva
yksityiskohtainen Ohjelmiston käyttöönoton vahvistusraportti McAfeelle. McAfee pyytää Järjestelmäraporttia
(tai Yrityksen valmistelemaa Ohjelmiston käyttöönoton vahvistusraporttia) vain kerran vuodessa. McAfee ei
puutu kohtuuttomasti Yrityksen liiketoimintaan. Jos Järjestelmäraportista tai Yrityksen valmistelemasta
ohjelmistojen käyttöönoton vahvistusraportista käy ilmi, että Yritys ei ole noudattanut tämän sopimuksen
käyttöoikeusehtoja, Yrityksen on ostettava tarvittavat lisäkäyttöoikeudet ja maksettava mahdollinen
käyttöoikeuksiin
ja
Tukeen
liittyvä
uudelleenkäsittelymaksu.
McAfee
voi
myös
veloittaa
noudattamattomuusmaksun.

SALASSAPITO
6.1

Kumpikin osapuoli hyväksyy sen, että sillä voi olla pääsy toisen osapuolen Luottamuksellisiin tietoihin tämän
Sopimuksen yhteydessä ja että kummankin osapuolen Luottamukselliset tiedot ovat arvokkaita Julkaisevalle
osapuolelle, mikä voi vaarantua, jos ne julkaistaisiin väärin kolmansille osapuolille tai käytettäisiin tämän
Sopimuksen vastaisesti.

6.2

Kunkin Luottamuksellisten tietojen vastaanottajan on tämän Sopimuksen mukaan
(a) pidettävä Julkaisevat osapuolen Luottamukselliset tiedot luottamuksellisina ja suojattava niitä vähintään
samassa määrin kuin omia Luottamuksellisia tietojaan ja siinä määrin, jossa henkilö kohtuullisesti suojaisi
tällaisia Luottamuksellisia tietoja
(b) olla käyttämättä Julkaisevan osapuolen Luottamuksellisia tietoja millään tavalla omaan tarkoitukseensa tai
minkään kolmannen osapuolen tarkoitukseen, pois lukien omien tehtäviensä suorittamiseen, omien
oikeuksiensa valvomiseen tai muulla tällä Sopimuksella valtuutetulla tavalla
(c) olla julkaisematta Julkaisevan osapuolen Luottamuksellisia tietoja, pois lukien omien tehtäviensä
suorittamiseen, omien oikeuksiensa valvomiseen tai muulla tällä Sopimuksella valtuutetulla tavalla, sillä
ehdolla, että
(i) Vastaanottajan työntekijöille, alihankkijoille tai edustajille tehty julkaiseminen tapahtuu vain
tarvittaessa
(ii) Vastaanottajan työntekijät, alihankkijat tai edustajat, jotka saavat Luottamuksellisia tietoja, ovat
salassapitovelvollisia vähintään tässä kohdassa määritetyssä laajuudessa.

6.3

Ellei kohdan 6.2 rajoituksissa ole toisin mainittu, jos Vastaanottajan on julkaistava Julkaisevan osapuolen
Luottamuksellisia tietoja lain nojalla, kuten vastauksena haasteeseen tai minkä tahansa sääntelyviranomaisen,
oikeuden, välimiesmenettelyn, hallinnollisen tai juridisen viraston vaatimuksesta, Vastaanottajan on
(a) kun se on kohtuullisesti mahdollista ja sallittua, ilmoitettava Julkaisevalle osapuolelle heti kirjallisesti
vaadittavasta julkaisusta, jotta Julkaisevalla osapuolella on tilaisuus hakea kieltomääräystä tai muutoin
estää julkaiseminen
(b) julkaista vain sen verran Luottamuksellisia tietoja, että lain asettama velvoite täyttyy
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(c) varmistaa julkaisua vaativalta elimeltä, että julkaistavien Luottamuksellisten tietojen luottamuksellisuus
säilyy.
6.4

6.5

6.6
7.

8.

Yritys ilmoittaa heti ja viimeistään seitsemänkymmenen kahden (72) tunnin sisällä McAfeelle, jos McAfeen
Luottamuksellisia tietoja käytetään tai julkaistaan tämän Sopimuksen vastaisesti. Koska rahalliset korvaukset
eivät ehkä ole riittävä korvauskeino, jos joku rikkoo tai uhkaa rikkoa tämän kohdan ehtoja, McAfee on heti
oikeutettu käyttämään oikeuttaan tiettyihin suoritus tai oikeustoimiin, mahdollisten muiden oikeuksiensa ja
korvauskeinojensa lisäksi.
Julkaisevan osapuolen pyynnöstä ja tätä Sopimusta irtisanottaessa (elleivät osapuolet ole muuta sillä hetkellä
sopineet), kumpikin osapuoli palauttaa, tuhoaa tai pysyvästi poistaa (Julkaisevan osapuolen valinnan mukaan)
toisen osapuolen Luottamukselliset tiedot.
Kun tämä Sopimus irtisanotaan, Vastaanottajan on edelleen pidettävä Julkaisevat osapuolen Luottamukselliset
tiedot luottamuksellisina viiden (5) vuoden ajan tämän kohdan mukaisesti.

IMMATERIAALIOIKEUDET
7.1

Ohjelmisto mukaan lukien sen objektikoodi ja lähdekoodi on, huolimatta siitä, luovutetaanko se Yritykselle vai
ei, McAfeen luottamuksellista aineistoa. McAfee (tai sen lisenssinhaltijat) omistaa yksinoikeudella ja pidättää
kaikki oikeudet ja omistusoikeudet McAfeen Tuotteisiin ja Dokumentaatioon, sisältäen kaikki
Immateriaalioikeudet sekä mahdolliset Johdannaisteokset. Yrityksellä ei ole mitään oikeutta tai omistusoikeutta
McAfeen Tuotteisiin, Dokumentaatioon tai mihinkään niihin liittyviin Immateriaalioikeuksiin, pois lukien
rajoitettu käyttöoikeus, joka on myönnetty Yritykselle tässä Sopimuksessa. Yritys sitoutuu omasta ja
Konserniyhtiöidensä puolesta siihen, että Yritys ja sen Konserniyhtiöt eivät ryhdy mihinkään toimiin, jotka ovat
McAfeen Immateriaalioikeuksien vastaisia.

7.2

Tämä Sopimus ei ole myyntisopimus eikä siirrä Yritykselle mitään oikeutta, Immateriaalioikeutta tai
omistusoikeutta McAfeen tuotteisiin tai Dokumentaatioon. Yritys ymmärtää ja hyväksyy sen, että McAfeetuotteet, Dokumentaatio ja kaikki McAfee-tuotteiden ja Dokumentaation kehittämisessä käytetyt ja siihen
sisällytetyt ideat, menetelmät, algoritmit, kaavat, prosessit ja käsitteet, kaikki McAfee-tuotteiden ja
Dokumentaation tulevat päivitykset ja versiopäivitykset sekä muut parannukset, muokkaukset, korjaukset,
virheenkorjaukset, Hotfix-päivitykset, korjaustiedostot, muutokset, julkaisut, DAT-tiedostot, allekirjoitussarjat,
versiopäivitykset, käytäntö- ja tietokantapäivitykset sekä, jos sovellettavissa, muut edellä mainittuihin liittyvät
tuotteet ja niiden kopiot ovat McAfeen liikesalaisuuksia ja omaisuutta, ja niillä on suuri kaupallinen arvo
McAfeelle.

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUKSET
8.1

Rajoitettu takuu: McAfee takaa, että tämän käyttöoikeussopimuksen alaisen Ohjelmiston toiminta vastaa
Dokumentaatiota (Rajoitettu takuu) kuudenkymmenen (60) päivän ajan ostopäivästä lukien (Takuuaika).
Yrityksen ainoa korvaus ja McAfeen ainoa velvollisuus ja vastuu koskien mitä tahansa Rajoitetun takuun
rikkomista on Ohjelmiston korjaus tai korvaaminen tai Yrityksen Ohjelmistosta maksaman summan palautus
yritykselle, jos Ohjelmiston korjaaminen tai korvaaminen McAfeen mielestä olisi kohtuutonta. Rajoitettu takuu
edellyttää, että Yritys ilmoittaa McAfeelle viipymättä Ohjelmiston huomattavasta virheestä Dokumentaation
mukaisesti.

8.2

Takuun rajoitukset: Rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos:
(a)
Ohjelmistoa ei käytetä tämän Sopimuksen tai Dokumentaation mukaisesti;
(b)
joku muu taho kuin McAfee on mukauttanut Ohjelmistoa tai sen osaa; tai
(c)
Ohjelmiston häiriö on aiheutunut laitteesta tai ohjelmistosta, jota McAfee ei ole toimittanut.

8.3

Vastuuvapauslauseke: TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MAINITTUA RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA
OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA MCAFEE KIISTÄÄ KAIKKI MUUT TAKUUT
TAI VAKUUTUKSET, JOTKA KOSKEVAT OHJELMISTOA JA TUKEA, JA MCAFEE KIISTÄÄ KAIKKI MUUT
VELVOLLISUUDET JA VASTUUT SEKÄ ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT LIITTYEN OHJELMISTOON MUKAAN
LUKIEN
OLETETUT
TAKUUT
SOVELTUVUUDESTA
KAUPANKÄYNNIN
KOHTEEKSI,
LAADUSTA,
SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN
TARKOITUKSEEN,
OMISTUSOIKEUDESTA,
OIKEUKSIEN
LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI JÄRJESTELMIEN INTEGRAATIOSTA. MCAFEE EI MYÖNNÄ MITÄÄN
OHJELMISTON KÄYTETTÄVYYTEEN TAI TOIMIVUUTEEN LIITTYVIÄ TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA EIKÄ TAKAA
OHJELMISTON KESKEYTYKSETÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TOIMINTAA TAI OHJELMISTON SUOJAAMISTA KAIKKIA
MAHDOLLISIA UHKIA VASTAAN.

8.4

Korkean riskin järjestelmiä koskevat ehdot: OHJELMISTON TOIMINNASSA SAATTAA ESIINTYÄ VIRHEITÄ EIKÄ
SITÄ OLE SUUNNITELTU, KEHITETTY, TESTATTU TAI TARKOITETTU LUOTETTAVAKSI RATKAISUKSI KORKEAN
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RISKIN JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ. MCAFEE EI OLE VASTUUSSA, JA YRITYS SITOUTUU
PUOLUSTAMAAN JA SUOJAAMAAN MCAFEETA, SELLAISISTA VAATIMUKSISTA, KANTEISTA, VAATEISTA JA
OIKEUDENKÄYNNEISTÄ, JOISSA VAADITAAN TAI HAETAAN KORVAUKSIA VASTUISTA, TAPPIOISTA,
VELVOLLISUUKSISTA, RISKEISTÄ, KUSTANNUKSISTA, VAHINGOISTA, TUOMIOISTA, RANGAISTUKSISTA,
SOVINNOISTA, OIKEUDENPÄÄTÖKSISTÄ, SAKOISTA TAI KULUISTA (ASIANAJOPALKKIOT MUKAAN LUKIEN),
JOTKA LIITTYVÄT OHJELMISTON KÄYTTÖÖN KORKEAN RISKIN JÄRJESTELMISSÄ MUKAAN LUKIEN SELLAISET
TILANTEET, JOTKA OLISI VOITU ESTÄÄ OTTAMALLA KÄYTTÖÖN VIKASUOJAUS- TAI VIKASIETOTOIMINTOJA
KORKEAN RISKIN JÄRJESTELMÄSSÄ TAI JOTKA PERUSTUVAT SELLAISEEN VAATIMUKSEEN, VÄITTEESEEN TAI
VETOOMUKSEEN, ETTÄ KORKEAN RISKIN JÄRJESTELMÄN TOIMINTA ON TAI OLI RIIPPUVAINEN OHJELMISTON
TOIMINNASTA TAI ETTÄ OHJELMISTON TOIMINTAHÄIRIÖ AIHEUTTI KORKEAN RISKIN JÄRJESTELMÄN
TOIMINTAHÄIRIÖN.
8.5

9.

Kolmannet osapuolet: McAfeen Tuotteisiin voi sisältyä erillisiä kolmansien osapuolten tuotteita tai ne voivat
tukeutua tällaisiin tuotteisiin joidenkin toimintojen, kuten haittaohjelmien määritysten tai URLosoitesuodattimien tai -algoritmien, osalta. McAfee ei takaa minkään kolmannen osapuolen tuotteen toimintaa
tai kolmannen osapuolen tietojen tarkkuutta.

VASTUUNRAJOITUS: KUMMANKIN OSAPUOLEN KOKO YHTEISKORVAUSVELVOLLISUUS TOISELLE OSAPUOLELLE
TÄMÄN SOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVISSA VAATEISSA EI YLITÄ MAKSUJA, JOTKA YRITYS ON MAKSANUT TAI JOTKA
YRITYKSEN ON MAKSETTAVA MCAFEELLE TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA VAADETTA EDELTÄVÄLTÄ KUUDEN (6)
KUUKAUDEN AJALTA. KUMPIKAAN OSAPUOLI EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN SEURAAMUKSELLISESTA
VAHINGOSTA LIITTYEN TÄHÄN SOPIMUKSEEN, VAIKKA VAHINGOT OLIVAT ENNUSTETTAVISSA TAI OSAPUOLELLE OLISI
ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITUS ON VOIMASSA,
JOHTUIPA VAADE SOPIMUKSESTA, RIKKOMUKSESTA (HUOLIMATTOMUUS MUKAAN LUKIEN), OIKEUDESTA,
MÄÄRÄYKSESTÄ TAI MUUSTA. MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI RAJOITA TAI POISSULJE MITÄÄN
KORVAUSVELVOLLISUUTTA, JOTA EI VOI SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN RAJOITTAA TAI POISSULKEA.

10. SUOJAAMINEN
10.1

Yrityksen suojaamisvelvollisuudet: Yritys ehdoitta suojaa ja puolustaa McAfeetä, sen Konserniyhtiöitä ja
niiden johtajia, päälliköitä, työntekijöitä, alihankkijoita ja edustajia (kukin McAfeen suojattu osapuoli)
vaateilta, korvausvelvollisuuksilta ja kuluilta (oikeudenkäyntikustannukset ja kohtuulliset asianajopalkkiot
mukaan lukien), jotka aiheutuvat McAfeen suojatulle osapuolelle seuraavien yhteydessä:
(a)
kolmannen osapuolen vaade, joka johtuu
(i)
Yrityksen kykenemättömyydestä saada suostumusta, hyväksyntää tai käyttöoikeutta, jota
tarvitaan, jotta McAfee voi käyttää Yrityksen tämän Sopimuksen puitteissa tarjoamaa tietoa,
ohjelmistoa, materiaalia, järjestelmää, verkkoa tai muuta tekniikkaa;
(ii)
Yrityksen Ohjelmiston käytöstä tavalla, jota ei ole nimenomaisesti sallittu tässä Sopimuksessa;
(iii)
Yrityksen tai kolmannen osapuolen Yrityksen puolesta antaman minkään tekniikan, mallin, ohjeen
tai vaatimuksen McAfeen tekemästä suorittamisesta;
(iv)
mistä tahansa vaateesta, kustannuksesta, vahingosta tai korvausvelvollisuudesta, jonka kuka
tahansa Yrityksen Edustaja esittää; tai
(v)
Yrityksen sovellettavien lakien noudattamattomuudesta; ja
(b)
mitkä tahansa kohtuulliset asianajopalkkiot ja -kulut, joita McAfeelle koituu, koska se joutuu vastaamaan
kanteeseen, haasteeseen, oikeuden määräykseen tai muuhun vastaavaan viranomaiskyselyyn, joka
liittyy Yrityksen Ohjelmiston käyttöön.

10.2

McAfeen suojaamisvelvollisuudet
(a)

McAfee korvaa Yritykselle ja, niin päättäessään, puolustaa Yritystä mahdollisesti Yritystä vastaan
asetetuissa kolmannen osapuolen syytteissä missä tahansa kanteessa tai oikeudenkäyntiprosessissa,
jos se koskee suoraa patentti- tai tekijänoikeusrikkomusta tai McAfeen liikesalaisuuksien väärinkäyttöä
ja jos se on nostettu pelkästään Ohjelmistoa vastaan, ei yhdistettynä mihinkään muuhun, tai McAfeetuotteiden yhdistelmää vastaan.

(b)

Poikkeukset: Ellei tässä Sopimuksessa ole toisin mainittu, McAfee ei suojaa tai puolusta Yritystä
vaateilta, jotka johtuvat osittain tai kokonaan seuraavista:
(i)
tekniikka; Yrityksen McAfeelle antamat suunnitelmat tai vaatimukset;
(ii)
muokkaukset ohjelmistoon tai ohjelmiston ohjelmoinnit, jotka on tehnyt kuka tahansa muu kuin
McAfee
(iii)
ohjelmiston väitetty toteutus jostain standardista kokonaan tai osittain.
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(c)

Korvauskeinot: McAfee voi omasta päätöksestään ja omalla kustannuksellaan liittyen mihin tahansa
vaateen kohteen olevaan Ohjelmistoon:
(i)
hankkia Yritykselle oikeuden jatkaa Ohjelmiston käyttöä;
(ii)
korvata Ohjelmiston jollain oikeutta loukkaamattomalla ohjelmistolla;
(iii)
muuttaa Ohjelmistoa niin, että se ei enää loukkaa oikeutta; tai
(iv)
Yrityksen palauttaessa Ohjelmiston McAfeelle ja poistettua sen järjestelmistään palauttaa
osuuden Yrityksen oikeutta loukkaavasta ohjelmistosta maksamasta ostohinnasta sen jälkeen,
kun arvon väheneminen on huomioitu suorana alenemisena kolmen (3) vuoden aikana siitä, kun
Ohjelmisto toimitettiin Yritykselle.

10.3

Vahingonkorvausmenettely: Suojattu osapuoli (Suojattava) (a) toimittaa nopeasti kirjallisen ilmoituksen
suojaavalle osapuolelle (Suojaaja) vaateesta (sillä ehdolla, että nopean Suojaajaan vaikuttavan ilmoituksen
toimittamatta jättäminen vapauttaa Suojaajan tämän kohdan määrittämistä velvollisuuksista siltä osin, mitä
Suojaajaan vaikutetaan, ja että nopean Suojaajaan vaikuttavan ilmoituksen toimittamatta jättäminen
vapauttaa Suojaajan velvollisuudesta hyvittää Suojattavalle sen asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat ennen
ilmoitusta), (b) toimii kohtuullisesti yhteistyössä vaateen puolustuksessa tai sopimisessa ja (c) antaa Suojaajalle
täyden päätäntävallan vaateen puolustuksesta ja sovittelusta sillä ehdolla, vaateen sovittelu ei sisällä
Suojattavan tiettyä toimintavelvoitetta tai korvausvelvollisuuden myöntämistä.

10.4

Henkilökohtainen ja yksinomainen vastuuvapaus: Edellä mainitut vastuuvapaudet ovat henkilökohtaisia
osapuolille eikä niitä voi siirtää kenellekään. Tämä kohta kuvaa osapuolten kaikki suojausvelvoitteet ja Yrityksen
ainoan korvauksen vaateista, jotka liittyvät Immateriaalioikeuksiin.

11. LISÄEHDOT
11.1

Arviointiohjelmisto: Jos McAfee tulkitsee Yritykselle lisensoidun Ohjelmiston arviointiohjelmistoksi, tämän
kohdan ja kohdan 11.3 ehdot ovat voimassa ja korvaavat tämän Sopimuksen kaikki mahdolliset ristiriitaiset
ehdot Yrityksen maksuton, henkilökohtainen, rajoitettu käyttöoikeus arviointiohjelmiston käyttöön on
tarkoitettu vain arviointitarkoituksiin. Käyttöoikeus on rajoitettu kolmeenkymmeneen (30) päivään, jos McAfee
ei ole kirjallisesti ilmoittanut muuta. Arviointiohjelmisto voi sisältää virheitä tai muita ongelmia, jotka voivat
aiheuttaa järjestelmävirheitä tai muita virheitä ja tietojen menettämisen. Yritys voi käyttää kaikkia
arviointiohjelmiston käytöstä kerättyjä tietoja vain arviointitarkoituksiin eikä saa antaa niitä ulkopuolisille
tahoille. Kohdassa 2.6 kuvatut rajoitukset ovat voimassa. Jos Yritys ei tuhoa arviointiohjelmistoa arviointijakson
päätyttyä, McAfee voi oman harkintansa mukaan laskuttaa Yritykseltä McAfeen Ohjelmiston listahintaa
vastaavan summan, ja Yrityksen tulee maksaa lasku saatuaan sen.

11.2

Beetaohjelmistot: Jos Yritykselle lisensoitu Ohjelmisto on McAfeen tulkinnan mukaan beetaohjelmisto, tämän
kohdan sekä kohtien 11.1 (jossa kaikki viittaukset ”arviointiohjelmistoon” korvataan ”beetaohjelmistolla) ja 11.3
ehdot ovat voimassa, McAfeella ei ole velvollisuutta kehittää tai julkisesti julkaista beetaohjelmistoa.
Beetaohjelmistoille ei tarjota tukea. McAfeen niin pyytäessä Yritys sitoutuu antamaan McAfeelle
beetaohjelmiston testaamiseen ja käyttöön liittyvää palautetta, kuten virhe- tai toimintahäiriöraportteja. Yritys
myöntää McAfeelle myös ajallisesti rajoittamattoman, ei-yksinoikeudellisen, maksuttoman ja
maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, kopioida ja jaella palautetta sekä valmistaa siihen perustuvia tuotteita tai
hyödyntää sitä missä tahansa McAfeen tuotteessa McAfeen oman harkinnan mukaan. Jos Yritys saa McAfeelta
beetaohjelmiston myöhemmän julkaisemattoman version tai beetaohjelmiston julkisesti julkaistun kaupallisen
version, Yrityksen on palautettava, tuhottava tai poistettava pysyvästi beetaohjelmiston kaikki McAfeelta
saadut aikaisemmat versiot.

11.3

Takuunrajoitukset: McAfeen vahingonkorvausvelvollisuudet kohdan 10 mukaisesti eivät koske
arviointiohjelmistoa eivätkä beetaohjelmistoa. Arviointiohjelmisto ja beetaohjelmisto tarjotaan Yritykselle
”sellaisenaan”. Lain sallimissa rajoissa McAfee ei anna minkäänlaista ilmoitettua tai oletettua takuuta
arviointiohjelmistoon ja beetaohjelmistoon liittyen ja hylkää kaikki muut velvoitteet ja korvausvelvollisuudet tai
nimenomaiset tai oletetut takuut, jotka liittyvät arviointiohjelmistoon ja beetaohjelmistoon, mukaan lukien
takuu laadusta, tietyn esityksen tai kuvauksen mukaisuudesta, suorituskyvystä, sopivuudesta kaupankäynnin
kohteeksi, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, oikeuksien rikkomattomuudesta tai siitä, että
arviointiohjelmisto ja beetaohjelmisto olisivat virheettömiä. Yritys ottaa vastuulleen kaikki arviointiohjelmiston
ja beetaohjelmiston käytöstä johtuvat riskit. Jos Yrityksen oikeustoimialueen lait eivät salli nimenomaisten tai
oletettujen takuiden poissulkemista, tämän kohdan vastuuvapauslauseke ei ehkä ole voimassa ja
nimenomaisten tai oletettujen takuiden kesto rajoittuu sovellettavan lain vaatimaan vähimmäiskestoon ja
McAfeen ja sen lisenssinhaltijoiden yhteiskorvausvelvollisuus rajoittuu yhteensä viiteenkymmeneen (50)
Yhdysvaltain dollariin (tai samanarvoiseen summaan paikallisella valuutalla).
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11.4

Maksuttomat tai avoimen lähdekoodin ohjelmistot: Ohjelmistot voivat sisältää komponentteja ja osia
(mukaan lukien ohjelmat, sovellukset, työkalut, apuohjelmat, kirjastot ja muut ohjelmointikoodi), jotka
ulkopuoliset tahot tarjoavat maksuttoman tai avoimen lähdekoodin ohjelmistokäyttöoikeusmallin nojalla
(FOSS-koodi). McAfee jakaa ohjelmistoon sisältyvät FOSS-koodin osat ja komponentit soveltuvien FOSSkoodikäyttöoikeuksien ehtojen mukaisesti. Se, että Yritys saa McAfeelta FOSS-koodin osia ja komponentteja
tämän sopimuksen nojalla, ei laajenna tai rajoita Yrityksen oikeuksia tai velvollisuuksia, jotka on määritetty
kunkin FOSS-koodin osan tai komponentin soveltuvassa FOSS-koodikäyttöoikeudessa. Ohjelmistoihin
sisältyvien FOSS-koodin osien ja komponenttien käyttöoikeudet sisältyvät ohjelmistoihin tai niiden
dokumentaatioon tai niihin viitataan näissä.

12. TIETOSUOJA JA TIETTYJEN JÄRJESTELMÄTIETOJEN KERÄÄMINEN
12.1

Ohjelmistoon ja tukeen voi sisältyä sovelluksia ja työkaluja, joilla kerätään käyttäjien henkilötietoja sekä
arkaluonteisia tietoja ja muita tietoja Yrityksestä ja loppukäyttäjistä (mukaan lukien loppukäyttäjän nimen,
osoitteen, sähköpostiosoitteen ja maksutiedot), käyttäjien tietokoneista, tietokoneisiin tallennetuista
tiedostoista ja tietokoneiden välisestä liikenteestä (mukaan lukien tiedot, jotka liittyvät verkkoon, käytettyihin
käyttöoikeuksiin, laitteiston tyyppiin ja malliin, kiintolevyn kokoon, keskusyksikön tyyppiin, levytyyppiin, RAMmuistin kokoon, 32- tai 64-bittiseen arkkitehtuuriin, käyttöjärjestelmän tyyppiin, versioihin, aluekohtaisiin
asetuksiin, BIOS-versioon, BIOS-malliin, käytettyjen skannereiden yhteismäärään, tietokannan kokoon,
järjestelmän telemetriaan, laitetunnukseen, IP-osoitteeseen, sijaintiin, sisältöön, asennettuihin McAfeetuotteisiin sekä McAfee-komponentteihin, prosesseihin ja palveluihin, McAfee-komponenttien päivityksiin ja
päivitysväliin, asennettuihin kolmansien osapuolten tuotteisiin, McAfeen lokitiedostoihin, McAfeen tuotteiden
ja tiettyjen ominaisuuksien käyttöön jne.). (yhdessä Tiedot).

12.2

Tietojen kerääminen voi olla tarpeen, jotta Yritykselle ja Loppukäyttäjille voidaan tarjota tilauksen mukainen
Ohjelmiston ja tilauksen mukaiset tukitoiminnot (sisältäen uhkien ja haavoittuvuuksien havaitsemisen sekä
uhkista ja haavoittuvuuksista ilmoittamisen Yrityksen ja Loppukäyttäjien tietokoneverkossa), jotta McAfee voi
parantaa Ohjelmistoa tai lukea (sisältäen sisällön synkronoinnin, laitteiden seurannan, vianetsinnän jne.), jotta
McAfee voi hallinnoida Ohjelmiston tai tuen käyttöoikeuksia ja jotta Yrityksen ja Loppukäyttäjien turvallisuutta
voidaan parantaa edelleen. Jos Yritys haluaa lopettaa näitä toimintoja tukevien tietojen keräämisen,
Ohjelmiston asennus on ehkä poistettava tai tuen tai sen palvelun käyttö on lopetettava.

12.3

Hyväksymällä tämän sopimuksen tai käyttämällä ohjelmistoa, tukea tai palvelusopimusta Yritys ja
Loppukäyttäjät hyväksyvät McAfeen tietosuojakäytännön osoitteessa https://www.mcafee.com/enterprise/enus/about/legal/privacy.htmland sekä antavat McAfeelle ja sen palveluntarjoajille luvan tietojen keräämiseen,
käsittelyyn, kopiointiin, varmuuskopiointiin, tallentamiseen ja käyttämiseen Yhdysvalloissa, Euroopassa tai
muualla Yrityksen tai Loppukäyttäjien oman valtion ja lainsäädäntöalueen ulkopuolella sekä tietojen
siirtämiseen edellä mainittujen alueiden välillä siltä osin kuin tämä toiminta liittyy ohjelmistoon, tukeen tai
palvelusopimukseen. McAfee kerää, käsittelee, kopioi, varmuuskopioi, tallentaa, siirtää ja käyttää henkilötietoja
ainoastaan McAfeen tietosuojakäytännön mukaan, sisältäen McAfeen tietojenkäsittelysopimuksen kyseisellä
sivulla, jos sellaista sovelletaan ja jos osapuolet ovat solmineet sellaisen.

12.4

Yritys huolehtii kaikista yksityisyyteen liittyvistä oikeuksista ja luvista yksityishenkilöiltä, mikäli sellaisia tarvitaan
säädöksen, asetuksen, muun lain tai Yrityksen sisäisten käytäntöjen tai ohjeiden mukaisesti, jotta Yritykselle
voidaan luovuttaa Henkilötietoja, ohjelmiston käyttämiseksi ja/tai McAfeen tukipalveluiden yhteydessä tai
muutoin tähän Sopimukseen liittyen.

13. LAKIEN NOUDATTAMINEN
13.1

Kumpikin osapuoli noudattaa kaikkia soveltuvia kansallisia, osavaltion ja paikallisia lakeja harjoittaessaan
liiketoimintaa liittyen tämän Sopimuksen mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, mukaan lukien soveltuvat
tietosuojalait, vientirajoituslait ja -säädökset sekä Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act -laki ja muut
soveltuvat korruptionvastaiset lait.

13.2

Yritys ei suoraan tai epäsuoraan vie, lähetä tai salli pääsyä mihinkään McAfee-tuotteeseen tai teknisiin tietoihin
(tai niiden osiin) tai mihinkään prosessiin tai palveluun, joka tuotetaan millä tahansa McAfee-tuotteella,
mihinkään maahan, johon tällainen vienti, lähettäminen tai käyttö on kiellettyä soveltuvien lakien mukaisesti,
ellei tälle ole hankittu tarvittavia lupia Yhdysvaltain kauppaministeriön alaiselta teollisuus- ja
turvallisuusvirastolta tai muulta vastaavalta soveltuvalta viranomaiselta, jolla saattaa olla toimivalta tällaiseen
vientiin tai lähetykseen nähden. Yritys ei käytä tai siirrä mitään McAfee-tuotetta käyttöön, joka liittyy
ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden tai ohjustekniikan käyttöön. Poikkeus: Yhdysvaltain
valtionhallinnolta saadun säädöksen tai erityisluvan perusteella.
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13.3

Yritys hyväksyy, että tietyt salausta sisältävät McAfeen tuotteet voivat edellyttää Yhdysvaltain ja muiden
toimivaltaisten viranomaisten, kuten Euroopan unionin, lupaa ennen vientiä. Yritys hyväksyy myös, että tietyt
salausta sisältävät McAfeen tuotteet voivat kuulua muiden maiden tuonti- tai käyttörajoitusten piiriin.
Lisätäietoja McAfeen Tuotteiden viennistä ja tuonnista on McAfeen vientimääräysten noudattamissivustolla
(www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx), joka päivitetään ajoittain.

13.4

Jos McAfee saa ilmoituksen siitä, että Yritystä vastaan on asetettu tai ollaan asettamassa pakotteita tai
rajoituksia, McAfeellä ei ole velvollisuutta hoitaa mitään tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteita, jotka
rikkoisivat asetettuja pakotteita tai rajoituksia.

14. YLEISET EHDOT
14.1 Suhde: Osapuolet ovat itsenäisiä toimijoita tämän Sopimuksen nojalla ja nimenomaisesti kieltävät minkään
kumppanuus-, franchise-, yhteistoiminta-, edustus-, työnantaja/työntekijä-, edunsaaja- tai muun erityissuhteen.
Kumpikaan osapuoli ei hae tällä Sopimuksella kenenkään muun henkilön tai oikeustoimiyksilön kuin
osapuolten tai ilmoitettujen Konserniyhtiöiden omaa etua tai luo näille mitään aihetta toimiin. Sopimuksella ei
ole tarkoitus luoda minkäänlaista kolmannen osapuolen edunsaajaa. Yritys ei saa esittää millekään
kolmannelle osapuolelle, että sillä on mitään oikeutta sitoa McAfeetä millään tavalla, eikä Yritys tee mitään
esityksiä tai takuita McAfeen puolesta.
14.2 Erillisyys: Jos oikeusistuin katsoo jonkin tämän Sopimuksen ehdon tai määräyksen pätemättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi sovellettavan lain nojalla, oikeusistuin muokkaa kyseistä ehtoa tai säännöstä tai
sen osaa niin vähän kuin on tarpeen, jotta se on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen, tai jos siitä ei voida tehdä
pätevää ja täytäntöönpanokelpoista, oikeusistuin erottaa tämän ehdon tai säännöksen tai sen osan tästä
Sopimuksesta. Muutos ei vaikuta muutetun ehdon kelpoisuuteen eikä tämän Sopimuksen muiden ehtojen
kelpoisuuteen, vaan ne ovat voimassa täysimääräisinä.
14.3 Ei oikeuksista luopumista: Se, että osapuoli ei harjoita jotain tämän sopimuksen suomaa oikeutta tai vetoa
johonkin sopimuksen ehtoon tai tekee tämän viipeellä, ei tarkoita sitä, että osapuoli luopuisi oikeudestaan
harjoittaa kyseistä oikeutta tai mitä tahansa muuta tämän sopimuksen oikeutta tai oikeudestaan vedota
kyseiseen ehtoon tai mihin tahansa muuhun tämän sopimuksen ehtoon milloin tahansa. Tämän sopimuksen
oikeuksista tai ehdoista luopuminen on tehtävä kirjallisesti siten, että kirjallisessa ilmoituksessa määritetään
luovuttava ehto tai oikeus ja että luopumisasiakirjalle hankitaan luopumiseen suostuvan osapuolen
allekirjoitus.
14.4 Ylivoimainen este; suorituskyvyn muu hyväksyttävä epäonnistuminen tai viive
(a)

Kumpikaan osapuoli ei ole korvausvelvollinen tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa
hoitamisen viiveistä tai epäonnistumisesta, jos se aiheutuu ylivoimaisesta esteestä.

(b)

McAfeen toiminnan epäonnistumiset tai viiveet ovat hyväksyttäviä, jos ne aiheutuvat seuraavista:
(i)
Yrityksen tai sen työntekijöiden, edustajien, käyttäjien, konserniyhtiöiden tai alihankkijoiden
toimet tai laiminlyönnit
(ii)
kohdan 14.4(b)(i) yleisyyteen vaikuttamatta Yrityksen tämän Sopimuksen tai Aikataulun mukaisen
tietyn tehtävän, velvollisuuden tai vastuun tekemättä jättäminen tai viivästyminen, kun kyseinen
tehtävä, velvollisuus tai vastuu on edellytys McAfeen tehtävälle, velvollisuudelle tai vastuulle;
(iii)
Yrityksen antamien ohjeiden, valtuutusten, hyväksyntien tai muiden tietojen perusteella
toimiminen; tai
(iv)
kolmansien osapuolten toimet tai laiminlyönnit (elleivät ne ole McAfeen ohjaamia).

14.5 Sovellettava laki: Kaikkiin tähän Sopimukseen tai sen aihepiiriin liittyviin riitoihin sovelletaan seuraavia lakeja,
lainvalintasäännöt pois lukien:
(a)
New Yorkin osavaltion lait, jos Yritys osti McAfee-tuotteet Yhdysvalloissa, Meksikossa, Väli-Amerikassa,
Kanadassa, Etelä-Amerikassa tai Karibian alueella; tai
(b)
Irlannin tasavallan lait, jos Yritys hankki McAfee-tuotteet Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa tai
Oseaniassa (lukuun ottamatta Australiaa ja Uutta-Seelantia) tai mistä tahansa muusta maasta, jota ei ole
mainittu tässä kohdassa, paitsi jos jotakin muuta paikallista lakia on noudatettava; tai
(c)
Japanin lait, jos Yritys osti McAfee-tuotteet Japanissa; tai
(d)
Singaporen tasavallan lait, jos Yritys osti McAfeen Tuotteet Tyynen valtameren Aasiassa (Australia ja
Uusi-Seelanti mukaan lukien).
Tähän Sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa
koskevista sopimuksista eikä Yhdysvaltain Uniform Computer Information Transactions Act -lakia.
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14.6 Oikeustoimialue: Seuraavilla oikeusistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikissa riidoissa, jotka liittyvät
tähän Sopimukseen tai sen aiheeseen:
(a)
New Yorkin eteläisen piirikunnan United States District Court ja New Yorkin osavaltion oikeusistuimet,
kun New Yorkin laki on voimassa; tai
(b)
Irlannin tasavallan oikeusistuimet, kun Irlannin laki on voimassa; tai
(c)
Tokion prefektuurin oikeusistuimet, kun Japanin laki on voimassa; tai
(d)
Singaporen tasavallan oikeusistuimet, kun Singaporen laki on voimassa
14.7 Koko sopimus, voimassaolojärjestys ja muutokset
(a)

Tämä Sopimus muodostaa koko yhteisymmärryksen McAfeen ja Yrityksen välillä liittyen sen aihepiiriin
ja korvaavat kaikki suulliset tai kirjalliset ehdotukset sekä kaiken viestinnän osapuolten välillä
aiheeseensa liittyen. Tämä Sopimus, sisältäen kaikki viitteeksi liitetyt dokumentit, sekä vahvistusviesti
jää voimaan pois lukien ostotilauksen aiheuttamat muutokset tai muu kirjallinen keino, jonka Yritys on
lähettänyt, olipa McAfee nimenomaisesti hylännyt ne tai ei.

(b)

McAfee pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja koska tahansa. Mikä tahansa
muutos
astuu
voimaan
sinä
hetkenä,
kun
päivitetty
versio
julkaistaan
osoitteessawww.mcafee.com/eula.

14.8 Ilmoitukset: Tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset on annettava kirjallisina ilmoituksen antavan osapuolen
allekirjoittamina tai sen puolesta allekirjoitettuina ja osoitettuina kulloisellekin McAfee-taholle, ”Attention Legal
Department”, vastaavaan osoitteeseen, tai Yritykselle Yrityksen McAfee-tuotteita hankittaessa tai
rekisteröitäessä antamaan osoitteeseen. Ilmoitukset katsotaan toimitetuksi, kun ne on vastaanotettu, jos ne
toimitetaan käsin kuittauksella; seuraavana arkipäivänä, jos ne on lähetetty maksetulla, kansallisesti tunnetulla
pikalentokuriirilla, jolla on lähetyksen seuranta tai viiden (5) arkipäivän kuluttua lähettämisestä, jos se
lähetetään kirjattuna postina valmiiksi maksettuna edellä mainittuun osoitteeseen.
14.9 Muut asiakirjat ja viitteet: Viitteet hyperlinkillä varistettuihin ehtoihin tässä Sopimuksessa ovat viittauksia
hyperlinkin sisällön ehtoihin (tai korvaavaan hyperlinkkiin, jonka McAfee voi ajoittain osoittaa), joita muutetaan
ajoittain. Yritys hyväksyy, että hyperlinkin ehdot tai sisältö sisällytetään tähän Sopimukseen viitteellä ja että
Yrityksen vastuulla on tutustua tämän Sopimuksen hyperlinkeillä viitattuihin ehtoihin ja sisältöön.
14.10 Määrittäminen: Yritys ei saa edelleenlisensoida, määrittää tai siirtää tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan
ilman McAfeen kirjallista lupaa. Yrityksen yritys edelleenlisensoida, määrittää tai siirtää tämän Sopimuksen
mukaisia oikeuksiaan joko suoraan tai epäsuorasti fuusion, yrityskaupan tai hallintaoikeuden muutoksen
kautta mitätöidään.
14.11 Huomautus Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille: Ohjelmistoa ja sen
mukana toimitettavaa Dokumentaatiota pidetään kaupallisena tietokoneohjelmana ja kaupallisena
tietokoneohjelman dokumentaationa Yhdysvaltain DFAR Section 227.7202- ja FAR Section 12.212 -säännösten
nojalla. Yhdysvaltain hallituksen harjoittamaan Ohjelmiston ja sen Dokumentaation käyttöön, muokkaamiseen,
jäljentämiseen, julkistamiseen, esittämiseen, näyttämiseen tai paljastamiseen sovelletaan ainoastaan tämän
sopimuksen määräyksiä, ja kaikki edellä mainitut toimet ovat kiellettyjä muuten kuin tässä sopimuksessa
nimenomaisesti sallituksi mainituilta osin.
14.12 Voimassa pysyminen: Seuraavat kohdat, sekä tämän Sopimuksen tulkintaan tai toimeenpanoon liittyvät
muut ehdot, jäävät voimaan tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen: 6 (Salassapito), 7
(Immateriaalioikeudet),
8
(Rajoitettu
takuu
ja
vastuunrajoitukset),
9
(Vastuurajoitus),
10
(Vahingonkorvausvelvollisuus), 11.3 (Takuunrajoitukset koskien arviointiohjelmistoa ja beetaohjelmistoa), 12
(Tietosuoja ja henkilötietojen tai järjestelmätietojen keräys), 14.5 (Sovellettava laki, 14.6 (Oikeustoimialue), 15
(Määritelmät ja tulkinta) ja tämä kohta 14.12 (Voimassa pysyminen).
15. MÄÄRITELMÄT JA TULKINTA
15.1 Tässä Sopimuksessa:
(a)
Valtuutettu yhteistyökumppani tarkoittaa McAfeen Jakelijoita, Jälleenmyyjiä tai muita
liikekumppaneita.
(b)
Konserniyhtiö, liittyen Yritykseen tarkoittaa oikeustoimiyksilöä, joka suoraan tai epäsuorasti, hallinnoi,
on hallittavana tai suoraan tai epäsuoraan samassa hallinnassa kuin tämä oikeustoimiyksilö tai yhden
tai useamman kyseisen oikeustoimiyksilön Konserniyhtiö (tai näiden yhdistelmä).
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(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

(h)

(i)
(j)

(k)

(l)
(m)

Tämän määritelmän osalta oikeustoimiyksilö hallinnoi toista oikeustoimiyksilöä, jos ensimmäinen
oikeustoimiyksilö:
(i)
omistaa, edunsaajana tai rekisteröidysti, yli viisikymmentä prosenttia (50 %) toisen
oikeustoimiyksilön äänivallasta
(ii)
voi valita toisen oikeustoimiyksilön hallituksen enemmistön
(iii)
toimittaa kyseisen oikeustoimiyksilön päivittäisen hallinnan sopimuksella tai hallinnoivana
kumppanina.
Konserniyhtiö McAfeehen liittyen tarkoittaa mitä tahansa suoraa tai epäsuoraa McAfee, LLC:n
tytäryhtiötä.
Arkipäivä tarkoittaa mitä tahansa muuta päivää kuin lauantaita, sunnuntaita, julkista pyhäpäivää
paikassa, jossa McAfeen Tuotteita toimitetaan.
Pilvipalvelut tarkoittavat McAfeen Yritykselle tarjoamia pilvipalveluita, jotka määritetään ainakin
yhdessä Vahvistusviestissä pilvipalvelusopimuksen ehtojen mukaisesti.
Pilvipalvelusopimus tarkoittaa ehtoja, jotka koskevat kulloisiakin pilvipalveluita. Ne ovat luettavissa
osoitteessa https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/cloud-terms-of-service.html.
Luottamukselliset tiedot tarkoittavat osapuolen (Julkaiseva osapuoli) tietoja (julkaisemistavasta tai
niiden tallentamis- tai esittämismediasta riippumatta), mukaan lukien liikesalaisuudet ja tekniset,
taloudelliset tai liiketoiminnalliset tiedot, ideat, käsitteet tai tietämys:
(i)
jonka Julkaiseva osapuoli on merkinnyt ”luottamukselliseksi” tai vastaavin tavoin julkaisuhetkellä
tai jonka Julkaiseva osapuoli on kirjallisesti vahvistanut luottamukselliseksi, jos kyseessä on
suullinen tai visuaalinen tieto, viidentoista (15) päivän kuluessa julkaisemisesta
(ii)
jota vastaanottavan osapuolen (Vastaanottaja) tulisi kohtuudella pitää luottamuksellisena ottaen
huomioon julkaisuun liittyvät olosuhteet.
Luottamuksellisia tietoja eivät kuitenkaan ole tiedot, jotka
(iii)
kirjalliset tiedot osoittavat olevan laillisesti saatuja tai aiemmin Vastaanottajan tiedossa
Julkaisevasta osapuolesta riippumatta
(iv)
on saatu kolmannelta osapuolelta niiden käyttöä tai julkaisemista rajoittamatta eikä
julkaiseminen ole tapahtunut vahingossa tai erehdyksessä
(v)
on tullut julkiseksi muutoin kuin Vastaanottajan toimesta ja tämän Sopimuksen ehtoja tai muuta
salassapitovelvollisuutta rikkomatta
(vi)
Vastaanottaja on luonut itsenäisesti tätä Sopimusta ja Julkaisevan osapuolen
salassapitovelvollisuutta rikkomatta.
Seuraamukselliset vahingot tarkoittavat epäsuoria, erityisiä, tahattomia, rangaistuksenomaisia,
esimerkillisiä, seuraamuksellisia tai sopimuksen ulkopuolisia vahinkoja. Tämä sisältää kolmannen
osapuolen korvausvaatimukset, voiton menetyksen, maineen menetyksen, henkilöstöpalkkojen
menetyksen, tietokone- tai järjestelmävian, korvaavien Pilvipalveluiden hankkimiskustannukset, työn
seisahtumisen, käytöneston tai käyttämättömyysajan, järjestelmän tai palvelin keskeytymisen tai
tietojen tai järjestelmien menettämisen, vahingoittumisen tai varkauden sekä näiden korvaamisen
kustannukset.
DAT-tiedostot ovat tunnistusmääritystiedostoja, joita kutsutaan myös allekirjoitustiedostoiksi. Ne
sisältävät haittaohjelmien torjuntaohjelmiston käyttämiä koodeja, joita käytetään virusten, troijalaisten
ja mahdollisten haittaohjelmien tunnistamiseen ja niiden aiheuttamien ongelmien korjaamiseen.
Jakelija tarkoittaa mitä tahansa riippumatonta toimijaa, jolle McAfee on antanut valtuudet jakaa McAfeetuotteita jälleenmyyjille tai loppukäyttäjille.
Johdannaisteos tarkoittaa teosta, joka perustuu ainakin yhteen aiempaan teokseen (kuten muokattu
versio, käännös, dramatisointi, elokuvaversio, tiivistelmä, lyhennys, parannus, muokkaus tai muu muoto,
jossa aiempi teos voidaan muotoilla uudelleen, muuntaa tai soveltaa), joka ilman aiemman työn
tekijänoikeuden haltijan lupaa tehtynä aiheuttaisi tekijänoikeusrikkomuksen.
Dokumentaatio tarkoittaa mitä tahansa opasta, kuten käyttöopasta, harjoittelumateriaaleja ja
tuotekuvauksia, jotka koskevat McAfeen toimittamien McAfee-tuotteiden käyttöä ja käyttöönottoa.
Dokumentaatio toimitetaan painettuna, sähköisenä tai online-muodossa.
Loppukäyttäjä tarkoittaa yksityishenkilöä tai tahoa, joka saa käyttöoikeuden käyttää Ohjelmistoa tämän
Sopimuksen mukaisesti.
Ylivoimainen este tarkoittaa tapahtumaa, joka ei ole osapuolen kohtuullisesti hallittavissa ja jota ei
luonteeltaan voitu ennustaa tai jos se oli ennustettavissa ei ollut vältettävissä, mukaan lukien lakot,
työnsulut ja muut teolliset riitatilanteet (olipa kyse omasta tai kolmannen osapuolen työvoimasta),
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(n)

(o)

(p)

(q)

(r)
(s)

luonnonkatastrofit, sota, mellakka, kauppasaarrot, siviili- tai sotilasviranomaisten toimet, terrorismi tai
sabotaasi, tarjonnan vähyys tai McAfeen toimittajien toimitusviive, tulipalo, tulva, maanjäristys,
tapaturma, säteily, kuljetusvälineen saamattomuus, viestinnän tai energialähteiden vika, vihamielinen
vahinko, tehtaan tai koneiston rikkoutuminen tai toimittajien tai alihankkijoiden konkurssi.
Vahvistusviesti tarkoittaa kirjallista (elektronista tai muuta) vahvistusilmoitusta, jonka McAfee toimittaa
Yritykselle ja jossa vahvistetaan ostetut McAfeen Tuotteet ja sovellettava Tuotteen käyttöoikeus.
Vahvistusviesti osoittaa tuotetunnuksen, määrän, Tilausjakson tai Tukijakson ja muut käyttötiedot.
Korkean riskin järjestelmä tarkoittaa sellaista laitetta tai järjestelmää, joka edellyttää erityisiä
turvatoimintoja, kuten vikasuojausta tai vikasietoisuutta, jotta turvallinen toimintatila voidaan ylläpitää
kohtuullisesti ennustettavissa olevissa tilanteissa, joissa laitteen tai järjestelmän toimintahäiriö voisi
johtaa kuolemaan, henkilövahinkoihin tai vakaviin omaisuusvahinkoihin. Vikasuojaustoiminnon
sisältävä laite tai järjestelmä voi häiriön ilmetessä siirtyä suojaustilaan, käynnistää toimintahäiriön
estävän varajärjestelmän tai toimia varajärjestelmänä vikatilanteissa. Vikasietotoiminnon sisältävä laite
tai järjestelmä voi pysähtymisen sijaan jatkaa tarkoituksenmukaista toimintaa mahdollisesti supistetulla
tasolla vikatilanteissa. Korkean riskin järjestelmiä saatetaan tarvita muun muassa kriittisissä
infrastruktuureissa, teollisuuslaitoksissa, tehtaissa, elintoimintoja ylläpitävissä laitteissa, lentokoneissa,
junissa, laivoissa, navigointi- ja viestintäjärjestelmissä, lennonjohdossa, asejärjestelmissä,
ydinvoimaloissa, sähkövoimaloissa, lääkinnällisissä järjestelmissä, sairaaloissa ja kuljetuslaitoksissa.
Immateriaalioikeudet tarkoittavat kaikkia immateriaalioikeuksia tai muita yksinoikeudellisia oikeuksia
kaikkialla maailmassa, olivatpa ne muodostettu asetuksella, yleisellä lailla tai vastaavalla, olemassa nyt
tai tulevaisuudessa, mukaan lukien seuraavat:
(i)
tekijänoikeus, tavaramerkki- ja patenttioikeudet, liikesalaisuudet, moraaliset oikeudet, oikeus
julkisuuteen, kirjailijan oikeudet
(ii)
kappaleessa (i) viitatun oikeuden käyttö tai oikeus käyttää sitä
(iii)
kaikki kappaleissa (i) ja (ii) viitattujen oikeuksien tai sovellusten uusimiset, laajennukset,
jatkamiset, jakamiset, palauttamiset tai uudelleenjulkaisut.
McAfee tarkoittaa seuraavia:
(i)
McAfee, LLC, jonka toimisto sijaitsee osoitteessa 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California
95054, USA, (1) jos Ohjelmisto on hankittu Yhdysvalloissa (lukuun ottamatta alakohdassa (v) alla
mainittua), Kanadassa, Meksikossa, Keski-Amerikassa, Etelä-Amerikassa tai Karibian alueella, tai
(2) ainoastaan Ohjelmiston lisensoijana, jos Ohjelmisto on hankittu Japanissa tai Aasian ja
Tyynenmeren alueella (sisältäen Australian ja Uuden-Seelannin mutta pois lukien Kiinan (RMBmääräisenä));
(ii)
McAfee Ireland Limited, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa Building 2000, City Gate,
Mahon, Cork, Ireland, jos Ohjelmisto on hankittu Euroopassa, Lähi-iässä tai Afrikassa
(iii)
McAfee Co., Ltd., jonka rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa Shibuya Mark City West, 1-12-1,
Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, koskien Ohjelmiston jakelua sekä kaikkien Pilvi- ja
Tukipalveluiden tarjoamista Japanissa;
(iv)
McAfee (Singapore) Pte Ltd., jonka toimiosoite on 101 Thomson Road 29-02/05 United Square,
Singapore, 307591, Singapore, koskien Ohjelmiston jakelua sekä kaikkien Pilvi- ja Tukipalveluiden
tarjoamista Aasian ja Tyynenmeren alueella (sisältäen Australian ja Uuden-Seelannin mutta pois
lukien Kiinan (RMB) tai yleisesti Oseaniana tunnetulla alueella; McAfee (Beijing) Security Software
Co. Ltd., jonka toimiosoite on Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District,
Beijing, China, jos Ohjelmisto on hankittu Kiinassa (RMB); tai
(v)
McAfee Public Sector LLC, jonka toimisto on osoitteessa 2821 Mission College Blvd., Santa Clara,
California 95054, USA, jos Ohjelmiston on hankkinut Yhdysvaltain valtionhallinnon, osavaltion tai
paikallishallinnon yksikkö, terveydenhuollon organisaatio tai koulutuslaitos Yhdysvalloissa.
McAfee-tuotteet tarkoittavat kaikkia McAfeen Ohjelmistoja ja tukipalveluita.
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto tarkoittaa kaikkia maksutta käyttöön saatavia ohjelmia, jotka
edellyttävät ohjelmiston tai minkä tahansa ohjelmiston sisältämän, ohjelmistosta johdetun tai
ohjelmiston kanssa jaetun (Johdannaisohjelmisto) muokkaamista tai jakamista koskien seuraavaa:
(i)
Ohjelmiston tai minkä tahansa johdannaisohjelmiston lähdekoodi on julkaistava tai muulla tavoin
saatettava kolmansien osapuolten käyttöön;
(ii)
Lupa luoda johdannaistuotoksia ohjelmistosta tai mistä tahansa johdannaisohjelmistosta on
annettava kolmansille osapuolille; ja
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(iii)

(t)

(u)

(v)
(w)
(x)

(y)

(z)
(å)
(ä)

(ö)

(aa)

Ohjelmistoon tehdyt muutokset on dokumentoitava ja luovutettava, kun ohjelmisto tai
Johdannaisohjelmisto jaetaan.
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto sisältää kaikki ohjelmistot, jotka ovat seuraavien lisenssien alaisia: GNU
General Public License, GNU Library General Public License, Artistic License, BSD license, Mozilla Public
License, Affero GNU General Public Licenses tai mikä tahansa muu lisenssi osoitteessa
www.opensource.org/licenses.
Henkilökohtaiset tiedot
taiHenkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka liittyvät tunnistettavaan
yksityishenkilöön tai jotka muuten on määritetty Henkilökohtaisiksi tiedoiksi yleisen tietosuoja-asetukset
tai muun sovellettavan tietosuojalain nojalla. siinä määrin, kun sovellettavien tietosuojalakien
määritelmä ”henkilötiedoille” on laajempi kuin edeltävät määritelmät.
Tuotteen käyttöoikeus tarkoittaa käyttöoikeutta tai tilausta, joka on määritetty Vahvistusviestissä ja
määritetty
osoitteessa
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/legal/mcafee-productentitlement-definitions.pdf.
Edustajat tarkoittavat osapuolen Konserniyhtiöitä, luvallisia jälleenmyyjiä, alihankkijoita tai valtuutettuja
edustajia.
Jälleenmyyjä tarkoittaa yritystä, joka on saanut McAfeelta luvan markkinoida ja jälleenmyydä McAfeetuotteita.
Ohjelmisto tarkoittaa mitä tahansa McAfeen omistamaa tai lisensoimaa objektikoodimuotoista
ohjelmistoa:
(i)
johon McAfee on myöntänyt käyttöoikeuden ja joka on hankittu McAfeeltä tai sen valtuutetuilta
kumppaneilta; tai
(ii)
joka on upotettu tai esiladattu McAfee-merkkiseen laitteistoon, joka on hankittu McAfeeltä tai sen
valtuutetuilta kumppaneilta. Kumpikin tapaus sisältää päivitykset ja Loppukäyttäjän asentamat
päivitykset sovellettavan tukikauden aikana.
Ohjelmisto voi myös sisältää lisäominaisuuksia tai -toimintoja, joita voi käyttää voimassa olevan tiettyjen
pilvipalveluiden tilauksen tai tukisopimuksen avulla (kyseisen kohteen vaatimusten ja pilvipalveluiden
käyttöehtojen mukaisesti).
Standardi tarkoittaa tekniikkamääritettä, jonka on luonut valtionhallinnon sponsoroima ryhmä, alan
sponsoroima ryhmä tai mikä tahansa vastaava ryhmä tai oikeustoimiyksilö, joka luo tekniikkamäärityksiä
muiden käyttöön. Standardiesimerkkejä ovat GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG ja HTML. Standardeja
luovia ryhmiä ovat esimerkiksi IEEE, ITU, 3GPP ja ETSI.
Tuki tai Tekninen tuki tarkoittaa palveluita, joita McAfee (tai valtuutettu kumppani) tarjoaa McAfeetuotteen tukea ja ylläpitoa varten, teknisen tuen ja ylläpidon ehdoissa mainitulla tavalla.
Tukijakso tarkoittaa jaksoa, jonka ajan Loppukäyttäjä on oikeutettu Tukeen ja joka on määritetty
Vahvistusviestissä.
Teknisen tuen ja ylläpidon käyttöehdot tarkoittavat McAfeen Laitteistoa ja Ohjelmistoa koskevia
teknisen tuen ja ylläpidon käyttöehtoja, joissa määritellään tuki ja jotka löytyvät osoitteesta
http://support.mcafee.com/webcenter/content/conn/enterprisecontent/path/Enterprise%20Libraries/sp/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_T
erms.pdf ja joita voidaan korjata ja päivittää aika ajoin.
Päivitykset tarkoittavat mitä tahansa Ohjelmiston tai Pilvipalveluiden sisältöön tehtäviä päivityksiä ja
sisältävät kaikki DAT-tiedostot, allekirjoitussarjat, Ohjelmiston tai pilvipalveluiden käytäntö- ja
tietokantapäivitykset sekä niihin liittyvän dokumentaation päivitykset, jotka tarjotaan Loppukäyttäjien
yleiseen käyttöön Ohjelmiston ostopäivän tai pilvipalveluiden tilauspäivän jälkeen osana hankittua
tukitilausta. McAfee ei hinnoittele tai markkinoi päivityksiä erikseen.
Päivitys tarkoittaa kaikkia parannuksia Ohjelmistoon tai pilvipalveluihin, jotka annetaan yleisesti
Loppukäyttäjien käyttöön osana hankittua tukitilausta. McAfee ei hinnoittele tai markkinoi päivityksiä
erikseen.

15.2 Ellei toisin ole mainittu, tässä Sopimuksessa:
(a)
viittaus osapuoleen sisältää sen toimeenpanevat elimet, johtajat, seuraajat ja sallitut määritykset
(b)
otsikot on tarkoitettu vain viitteeksi, eivätkä ne vaikuta tämän Sopimuksen tulkintaan tai tarkoitukseen
(c)
yksikkö sisältää monikon ja päin vastoin ja sukupuolta osoittavat sanat sisältävät muutkin sukupuolet
(d)
määritettyjen sanojen tai lauseiden muilla kieliopillisilla muodoilla tai puhetavoilla on seuraavat
merkitykset:
(e)
viittaus pykälään, kappaleeseen, todisteeseen, aikatauluun tai muuhun liitteeseen on viittaus tämän
Sopimuksen pykälään, kappaleeseen, todisteeseen, aikatauluun tai muuhun liitteeseen
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(f)
(g)

sanoja ”mukaan lukien”, ”sisältäen”, ”kuten” ja vastaavia ilmaisuja ei käytetä rajoitteina eikä niitä tule
tulkita siksi
tämän Sopimuksen tarkoitusta tulkitaan kokonaisuutena eikä vain erillisinä osina.
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