הסכם רישיון למשתמש קצה ארגוני
) McAfeeכהגדרתה להלן( והחברה )כהגדרתה במכתב ההענקה( מסכימות ביניהן על תנאי הסכם זה )כהגדרתו להלן(.
על ידי כל פעולה של הורדה ,התקנה ,העתקה ,גישה או שימוש בתוכנה החברה מסכימה לתנאים של הסכם זה .אם החברה מאשרת את ההסכם בשם
אדם או ישות משפטית אחרת ,החברה מייצגת ומתחייבת כי נתונה בידה הסמכות המלאה להחיל על אותו אדם או אותה ישות משפטית את האמור
בהסכם זה .החברה חייבת לוודא שמשתמשי הקצה )כפי שמוגדרים להלן( יעמדו בדרישות של הסכם זה ויהיו אחראיים למילוי הדרישות של הסכם זה
או להפרתו על ידי משתמשי הקצה.
אם החברה לא מסכימה להסכם זה ,עליה:
אל תוריד ,אל תתקין ,אל תעתיק ואל תשתמש בתוכנה; וגם
•
להחזיר מיד את התוכנה ואת הוכחת הזכאות לגוף שממנו רכשה את התוכנה.
•
משמעות המונחים הנזכרים בהסכם תהיה המשמעות המוקצית להם בסעיף  15.1או במקומות אחרים בהסכם זה .פסקת הפרשנות שבסעיף 15.2
מפרטת את הכללים לפרשנות של הסכם זה.
.1

.2

.3

.4

הענקת רישיון; זכויות קניין
הזכות לשימוש בתוכנה :בכפוף לתנאים ולהתניות של הסכם זה McAfee ,מעניקה בזה לחברה רישיון לא בלעדי ושאינו ניתן להעברה
1.1
לשימוש בתוכנה המפורטת במכתב ההענקה לצורך פעולות עסקיות פנימיות בלבד שתבצע .בהסכם זה ,השימוש בתוכנה כולל את ההורדה,
ההתקנה והגישה לתוכנה .לא מוענקות לחברה זכויות לעדכונים או לשדרוגים ,אלא אם החברה רכשה תמיכה ) או מינוי לשירות המעניק
זכויות לעדכונים ולשדרוגים(.
תנאי שימוש והעתקה
הזכות להשתמש במוצר :השימוש בתוכנה מותנה ברישיונות שנרכשו )למשל ,צמתים( והא כפוף להגדרות הזכאות בגין המוצר.
2.1
ריבוי פלטפורמות/חבילות :אם התוכנה תומכת בריבוי פלטפורמות או אם החברה מקבלת את התוכנה כחלק מחבילה עם תוכנות אחרות,
2.2
אזי מספרם הכולל של ההתקנים שמותר להתקין בהם את כל גרסאות התוכנה לא יעלה על זכאותך בגין המוצר .תוכנות מסוימות אשר
עבורן מוענק רישיון כחלק ממוצר  McAfeeמבוסס-חבילה עשויות לדרוש גם רכישה של רישיון נפרד לשרת  McAfeeכדי להשתמש בתוכנה
בסוגים מסוימים של שרתים ,לכל מקרה כפי שנקבע בתיעוד.
תקופה :הרישיון תקף לזמן המוגבל שמפורט במכתב הזכאות .אם התקופה לא מוגדרת ,הרישיון יוענק ללא הגבלת זמן.
2.3
עותקים :החברה רשאית להעתיק את התוכנה כפי שנדרש באופן סביר לצורכי גיבוי ,שמירה בארכיון או התאוששות מאסון.
2.4
חברות בנות; צדדים מנהלים :החברה רשאית להתיר לחברה בת לעשות שימוש בתוכנה בהתאם להסכם זה:
2.5
על ידי חברה בת;
)(a
על ידי צד שלישי שאיתו החברה תחתום על הסכם לניהול המשאבים הטכנולוגיים של החברה )הצד המנהל( ,אם:
)(b
הצד המנהל ישתמש בתוכנה אך ורק לפעילות הפנימית של החברה ולא לטובתה או לטובת צד שלישי אחר;
)(i
הצד מנהל מסכים לעמוד בדרישות של התנאים וההתניות של הסכם זה ,וגם
)(ii
החברה תספק ל McAfee-הודעה בכתב על כך שצד מנהל ישתמש בתוכנה בשם החברה.
)(iii
החברה תישא באחריות או בחבות במלואן בכל מקרה שבו חלה הפרה של הסכם זה על ידי חברה בת או צד מנהל.
הגבלות כלליות :החברה לא תגרום או תרשה לצד שלישי לבצע את הפעולות הבאות:
2.6
לבצע שינויים ,פירוקים או הנדסה-לאחור בתוכנה ,או ליצור או ליצור מחדש את קוד המקור של התוכנה;
)(a
להסיר ,למחוק או לטפל שלא כדין בכל זכויות יוצרים או הודעות זיהוי מוצר או זכויות קנייניות ,להטביע חותם או תווית הנחיות
)(b
המודפסת או מוחתמת על כל תוכנה ותיעוד ,מוצמדת אליהם או מקודדת או רשומה בהם; או לא לשמור על זכויות יוצרים והודעות
קנייניות אחרות בכל עותקי התוכנה והתיעוד שמבצעת החברה;
להשכיר ,להלוות או להשתמש בתוכנה למטרות שיתוף זמן או שירותי משרד; למכור ,לשווק ,לתת רישיון ,לתת רישיון משנה,
)(c
להפיץ ,או להעניק באופן אחר לכל אדם או ישות זכות להשתמש בתוכנה ,מלבד מאשר במידה המותרת במפורש בהסכם זה; או
להשתמש בתוכנה כדי לספק ,לבד או בשילוב עם מוצר או שירות כלשהו ,כל מוצר או שירות לכל אדם או ישות ,בין אם על בסיס
תשלום או אחרת;
לשנות ,להתאים ,לטפל שלא כדין ,לתרגם או ליצור עבודות נגזרות של התוכנה או התיעוד; לשלב או למזג כל חלק של התוכנה או
)(d
התיעוד עם או לתוך תוכנה או תיעוד אחרים; או להתייחס אל התוכנה או להשתמש בה באופן אחר כחלק ממאמץ כלשהו לפתח
תוכנה )כולל כל שגרה ,קובץ  ,Scriptקוד או תוכנית( עם מאפיינים פונקציונליים ,ביטויים חזותיים או תכונות אחרות כלשהם,
הדומים לאלה של התוכנה ,או להתחרות עם ;McAfee
מלבד בהסכמה בכתב מראש של  ,McAfeeלפרסם בחינות ביצועים או בדיקות סף או ניתוחים כלשהם הקשורים לתוכנה;
)(e
לנסות לעשות אחד מהדברים בתת-סעיפים )א( עד )ה(; או
)(f
להריץ או להפעיל את התוכנה בענן ,במחשבים מבוססי-אינטרנט ,או בסביבת מחשוב דומה לפי דרישה ,אלא אם מכתב ההענקה
)(g
או ההגדרות הזכאות בגין המוצר מאפשרים זאת במפורש.
תמיכה טכנית ותחזוקה
תנאי התמיכה הטכנית והתחזוקה של  ,McAfeeשכלולים כאן כסימוכין ,חלים אם החברה רכשה את התמיכה .לאחר פקיעת תוקפה של תקופת
המינוי לתמיכה ולשירות אשר מוגדרת במכתב ההענקה ,החברה לא תהיה עוד זכאית לקבלת תמיכה ,לרבות שדרוגים ,עדכונים ותמיכה טלפונית.
חברת  McAfeeרשאית לשנות את התמיכה שמוצעת בכל עת ,החל מתחילתה של כל תקופת חידוש של המינוי לתמיכה.
סיום
מבלי לפגוע בהתחייבויות התשלום של החברה ,באפשרות החברה לסיים את הרישיון שלה בכל עת ,על-ידי הסרת ההתקנה של התוכנה.
4.1
 McAfee 4.2עשויה לסיים את הרישיון של החברה במקרה שבו החברה תבצע הפרה של תנאי ההסכם ולא תתקן הפרה מסוג זה תוך שלושים
) (30יום ממועד קבלת ההודעה על ההפרה מ .McAfee-במקרה של סיום ,החברה תחזיר מיד ,תשמיד תמחק לצמיתות את כל העותקים
של התוכנה ושל התיעוד.
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 4.3סוף מחזור החיים :זכות הגישה והשימוש הנתונה לחברה בתוכנה וכל התכונות של התוכנה – כפופות למדיניות סוף מחזור החיים,
שניתנת לעיון בכתובת  .https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdfבתאריך סוף
מחזור החיים של התוכנה או של תכונה בתוכנה )כמתואר במדיניות סוף מחזור החיים( ,תסתיים זכות השימוש של החברה בתוכנה או
בתכונה.
תשלומים; מיסים; ביקורות
תשלומים :אלא אם החברה רוכשת את מוצרי  McAfeeבאמצעות שותף מורשה ,ובמקרה שכזה התחייבויות התשלום יתקיימו באופן
5.1
בלעדי בין השותף המורשה לבין החברה ,החברה תשלם ל McAfee-עבור מוצר  McAfeeהרלוונטי בתוך שלושים) (30יום מתאריך
החשבונית .איחור בתשלום יישא ריבית של אחוז וחצי ) (1.5%בחודש או ריבית בתעריף הגבוה ביותר שמתיר החוק ,על פי הנמוך מבין
הערכים .אין אפשרות לבטל או לקבל החזר על התחייבויות תשלום .אם החברה סבורה שנפלה טעות בחשבונית ,עליה לפנות אל McAfee
בכתב בתוך שלושים ) (30יום מתאריך החשבונית ולבקש שינוי או זיכוי.
מיסי עסקה :אם החברה תרכוש את מוצרי McAfeeישירות מ McAfee-לטובת משתמשים או מכירה חוזרת ,החברה תשלם את כל
5.2
המיסים החלים על עסקאות ,לרבות מס קנייה ומס שימוש ,מס ערך מוסף ,היטלים ,מכסים וכל תשלום אחר שהממשלה מטילה על עסקאות,
בכל צורה ומתכונת )וכל ריבית או קנס רלוונטיים( ביחס לסכומים המגיעים מהחברה על פי הסכם זה ) מיסי עסקה( McAfee .תציין
בחשבוניות שלה בנפרד את מיסי העסקה ש McAfee-נדרשת לגבות מהחברה על פי החוק החל .החברה תציג ל McAfee-הוכחה לכל
פטור ממיסי עסקה לפחות חמישה-עשר ) (15ימי עסקים לפני המועד של תשלום החשבונית .והיה אם  McAfeeלא תגבה את מיסי העסקה
הנדרשים מהחברה אך תידרש לאחר מכן להעבירם לידי רשות מיסוי כזאת או אחרת ,החברה תחזיר ל McAfee-ללא דיחוי את מיסי
העסקה ,כולל חיובים מצטברים של ריבית וקנסות ,במידה שאי-הגבייה וההעברה של המיסים לא הייתה באשמת .McAfee
ניכוי במקור :כל התשלומים המגיעים מהחברה יבוצעו לאחר ניכוי כל המיסים הנוכחיים או העתידיים מטעם כל רשות מיסוי שהיא .אם
5.3
החוק החל מחייב את החברה לנכות מס מהסכומים המגיעים ל McAfee-על פי הסכם זה )ניכוי מס במקור( ,החברה תשלם ותציג לפני
 McAfeeהוכחה על תשלום של ניכויי המס לרשות המיסוי הרלוונטית ותשלם ל McAfee-את יתרת הסכום ,נטו .החברה תספק לMcAfee-
הודעה בכתב בדבר כוונתה לבצע ניכוי מס במקור )כולל פרטי הסכומים והבסיס החוקי לניכוי במקור( לכל הפחות חמישה-עשר ) (15ימי
עסקים לפני מועד התשלום ביחס לכל תשלום המתבצע במסגרת הסכם זה ותשתף פעולה עם  McAfeeכדי לצמצם את ההיקף של ניכוי
המס במקור .אם  McAfeeתספק לחברה תיעוד תקף ורשמי מטעם רשות המיסוי הרלוונטית המוכיח שיעור נמוך יותר של ניכוי מס במקור,
החברה תחיל את השיעור הנמוך יותר.
אם החברה תרכוש את מוצרי  McAfeeבאמצעות שותף מוסמך ,ההתחייבויות בנוגע למיסי עסקה או ניכוי מס במקור יהיו באחריות בלעדית
5.4
של השותף המורשה או של החברה ולא יחול האמור בס"ק  5.2ו 5.3-בקשרים שבין  McAfeeלחברה.
מס הכנסה :כל צד נושא באחריות לתשלום מס ההכנסה החל עליו או כל מס אחר המבוסס על הכנסה ברוטו או תקבולים ברוטו.
5.5
ביקורות McAfee :רשאית לבקש ומחובתה של החברה לספק בתוך שלושים ) (30יום ממועד הבקשה ,דוח שהופק מהמערכת על ביצועי
5.6
התוכנה )דוח מערכת( המאמת את הפריסה של התוכנה על ידי החברה .החברה מאשרת שדוח המערכת מבוסס על התכונות הטכנולוגיות
של התוכנה אשר ממספקות אימות לפריסת תוכנה .אם התוכנה אינה כוללת תכונות טכנולוגיות שמספקות אימות לפריסת התוכנה ,על
החברה להכין ולספק ל McAfee-דוח אימות מדויק לפריסת התוכנה ,עבור התוכנה במסגרת התקופה של שלושים ) (30ימים משליחת
הבקשה על ידי  McAfee. McAfeeתבקש דוח מערכת )או דוח אימות עצמי של החברה על פריסת התוכנה( רק פעם בשנה ולא תשבש
באופן בלתי סביר את ההתנהלות העסקית של החברה .אם דוח המערכת או דוח אימות פריסת התוכנה שהחברה הכינה מזהה שאינה
מצייתת לתנאי הרישיון של הסכם זה ,החברה תתבקש לרכוש את הרישיונות הנוספים ולשלם דמי החזרה לתוקף הקשורים לרישיונות
ולתמיכה .בנוסף McAfee ,רשאית להטיל על החברה דמי חריגה מההסכם.
סודיות
כל אחד מהצדדים מאשר כי אפשר שתהיה לו גישה למידע סודי של הצד שכנגד בהקשר עם הסכם זה ,כי המידע הסודי של כל צד הוא
6.1
בעל ערך משמעותי לצד המגלה וכי חשיפה לא נאותה של המידע לצדדי ג או שימוש בו תוך הפרה של הסכם זה עלולים לפגוע בערכו.
כל נמען של מידע סודי על פי הסכם זה נדרש:
6.2
) (aלשמור על סודיות המידע הסודי של הצד המגלה ולהגן עליו לכל הפחות באותה מידה שהוא מגן על המידע הסודי שלו-עצמו ואותה
מידה שבה אדם סביר היה מגן על מידע סודי שכזה;
) (bלהימנע משימוש במידע הסודי של הצד המגלה בשום צורה ואופן לטובתו או לטובת צד שלישי ,אלא כדי לקיים את חובותיו ,לממש
את זכויותיו או לצורך אחר שהסכם זה מתיר; וכן
) (cלהימנע מחשיפת המידע הסודי של הצד המגלה ,אלא לצורך ביצוע חובותיו או מימוש זכויותיו על פי הסכם זה או לצורך אחר שהסכם
זה מתיר ,ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
) (iכל גילוי לעובדים ,לקבלנים או לסוכנים של הנמען יהיה על בסיס הצורך לדעת; וכן
) (iiהעובדים ,הקבלנים או הסוכנים של הנמען שיקבלו את המידע הסודי כפופים להתחייבות סודיות מחמירה לפחות כמו זו המתוארת
בסעיף זה.
למרות ההגבלות המפורטות בסעיף  ,6.2אם הנמען נדרש על פי החוק לחשוף מידע סודי של הצד המגלה ,כמו למשל בתגובה לזימון או
6.3
לצו אחר של כל מחוקק ,בית משפט ,בין דין לבוררות או גוף אדמיניסטרטיבי או מחוקק ,על הנמען:
) (aבמקרים שבהם הדבר אפשרי באופן סביר ומותר ,לספק לצד המגלה באופן מידי הודעה בכתב על הגילוי הנדרש ,כדי לאפשר לצד
המגלה לבקש צו הגנה או למנוע באופן אחר את הגילוי;
) (bלגלות רק את הכמות המזערית של מידע סודי הנדרשת כדי לקיים את ההתחייבויות המשפטיות; וכן
) (cלדרוש ולנקוט את הפעולות המתאימות מול הגוף הדורש את הגילוי ,כדי לשמור על סודיות המידע הסודי שגילויו נדרש.
החברה תיידע את  McAfeeבאופן מיידי ,ולפחות תוך שבעים ושתיים ) (72שעות ,במקרה של שימוש במידע סודי של  McAfeeאו חשיפתו
6.4
תוך הפרת הסכם זה .הואיל ולא בהכרח יהיה סעד מספיק בפיצוי כספי במקרה של הפרה או איום בהפרת תנאי סעיף זה ,תוקנה ל-
 McAfeeזכות מידית לאכוף את זכויותיה באמצעות מימוש ספציפי או הליכי צו מניעה ,וזאת בתוספת לכל זכות או סעד אחר המוקנים לה.
לבקשת הצד המגלה ועם סיום הסכם זה )אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים באותו מועד( ,כל צד יחזיר ,ישמיד או ימחק לצמיתות )לבחירת
6.5
הצד המגלה( את המידע הסודי של הצד שכנגד.
עם סיום הסכם זה ,נדרש הנמען להמשיך ולהחזיק במידע הסודי של הצד המגלה למשך חמש ) (5שנים ,בהתאם לאמור בסעיף זה.
6.6
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 .7זכויות קניין רוחני
 7.1התוכנה ,כולל קוד האובייקט וקוד המקור שלה ,בין אם סופקו לחברה או לא ,היא בעלת סודיות מלאה של ) McAfee. McAfeeאו הגורמים
המעניקים לה רישיונות( מחזיקים בבעלות בלעדית ושומרים על כל זכות ,קניין ועניין במוצרים ובתיעוד של  ,McAfeeכולל כל זכויות הקניין
הרוחני הקשורות וכל עבודה נגזרת .החברה אינה רשאית לממש שום זכות ,קניין או עניין במוצרים או בתיעוד של  McAfeeואף לא זכויות
קניין רוחני קשורות ,אלא לצורך זכויות השימוש המוקנות לחברה מתוקף הסכם זה .החברה מאשר ,בשמה ובשם הגורמים המסונפים אליה,
כי החברה ואותם גורמים מסונפים לא ינקטו שום פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של .McAfee
הסכם זה אינו הסכם מכירה ואין בו משום העברה של קניין ,זכויות קניין רוחני או זכויות בעלות ביחס למוצרים או לתיעוד של  McAfeeלידי
7.2
החברה .החברה מאשרת ומסכימה לכך שמוצרים ,והתיעוד של  McAfeeוכל הרעיונות ,השיטות ,האלגוריתמים ,הנוסחאות ,התהליכים
והמושגים המשמשים בפיתוח או משולבים לתוך המוצרים או התיעוד של  ,McAfeeכל העדכונים והשדרוגים העתידיים ,וכל השיפורים,
המהדורות ,התיקונים ,תיקוני הבאגים ,התיקונים החמים ,הטלאים ,השינויים ,הפרסומים ,קובצי ה ,DAT-ערכות החתימה ,השדרוגים,
והמדיניות ,עדכוני מסד הנתונים ,ועדכונים אחרים של המוצרים או התיעוד של  McAfeeאו בהם ,אם רלוונטי כל הפעולות הנגזרות
המבוססות על אחד מהפריטים המוזכרים לעיל ,וכל העותקים של הנ"ל ,הם סודות מסחר ורכוש קנייני של  ,McAfeeובעלי ערך מסחרי רב
עבור .McAfee
 .8אחריות מוגבלת ומיאון אחריות
אחריות מוגבלת McAfee :אחראית כי ,לתקופה של שישים ) (60יום החל מתאריך הרכישה ) תקופת האחריות( ,התוכנה ברישיון בכפוף
8.1
להסכם זה תפעל בהתאם לתיעוד ) אחריות מוגבלת( .התרופה הבלעדית שלך ומחויבותה וחבותה המלאות של  McAfeeהן לתקן או
להחליף את התוכנה או להעניק לחברה החזר כספי על המחיר ששילמה על התוכנה אם תיקון או החלפה אלה יהיו לא סבירים לדעתה של
 .McAfeeהאחריות המוגבלת מותנית בהודעה בכתב שהחברה תעביר לידי  McAfeeללא דיחוי ,ביחס לאי יכולתה של התוכנה לפעול
באופן מספק בהתאם לתיעוד זה.
החרגה של האחריות :האחריות המוגבלת לא תהיה תקפה אם:
8.2
השימוש שנעשה בתוכנה אינו בהתאם להסכם או לתיעוד האלו;
)(a
בוצעו שינויים בתוכנה או בכל אחד מחלקיה על ידי ישות שאינה  ;McAfeeאו
)(b
נגרמה תקלה בתוכנה בשל ציוד או תוכנה שלא סופקו על-ידי .McAfee
)(c
כתב מיאון אחריות :מחוץ לאחריות המוגבלת ,התוכנה ניתנת לך כמות שהיא .בהתאם למותר בחוק ,חברת  McAfeeאינה נושאת בכל
8.3
ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לתוכנה ולתמיכה ,ו MCAFEE-מסתייגת מכל התחייבות וחבות או מכל אחריות ,בין שמפורשת ובין
שמשתמעת ,לגבי התוכנה כולל אחריות משתמעת של סחירות ,איכות ,התאמה למטרה מסוימת ,בעלות ,אי-הפרה ,או שילוב מערכות.
 McAfeeאינה מעניקה כל אחריות ,או מציגה כל מצג או ערבות בנוגע לשימוש או לביצועים של התוכנה או מבטיחה שפעולת התוכנה
תהיה ללא כשלים ,ללא הפרעה או ללא שגיאות או פגמים ,או שהתוכנה תגן מפני כל האיומים האפשריים.
תנאי מערכות סיכון גבוה :התוכנה עלולה להיכשל ,ולא תוכננה ,פותחה ,נבדקה או יועדה להיות אמינה בהקשר של מערכות סיכון גבוה.
8.4
חברת  McAfeeלא נושאת באחריות ,והחברה תשפה ותגן על  McAfeeמפני כל תביעה ,דרישה ,והליכים הטוענים ,תובעים ,מבקשים או
קובעים כל חבות ,אובדן ,מחויבות ,סיכון ,עלות ,נזק ,פסיקה ,קנס ,הסדרה ,שיפוט ,קנס או הוצאות )כולל שכר עו"ד( הנובעים מהשימוש
של החברה בתוכנה ,או מקשורים אליו ,בסביבת מערכת סיכון גבוה ,כולל אלה שניתן היה למנוע באמצעות פריסת תכונות אל-כשל או
עמידות לתקלות במערכת סיכון גבוה ,שמבוססים על תביעה ,טענה או קביעה שתפקוד מערכת הסיכון הגבוה תלוי או היה תלוי בתפקוד
התוכנה ,או שהכשל בתוכנה גרם למערכת סיכון גבוה להיכשל.
צדדי ג :מוצרי  McAfeeעשויים להכיל מוצרי צד שלישי בלתי תלויים ולהסתמך עליהם לתפקוד של רכיבים פונקציונליים מסוימים ,כולל
8.5
הגדרות של תוכנות זדוניות או מסנני כתובות  URLואלגוריתמים McAfee .אינה מציעה שום אחריות לגבי התפעול של מוצרי צד שלישי
או לגבי רמת הדיוק של מידע של צדדי ג.
 .9הגבלת חבות :החבות השלמה והמצטברת של כל צד כלפי הצג שכנגד בגין טביעות על פי או בהקשר עם נשוא הסכם זה לא תעלה על סך כל
התשלומים ששולמו על ידי החברה או מגיעים ממנה ל McAfeeעל פי הסכם זה בששת ) (6החודשים שקדמו לתביעה .לא תחול על אף אחד
מהצדדים חבות בגין נזק תוצאתי בהקשר עם הסכם זה ,גם אם היה אפשר לצפות את הנזק מראש או שנודע לצד מן הצדדים על האפשרות של
התרחשות הנזק .הגבלת חבות זאת תחול בין אם התביעה תיווצר במסגרת של חוזה ,דיני נזיקין )לרבות רשלנות( ,דין צדק ,חיקוק או בדרך אחרת.
דבר מן האמור בהסכם זה אין בו כדי להגביל או להחריג כל חבות שאין להגבילה או להחריגה על פי החוק החל.
 .10שיפוי
 10.1התחייבויות השיפוי של החברה :החברה תשפה ותגן ללא תנאי על  ,McAfeeהגורמים המסונפים אליה ובעלי התפקידים ,הדירקטורים,
העובדים ,הקבלנים והסוכנים של כל אלה )כל אחד מהם ,צד לשיפוי מטעם  (McAfeeכנגד כל תביעה ,חבות והוצאה )לרבות הוצאות
משפט ושכר טרחה סביר לעורכי דין( אשר ייגרמו לצד לשיפוי מטעם  McAfeeכתוצאה או בהקשר עם:
תביעות צד שלישי כתוצאה מ:
)(a
אי היכולת של החברה לקבל את ההסכמה ,האישור או הרישיון שנדרשים לשימוש של  McAfeeבנתונים ,בתוכנה,
)(i
בחומרים ,במערכות ,ברשתות ובטכנולוגיות האחרות ,כפי שמסופק על ידי החברה בכפוף להסכם זה;
שימוש של החברה בתוכנה באופן שלא הותר במפורש בהסכם זה;
)(ii
התאמה של  McAfeeלטכנולוגיות ,עיצובים ,הוראות או דרישות שסופקו על ידי החברה או על ידי צד שלישי בשם החברה;
)(iii
כל תביעה וכל טענה לעלות ,לנזק ולחבות מכל סוג ומין מצד נציג כלשהו של החברה; או
)(iv
כל הפרה של החוקים החלים מצד החברה; וכן
)(v
כל עלות סבירה ושכר טרחה סביר לעורכי דין ,שייגרמו ל McAfee-כדי להשיב על זימון לבית דין ,צו בית משפט או חקירה ממשלתית
)(b
רשמית אחרת בנוגע לשימוש של החברה בתוכנה.
 10.2התחייבויות השיפוי של McAfee
 McAfeeתשפה את החברה ועל פי בחירתה של  ,McAfeeתגן על החברה כנגד תביעת צד שלישי כלפי החברה ,ובלבד שהתביעה
)(a
היא בגין הפרה ישירה של פטנט ,הפרה ישירה של זכות יוצרים או בגין שימוש לא נאות של סודות מסחריים מצד  ,McAfeeכאשר
התביעה מופנית כלפי התוכנה בלבד ולא בשילוב עם כל דבר אחר מלבד מוצרי  McAfeeאחרים.
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החרגות :מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה McAfee ,לא תשפה את החברה ולא תגן עליה מתביעות שהוגשו ,במידה חלקית או
)(b
מלאה ,נגד:
טכנולוגיה .עיצובים או דרישות שהחברה נתנה ל;McAfee-
)(i
התאמות או תכנות של תוכנה שנעשו על ידי כל גורם אחר שאינו  ;McAfeeאו
)(ii
הטמעה לכאורה על ידי התוכנה של חלק או כל התקנים.
)(iii
סעדים McAfee :רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל חשבונה ,לבצע ביחס לכל תוכנה שחשופה לתביעה ,לבצע את הדברים
)(c
הבאים:
להשיג לחברה את הזכות להמשיך ולהשתמש בתוכנה;
)(i
להחליף את התוכנה בתוכנה שלא נחשפה להפרה;
)(ii
לשנות את התוכנה כדי שלא תשויך אליה עוד הפרה; או
)(iii
עם החזרת התוכנה מהחברה ל McAfee-וההסרה של התוכנה ממערכות החברה ,החברה זכאית להחזר בגובה הערך
)(iv
השיורי של מחיר הרכישה ששילמה עבור התוכנה המפירה ,בניכוי פחת שחושב בשיטת הקו הישר על פני תקופה בת
שלוש ) (3שנים מתאריך מסירת התוכנה לידי החברה.
 10.3נוהל השיפוי :הצד המקבל את השיפוי )המשופה( יבצע את הדברים הבאים) :א( יספק ללא דיחוי הודעה בכתב לצד המשפה )המשפה(
בדבר התביעה )ובלבד שאי-העברה של הודעה במועד ,באופן הפוגע במשפה ,תפטור את המשפה מחובותיו על פי סעיף זה במידה
שנגרמה לו פגיעה ואי-העברת ההודעה במועד תפטור אותו מכל התחייבות לשפות את הצד המשופה בגין הוצאות שכר טרחה לעורכי דין
שנגרמו לפני ההודעה() ,ב( ישתף פעולה במידה סבירה בהקשר עם ההגנה או עם יישוב התביעה ,וכן )ג( יפקיד את השליטה הבלעדית
בהגנה וביישוב התביעה בידי המשפה ,ובלבד שכל פשרה ביחס לתביעה לא תכלול התחייבות לביצועים ספציפיים או הודאה בחבות מצד
המשופה.
 10.4שיפוי אישי ובלעדי :פריטי השיפוי המתוארים לעיל הם אישיים ביחס לצדדים ולא ניתן להעבירם לשום גורם אחר .סעיף זה מפרט את סך
כל התחייבויות השיפוי של הצדדים ואת הסעד הבלעדי של החברה בגין תביעות הכרוכות בזכויות קניין רוחני.
 .11תנאים נוספים
 11.1תוכנת הערכה :אם חברת  McAfeeמזהה שהתוכנה שרשומה בחברה היא תוכנת "הערכה" ,יחולו סעיף זה וסעיף  ,11.3שיחליפו על
תנאי סותר בהסכם זה .הרשיון המוגבל של החברה ,ללא תמלוגים ושאינו ניתן להעברה ,לשימוש בתוכנת ההערכה ,למטרות הערכה
בלבד ,מוגבל לשלושים ) (30יום ,אלא אם הוסכם אחרת בכתב על ידי  .McAfeeייתכן כי תוכנת ההערכה תכיל שגיאות או בעיות אחרות
העשויות לגרום לתקלות מערכת או תקלות אחרות ולאובדן נתונים .החברה רשאית להשתמש בכל מידע על תוכנת ההערכה הנאסף
כתוצאה מהשימוש בה למטרות הערכה בלבד ואינה רשאית לספק את המידע לצד שלישי כלשהו .המגבלות המתוארות בסעיף  2.6חלות.
אם החברה לא תשמיד את תוכנת ההערכה לאחר תום תקופת הניסיון McAfee ,עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחייב את החברה
במחיר השווה למחיר הרשום אצל  McAfeeעבור התוכנה והחברה תחויב לשלם את הסכום מיד עם קבלת החשבון.
 11.2תוכנת ביתא :אם חברת  McAfeeמזהה שהתוכנה שרשומה בחברה היא תוכנת "ביתא" ,יחולו סעיף זה ,סעיף) 11.1על כל ההפניות
ל"תוכנת הערכה" שיוחלפו ב"תוכנת ביתא"( וסעיף  .11.3ל McAfee-אין מחויבות כלפי החברה להמשיך ולפתח או להשיק את תוכנת
הביתא לציבור .לא ניתנת תמיכה עבור תוכנת ביתא .אם החברה תתבקש על-ידי  McAfeeלעשות זאת ,עליה לספק ל McAfee-משוב
בנוגע לבדיקה ולשימוש בתוכנת הביתא ,כולל דוחות שגיאות או באגים .בזאת החברה מסכימה להעניק ל McAfee-רישיון תמידי ,לא
בלעדי ,נטול תמלוגים וכלל עולמי להשתמש ,להעתיק ,להפיץ ,לעשות פעולות נגזרות ולכלול את המשוב בכל מוצר של  McAfeeעל פי
שיקול דעתה הבלעדי של  .McAfeeלאחר שתקבל גרסה מאוחרת יותר של תוכנת הביתא ,שטרם הושקה ,או השקה של גרסה מסחרית
של תוכנת הביתא על-ידי  ,McAfeeעל החברה להחזיר ,להשמיד או למחוק לצמיתות את כל הגרסאות הקודמות של תוכנת הביתא שקיבלה
מ.McAfee-
 11.3כתב מיאון אחריות :התחייבויות השיפוי של  McAfeeעל פי סעיף  10לא יחולו על מוצרים תוכנות הערכה או תוכנות ביתא .תוכנות הערכה
ותוכנות ביתא יסופקו לחברה כמות שהם בלבד .במידה המותרת בחוק ,אין  McAfeeמציעה שום אחריות שהיא ,מפורשת או משתמעת,
בהקשר עם תוכנות הערכה ותוכנות ביתא ומסתייגת מכל התחייבות וחבות ,מפורשת ומשתמעת ,בנוגע לתוכנות הערכה ולתוכנות ביתא,
לרבות איכות ,התאמה לייצוג או תיאור ,ביצועים ,סחירות ,התאמה למטרה מסוימת ,אי-הפרה או שתוכנות ההערכה או תוכנות הביתא יהיו
נקיות משגיאות או ליקויים .החברה מקבל על עצמה את מלוא הסיכון הכרוך בשימוש בתוכנות הערכה ובתוכנות ביתא.אם החוקים במקום
השיפוט של החברה אינם מאפשרים החרגה של אחריות מפורשת או משתמעת ,אפשר שמיאון האחריות בסעיף זה אינה חלה עליך ומשך
האחריות המפורשת או משתמעת תוגבל לפרק הזמן המינימלי שמחייב החוק החל ,והחבות המצטברת של  McAfeeושל הגורמים
המעניקים לה רישיונות תוגבל לסכום של חמישים ) (50דולרים של ארה"ב )או לערך היציג העדכני של סכום זה במטבע המקומי הרלוונטי(
בסך הכל.
 11.4תוכנה בחינם או תוכנת מקור פתוח :התוכנה עשויה לכלול רכיבים )לרבות תוכניות ,אפליקציות ,כלים ,תוכניות שירות ,ספריות וקוד
תכנות אחר( המסופקים על-ידי צד שלישי במסגרת מודל רישוי תוכנה חינמי או מודל של מקור פתוח )"קוד  .("FOSSרכיבי קוד FOSS
הנכללים בתוכנה מופצים מחדש על-ידי  McAfeeבמסגרת התנאים של הרישיון הרלוונטי לקוד  FOSSעבור רכיב כגון זה; קבלת רכיבי
קוד ה FOSS-על ידי החברה מ McAfee-במסגרת הסכם זה אינה מגדילה או מפחיתה את זכויות או חובות החברה כפי שהוגדרו על-ידי
רישיון קוד ה FOSS-הרלוונטי לרכיב קוד ה .FOSS-העותקים של רישיונות קוד ה FOSS-עבור רכיבי קוד ה FOSS-הנכללים בתוכנה
כלולים או מוזכרים בתוכנה בתיעוד של התוכנה.
 .12פרטיות ואיסוף של פרטי מערכת ונתונים אישיים
 12.1התוכנה או התמיכה עשויים לכלול יישומים וכלים לאיסוף נתונים אישיים ,נתונים רגישים ומידע אחר אודות החברה ומשתמשי הקצה )כגון,
שמות של משתמשי קצה ,כתובת ,כתובות דוא"ל ופרטי תשלום( ,המחשבים שלהם ,הקבצים שאוחסנו על המחשבים שלהם או התקשורת
של המחשב שלהם עם מחשבים אחרים )לדוגמה ,מידע בנושא רשת ,הרישיונות שבשימוש ,סוג החומרה ,דגם ,גודל הכונן הקשיח ,סוג ה-
 ,CPUסוג הדיסק ,גודל ה ,RAM-ארכיטקטורת  32או  ,64 bitסוגי מערכת ההפעלה ,גרסאות ,שפה ,גרסת  ,BIOSדגם  ,BIOSכלל
הסורקים שבשימוש ,גודל מסד הנתונים ,טלמטריה של מערכת ,זיהוי התקן ,כתובת  ,IPמיקום ,תוכן ,מוצרי  McAfeeהמותקנים ,רכיבי
 ,McAfeeמידע על תהליכים ושירותים ,תדירות ופרטים על עדכון של רכיבי  ,McAfeeמידע אודות מוצרים של צד שלישי המותקנים,
תמציות יומנים שהופקו על ידי  ,McAfeeדפוסי שימוש במוצרי  McAfeeופונקציות ספציפיות וכיו"ב) (.להלן ביחד" ,נתונים"(.
 12.2אפשר שיהיה צורך לאסוף נתונים אלה על מנת לספק לחברה ולמשתמשי הקצה את התוכנה הרלוונטית או התמיכה או שהוזמנו )בין
השאר ,גילוי ודיווח על איומים ונקודות תורפה ברשת המחשבים של החברה ושל משתמשי הקצה( ,על מנת לאפשר ל McAfee-לשפר את
התוכנה או את התמיכה )כולל ,סנכרון תוכן ,מעקב אחר התקנים ,פתרון בעיות ,וכו( ועל מנת לקדם או לשפר את האבטחה הכוללת עבור
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החברה ומשתמשי הקצה .ייתכן כי החברה תתבקש להסיר את התוכנה או לנטרל את התמיכה במטרה להפסיק איסוף נוסף של נתונים
אשר תומכים בפונקציות האלו.
 12.3באמצעות חתימה על הסכם זה ,או השימוש בתוכנה ,בתמיכה או במינוי על השירות ,החברה ומשתמשי הקצה מסכימים למדיניות הפרטיות
https://www.mcafee.com/enterprise/enבכתובת
של McAfee
האינטרנט
באתר
שזמינה
של ,McAfee
 us/about/legal/privacy.htmlולאיסוף ,לעיבוד ,להעתקה ,לגיבוי ,לאחסון ,להעברה ולשימוש בנתונים אלה על ידי  McAfeeוספקי
השירות שלה בארצות הברית ,באירופה ובמדינות אחרות או תחומי שיפוט אחרים ,שעשויים להיות מחוץ לאזור שבו החברה או משתמשי
הקצה נמצאים כחלק מהתוכנה ,מהתמיכה או מהמינוי על השירות McAfee .תבצע איסוף ,עיבוד ,העתקה ,גיבוי ,אחסון ,העברה או שימוש
בנתונים אישיים רק בהתאם למדיניות הפרטיות של  ,McAfeeכולל הסכם עיבוד הנתונים של  McAfeeבעמוד זה ,אם הפעולה רלוונטית
וברת-ביצוע על ידי הצדדים.
 12.4החברה תשמור באופן מאובטח על כל זכויות והרשאות הנוגעות לפרטיות מאנשים פרטיים ,כפי שעשוי להידרש על-פי תקנה ,תקנון או חוק
אחר ,או על פי המדיניות או ההנחיות הפנימיות בחברה ,כדי לחשוף את הנתונים האישיים של החברה ,כדי להשתמש בתוכנה ו/או בהקשר
לביצועי התמיכה של  McAfeeאו כפי שמצוין אחרת במסגרת הסכם זה.
 .13קיום דרישות החוק
 13.1כל אחד מהצדדים יקיים את החוקים שחלים ,ברמה הלאומית ,המדינתית והמקומית ,על זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה ,לרבות החוקים
והתקנות הרלוונטיים בנושא פרטיות ובקרת היצוא ,החוק של ארה"ב .למניעת מעשי שחיתות בחו"ל וכל חוק רלוונטי אחר למניעת שחיתות.
 13.2החברה לא תייצא ,תעביר/תשדר ,תאפשר גישה אל או שימוש ,לא באופן ישיר ולא בעקיפין ,באף אחד ממוצרי  McAfeeובשום נתון טכני
)או חלקיהם( ובשום מערכת או שירות שמשולבים בהם מוצרי  ,McAfeeאל מדינה אשר תקנה או חוק מגבילים את היצוא ,העברה/השידור
או את הגישה ,או במדינות כאלה ,אלא אם קיבלה את אישור מהלשכה לתעשייה ואבטחה במשרד המסחר של ארה"ב )אם נדרש( .או של
כל גורם ממשלתי רלוונטי אחר שנתונה לו סמכות ביחס ליצוא או להעברה/שידור .החברה לא תשתמש במוצרי  McAfeeולא תעביר או
תיגש אליהם לשום שימוש קצה שיש לו נגיעה בנשק גרעיני ,כימי או ביולוגי או לטכנולוגיית טילים ,אלא אם קיבלה אישור מממשלת ארה"ב.
באמצעות תקנה או רישיון ספציפי.
 13.3החברה מאשרת ומסכימה כי מוצרים מסוימים של  ,McAfeeהמכילים הצפנה ,עשויים לחייב את אישור הרשויות בארה"ב ואישור של
רשויות רלוונטיות אחרות ,לרבות האיחוד האירופי ,לפני היצוא של אותם מוצרים .עוד מאשרת החברה ומסכימה כי אפשר שמוצרים מסוימים
של  ,McAfeeהמכילים הצפנה ,יהיו כפופים להגבלות יבוא או שימוש במדינות אחרות .לרשות המעוניין מידע נוסף אודות יצוא ויבוא של
מוצרי  McAfeeבדף ) Export Complianceקיום דרישות היצוא( בכתובת (www.mcafee.com/us/about/export-
) ,compliance.aspxכפי שיעודכן מעת לעת.
 13.4אם ייוודע ל McAfee-שהחברה מוגדרת או הופכת לגורם הנתון בסנקציות או הגבלות על פי החוק החל ,לא תחול על  McAfeeחובה לקיים
את התחייבויותיה על פי הסכם זה במידה שקיום ההתחייבויות יביא להפרה של הסנקציות או ההגבלות.
 .14סעיפים כלליים
 14.1התקשרות :במסגרת הסכם זה ,הצדדים הם קבלנים בלתי תלויים המסתייגים במפורש מכל שותפות ,זיכיון ,מיזם משותף ,יחסי סוכנות,
קשרי עובד/מעביד ,קשרי נאמנות או כל קשר מיוחד אחר .אין בכוונת אף אחד מהצדדים שהסכם זה ייטיב עם או יצור זכות או עילת תובענה
בשם או ביחס לאף אדם או ישות ,מלבד הצדדים להסכם ורשימת הגורמים המסונפים .ההסכם לא מיועד ליצור מוטב צד שלישי משום סוג
ומין .החברה אינה רשאית לייצג כלפי אף צד שלישי כי מוקנית לה זכות כזו או אחרת לחייב את  McAfeeבאופן כלשהו והחברה לא תציע
שום ייצוג או אחריות מטעם או בשם .McAfee
 14.2הפרדת סעיפים :והיה אם יפסוק בית משפט כי סעיף מסעיפי הסכם זה נטול תוקף או בלתי אכיף על פי החוק החל ,בית המשפט ינסח את
ההוראה במידה המזערית הנדרש כדי להופכו לבר-תוקף ואכיף ,או אם אין אפשרות להופכו לבר-תוקף ואכיף ,בית המשפט יפריד וימחק
את הסעיף האמור מההסכם .השינוי לא ישפיע על תוקפו של הסעיף המתוקן ואף לא על התוקף של שום סעיף אחר בהסכם זה ,שתוקפם
ותחולתם לא ייפגעו.
 14.3ללא ויתור  :אי-אכיפה או עיכוב באכיפה של סעיף מסעיפי הסכם זה לא ייחשבו כוויתור על הזכות לאכוף את הסעיף האמור או כל סעיף
אחר מההסכם ,בכל עת .ויתור על סעיף מסעיפי ההסכם ייעשה אך ורק בכתב ,יכלול התייחסות מפורשת לסעיף שהוא נשוא הוויתור ויישא
את חתימת הצד המסכים לוויתור.
 14.4כוח עליון; כשלים או עיכובים מוצדקים בביצוע
לא תחול על אף צד להסכם חבות בגין עיכובים או אי-ביצוע של התחייבויותיו במסגרת הסכם זה ,במידה שנגרמו מפעולת כוח
)(a
עליון.
אי-ביצוע או עיכובים בביצוע מצד  McAfeeייחשבו מוצדקים במידה ויהיו תוצאה של:
)(b
מעשים או מחדלים של החברה או של עובדיה ,סוכניה ,משתמשיה ,הגורמים המסונפים אליה או קבלניה;
)(i
מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף )14.4ב() ,(iכשל או עיכוב מצד החברה בביצוע של משימה ,התחייבות או אחריות
)(ii
ספציפית על פי הסכם זה או נספח מנספחיו ,כאשר המשימה ,ההתחייבות או האחריות האמורה היא תנאי או דרישה
למשימה ,התחייבות או אחריות מצד ;McAfee
הסתמכות על הוראות ,הרשאות ,אישורים או כל מידע אחר שהגיע מהחברה; או
)(iii
מעשים או מחדלים של צדדי ג )אלא אם אותם גורמים הונחו על ידי .(McAfee
)(iv
 14.5הדין החל :בכל מחלוקת הנובעת או קשורה להסכם זה או הנושאים הנדונים בו ,יחולו החוקים המהותיים שלהלן ,להוציא הכללים הנוגעים
לבחירת דינים:
חוקי מדינת ניו יורק ,במידה שהחברה רכשה את מוצרי  McAfeeבארצות הברית ,במקסיקו ,במדינות מרכז אמריקה ,בקנדה,
)(a
בדרום אמריקה או במדינות הקריביות או
חוקי אירלנד ,במידה שהחברה רכשה את מוצרי  McAfeeבאירופה ,במזרח התיכון ,באפריקה או באזור המכונה אוקיאניה )להוציא
)(b
אוסטרליה וניו זילנד( ובכל מדינה אחרת שלא כלולה בסעיף זה ,אלא אם חל חוק מקומי אחר שנדרש או
חוקי יפן ,במידה שהחברה רכשה את מוצרי  McAfeeביפן; או
)(c
חוקי סינגפור ,במידה שהחברה רכשה את מוצרי  McAfeeבאזור אסיה פסיפיק )כולל אוסטרליה וניו זילנד(.
)(d
לא יחולו על הסכם זה אמנת האו"ם בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין וחוק Uniform Computer Information Transactions
.Act
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 14.6סמכות שיפוט :בתי המשפט הבאים יחזיקו בסמכות שיפוט בלעדית ביחס לכל מחלוקת שתתעורר כתוצאה מהסכם זה או הנושאים הנדונים
בו ,או בהקשר אליהם:
בית המשפט המחוזי של ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק ובתי המשפט המדינתיים במדינת ניו יורק ,כאשר חלים חוקי ניו יורק
)(a
או
בתי המשפט באירלנד ,כאשר חלים חוקי אירלנד או
)(b
בית המשפט המחוזי של טוקיו ,כאשר חלים החוקים של יפן או
)(c
בתי המשפט בסינגפור ,כאשר חלים חוקי סינגפור.
)(d
 14.7ההסכם בשלמותו ,סדר העדיפות ותיקונים
הסכם זה מהווה את ההבנה השלמה והמלאה בין  McAfeeלבין החברה בנוגע לנושאים הנדונים בהסכם והם מחליפים כל הצעה
)(a
בעל פה או בכתב וכל תקשורת בין הצדדים בנוגע לנושאים הנדונים .עדיפות תינתן להסכם זה ,כולל כל המסמכים המצורפים
כסימוכין ומכתב ההענקה ,גם במקרה של שוני כזה או אחר בהזמנת רכש או במסמך אחר שנשלח בכתב על ידי החברה ,בין אם
אלה נדחו או שלא נדחו במפורש על ידי .McAfee
 McAfeeשומרת על הזכות לערוך בכל עת שינויים בתנאי הסכם זה .השינויים ייכנסו לתוקפם עם פרסום הגרסה המעודכנת בדף
)(b
.www.mcafee.com/eula
 14.8הודעות :הודעה במסגרת או בהקשר להסכם זה תהיה בכתב בלבד ,בחתימת או בשם הצד המעביר את ההודעה ותופנה אל הישות
הרלוונטית ב ,McAfee-בציון המלל " "Attention Legal Departmentלפי הכתובת הרלוונטית  ,או אל החברה ,לפי פרטי הקשר שהחברה
סיפקה בעת הרכישה או ההרשמה למוצרי .McAfeeהודעה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה מרגע קבלתה ,אם מדובר במסירה אישית עם
קבלה ,ביום העסקים הבא לאחר משלוח באמצעות שירות שליחים אווירי לילי ,מוכר במדינה בתשלום מראש ועם אפשרויות מעקב; או
חימשה ) (5ימי עסקים לאחר משלוח בדואר רשום עם קבלה חוזרת ,בתשלום מראש ,לכתובת הנזכרת לעיל.
 14.9מסמכים נוספים והפניות :בהסכם זה ,הפניות לתנאים שהם קישורים הן הפניות לתנאים או לתוכן המקושר לקישור )או לקישור חלופי ,ש-
 McAfeeעשויה להגדיר מעת לעת( ,בנוסח כפי שיתוקן מעת לעת .החברה מאשרת כי התנאים או התוכן הכלולים בקישור משולבים בהסכם
זה מתוקף האיזכור וכי מחובתה של החברה לעבור על התנאים או התוכן שבקישורים הנזכרים בהסכם.
 14.10הקצאה :החברה אינה רשאית להעביר ברישיון משני ,להסב או להעביר בדרך אחרת את זכויותיה במסגרת הסכם זה ,אלא אם קיבלה
מראש את הסכמת  McAfeeבכתב .כל ניסיון מצד החברה להעביר ברישיון משני ,להסב או להעביר בדרך אחרת זכות ,חובה או התחייבות
על פי הסכם זה ,אם באופן ישיר ואם באופן עקיף ,באמצעות מיזוג ,רכישה או העברת בעלות – בטל ומבוטל.
 14.11הודעה למשתמשי קצה משתמשי קצה ממשלתיים :התוכנה והתיעוד הנלווה לה נחשבים תוכנת מחשב מסחרית וכן תיעוד של תוכנת
מחשב מסחרית ,בהתאמה ,וזאת בכפוף ל DFAR Section 227.7202-ול ,FAR Section 12.212-על פי חלותם .כל שימוש ,שינוי,
שכפול ,פרסום ,ביצוע ,הצגה או חשיפה של התוכנה והתיעוד הנלווה אליה על-ידי ממשלת ארצות הברית יהיה כפוף לתנאי הסכם זה בלבד,
והם אסורים ,למעט מה שהותר במפורש בהסכם זה.
 14.12שרידות :הסעיפים הבאים ,לצד כל תנאי אחר הנדרש לצורך הפרשנות או האכיפה של הסכם זה ,ישרדו את סיום ההסכם) 6 :סודיות(7 ,
)זכויות הקניין הרוחני() 8 ,אחריות מוגבלת ומיאון אחריות() 9 ,הגבלת חבות() 10 ,שיפוי( ) 11.3כתב מיאון אחריות לגבי תוכנת הערכה
ותוכנת ביתא() 12 ,פרטיות ואיסוף של נתונים אישיים או מידע לגבי המערכת() 14.5 ,הדין החל() 14.6 ,תחום שיפוט() 15 ,הגדרות
ופרשנות( והסעיף ) 14.12שרידות(.
 .15הגדרות ופרשנות
 15.1בהסכם זה:
שותף מורשה משמעותו כל אחד מהשותפים המקושרים ,המפיצים ,המשווקים או שותפים עסקיים אחרים של .McAfee
)(a
המונח גורמים מסונפים ,בהקשר עם החברה ,משמעותו כל ישות בעלת שליטה ישירה או עקיפה ,ישות נשלטת על ידי החברה או
)(b
כזו הנתונה לשליטה משותפת ישירה או עקיפה לצד ישות כאמור או כל גורם המסונף לאותה ישות )או שילוב של אלה(.
למטרות הגדרה זו ,לישות נתונה שליטה בישות אחרת אם וכל עוד הישות הראשונה:
מחזיקה בבעלות ,כמוטב או בבעלות רשומה ,של מעל חמישים אחוזים ) (50%ממניות ההצבעה של הישות האחרת;
)(i
יכולה לבחור ברוב מקרב הדירקטורים של הישות האחרת; או
)(ii
מספקת לאותה ישות בחוזה ניהול יום-יומי כשותף כללי מנהל.
)(iii
בהקשר עם  ,McAfee, LLCהמונח גורם מסונף משמעותו כל חברה-בת ישירה או עקיפה של .McAfee, LLC
המונח יום עסקים  ,משמעותו כל יום מלבד שבת ,יום א ,חג לאומי או ציבורי במקום שבו סופקו מוצרי .McAfee
)(c
שירותי ענן משמעותם שירותי הענן שמסופקים על ידי  McAfeeלחברה כפי שצוין במכתב זכאות אחד או יותר בכפוף לתנאים
)(d
ולהתניות בהסכם של שירותי הענן.
הסכם שירותי ענן משמעותו התנאים וההתניות שמסדירים את שירותי הענן הרלוונטיים ושזמינים לעיון בכתובת
)(e
.https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/cloud-terms-of-service.html
המונח מידע סודי ,משמעותו כל מידע )ללא קשר לאופן הגילוי או למדיום המשמש לאחסונו או לייצוגו( של צד מן הצדדים )הצד
)(f
המגלה( ,לרבות סודות מסחריים וטכניים ,מידע כספי או עסקי ,נתונים ,רעיונות ,מושגים או ידע ,אשר:
ס ווגו בסטטוס סודי או הוגדרו במילים דומות על ידי הצד המגלה בעת הגילוי ואם אותו מידע הועבר בעל-פה או באמצעי
)(i
חזותי ,הצד המגלה אישר את סודיותו בכתב בתוך חמישה-עשר ) (15יום ממועד הגילוי; או
הצד המקבל )הנמען( היה אמור באופן סביר לראות בו מידע סודי בהתאם לנסיבות הגילוי.
)(ii
עם זאת ,מידע סודי לא כולל מידע אשר:
תיעוד בכתב מוכיח כי התקבל כחוק או היה ידוע לנמען קודם לכן ,ללא קשר לצד המגלה;
)(iii
התקבל מצד שלישי ללא הגבלות על השימוש בו או על חשיפתו ,אך לא בהיסח הדעת או בטעות;
)(iv
ידוע לציבור או הופץ לציבור שלא באשמת הנמען וללא הפרה של תנאי הסכם זה או התחייבות אחרת בדבר שמירת סודיות;
)(v
או
נוצר באופן בלתי תלוי על ידי הנמען ללא הפרה של הסכם זה ,כולל כל התחייבות לסודיות כלפי הצד המגלה.
)(vi
המונח נזק תוצאתי ,משמעותו נזק עקיף ,מיוחד ,מקרי ,עונשי ,תוצאתי או חוץ-חוזי מכל סוג ומין .כולל תביעות צד שלישי ,אובדן
)(g
רווחים ,אובדן של רצון טוב ,אובדן שכר חברי צוות ,כשלים/תקלות במחשבים או במערכות ,עלות ההשגה של שירותי ענן חלופיים,
הפסקת עבודה ,מניעת גישה או זמן השבתה ,שיבושים במערכת או בשירות או כל אובדן ,נזק או גניבה של נתונים ,מידע או
מערכות ,כמו גם העלות של שחזור נתונים ,מידע או מערכות שאבדו ,ניזוקו או נגנבו.
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קובצי  DATפירושם קובצי הגדרת זיהוי )שמכונים גם קובצי חתימה( .הם מכילים את הקודים שתוכנה נגד תוכנות זדוניות
משתמשת בהם כדי לזהות ולתקן וירוסים ,סוסים טרויאנים ותוכנות בלתי רצויות בפוטנציה.
משווק משמעותו כל ישות עצמאית שמורשה על ידי  McAfeeלהפיץ את מוצרי  McAfeeלמשווקים ולמשתמשי קצה.
המונח עבודות נגזרות ,משמעותו עבודות המבוססות לכל הפחות על עבודה קיימת אחת )כמו למשל גרסה ,תרגום ,דרמטיזציה,
גרסת קולנוע ,קיצור ,תמצות ,שיפור ,שינוי או כל צורה אחרת לעריכה מחדש ,שינוי או התאמה של עבודה( ,אשר אם נוצרו ללא
הרשאה מבעל זכויות היוצרים על העבודה הקיימת ,יהוו הפרה של זכויות יוצרים.
תיעוד משמעותו כל חומר המשמש להסבר ,כמו חוברות למשתמש ,חומרי הדרכה ותיאורי מוצרים ,ש McAfee-מספקת עם מוצרי
 McAfeeבהקשר של ההטמעה והשימוש של מוצרי  .McAfeeהתיעוד מסופק בדפוס ,במתכונת אלקטרונית או דרך האינטרנט.
משתמש קצה משמעותו האדם או הישות שניתן להם הרישיון או האישור להשתמש בתוכנה בכפוף להסכם זה.
המונח פעולת כוח עליון ,משמעותה כל אירוע שאינו בשליטתו הסבירה של צד מן הצדדים להסכם ואשר מעצם טבעו ,לא ניתן
לחזות אותו מראש או שאם ניתן לחזותו מראש ,היה בלתי נמנע ,לרבות שביתות ,השבתות נגדיות או מחלוקות תעשייתיות אחרות
)במעורבות כוח העבודה של אותו צד או של צד שלישי( ,אצבע אלוהים ,מלחמה ,מהומות ,אמברגו ,פעולות מצד הרשויות האזרחיות
או הצבאיות ,פעולות טרור או חבלה ,מחסור או עיכוב באספקה מצד ספקי  ,McAfeeדליקה ,שיטפון ,רעש אדמה ,תאונה ,קרינה,
אי-יכולת להשיג אמצעי הובלה ,כשל בשירותי תקשורת או במקורות אנרגיה ,נזק זדוני ,שבר בציוד או מיכון במפעל או אי עמידה
של ספקים או קבלני משנה בהתחייבויותיהם.
המונח כתב זכאות ,משמעותו כל הודעת אישור בכתב )במתכונת אלקטרונית או אחרת( ש McAfee-מנפיקה לחברה ומכילה
אישור על מוצרי  McAfeeשנרכשו ,כולל הזכאות הרלוונטית ביחס למוצר .מכתב ההענקה מכיל את מספר ה SKU-ופרטי כמות,
תקופת מינוי או תקופת תמיכה ופרטי גישה ושימוש אחרים.
מערכת סיכון גבוה פירושה מכשיר או מערכת המחייבים פונקציות נוספות של בטיחות ,כגון תכונות ביצועי אל-כשל או עמידות
לתקלות ,כדי לשמור על מצב בטוח היכן שניתן לחזות באופן סביר שכשל במכשיר או במערכת עלול להוביל למוות ,פציעה או נזק
עצום לרכוש .מכשיר או מערכת עם תכונת אל כשל במקרה של תקלה עשוי לחזור לפעול במצב בטוח במקום לקרוס ,עשוי לכלול
מערכת משנית שתיכנס לפעולה כדי למנוע פגיעה בתפקוד או עשוי לפעול כגיבוי במקרה של תפקוד לקוי .מכשיר או מערכת עם
תכונת עמידות לתקלות במקרה של כשל יכולים להמשיך בפעולתם המתוכננת ,אולי ברמה מצומצמת יותר ,במקום לקרוס לחלוטין.
ללא הגבלה ,ייתכן שיידרשו מערכות סיכון גבוה עבור הבאים :תשתיות קריטיות ,מפעלים תעשייתיים ,מתקני ייצור ,התקנים לתמיכה
ישירה בחיים ,כלי טיס ,רכבות ,מערכות ניווט או תקשורת לסירות או כלי רכב ,פיקוח טיסה ,מערכות נשק ,מתקנים גרעיניים ,תחנות
כוח ,מערכות ומתקנים רפואיים ,ומתקני תחבורה.
המונח זכויות קניין רוחני ,משמעותו כל קניין רוחני או זכות קניינית אחרת ברחבי העולם ,בין אם אלה מתקיימים על פי חוק ,על
פי המשפט המקובל או על פי היושר ,קיימים עכשיו או ייווצרו בעתיד ,כולל:
זכויות יוצרים ,זכויות על סימני מסחר ופטנטים ,סודות מסחריים ,זכויות מוסריות ,זכות הפרסום ,זכויות סופרים;
)(i
כל בקשה או זכות להגיש בקשה לאחת מהזכויות הנזכרות בפסקה ) ;(iוכן
)(ii
כל חידוש ,הארכה ,המשך ,חלוקה ,שחזור או הנפקה מחדש של הזכויות או הבקשות הנזכרות בפסקאות ) (iו.(ii)-
)(iii
המונח  ,McAfeeמשמעותו:
חברת  McAfee, LLCשמשרדיה ממוקמים בכתובת California ,Santa Clara ,2821 Mission College Blvd.
)(i
 (1) ,USA 95054,אם התוכנה נרכשה בגבולות ארצות הברית )חוץ ממקרים שמתוארים בתת-סעיף )ה( למטה( ,קנדה,
מקסיקו ,מרכז אמריקה ,דרום אמריקה או האיים הקריביים או ) (2כמעניקת הרישיונות היחידה של התוכנה אם התוכנה
נרכשה ביפן או באזור אסיה פסיפיק )כולל אוסטרליה וניו זילנד אך לא כולל סין )ברנמינבי((;
 ,McAfee Ireland Limitedשמשרדיה הרשומים שוכנים בכתובת  ,Building 2000, City Gate, Mahon, Corkאירלנד,
)(ii
במידה שהתוכנה נרכשה באירופה ,במזרח התיכון או באפריקה;
חברת  McAfee Co. Ltdשמשרדיה רשומים בכתובת Shibuya Mark City West, 1- 12-1, Dogenzaka, Shibuya-
)(iii
 ku, Tokyo150-0043, Japanבנוגע להפצת התוכנה ולהספקה של כל שירותי הענן והתמיכה שנרכשו ביפן;
חברת  McAfee (Singapore) Pte Ltsשכתובתה המסחרית רשומה בכתובת 101 Thomson Road 29-02/05
)(iv
 United Square, Singapore, 307591,Singaporeבנוגע להפצת התוכנה ולהספקה של שירותי הענן והתמיכה שנרכשו
באסיה פסיפיק )כולל אוסטרליה וניו זילנד אך לא כולל סין )ברנמינבי( או באזור הידוע כאוקיאניה; חברת McAfee
 (Beijing) Security Software Co. Ltdשמשרדיה רשומים בכתובת Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium
 ,Road, Chaoyang District, Beijing, Chinaאם התוכנה נרכשה בסין )ברנמינבי( או
 ,McAfee Public Sector LLCשמשרדיה שוכנים בכתובת 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California
)(v
 ,95054ארה"ב ,במידה שהתוכנה נרכשה על ידי ממשלת ארה"ב .ממשל מדינתי או מקומי ,ארגון שירותי בריאות או מוסד
חינוכי בארה"ב.
המונח מוצרי  ,McAfeeמשמעותו כל המוצרים או התמיכה של .McAfee
תוכנת מקור פתוח משמעותה כל תוכנה ללא תמלוגים שדורשת ,כתנאי ממשי לשימוש ,שינוי או הפצה של התוכנה עצמה או כל
תוכנה אחרת שמשולבת בה ,נגזרת ממנה או מופצת איתה )תוכנה נגזרת( ,כל אחד מהפריטים הבאים:
קוד המקור של התוכנה או כל תוכנה נגזרת חייב להתפרסם או להיות זמין בכל דרך אחרת לשימוש של צד שלישי;
)(i
הרשות ליצור נגזרות של התוכנה או שך כל תוכנה נגזרת חייבת להינתן לכל צד שלישי; וגם
)(ii
יש לרשום בתיעוד ולציין באופן מפורש כל שינוי שבוצע בתוכנה כאשר מפיצים את התוכנה או כל תוכנה נגזרת.
)(iii
תוכנת מקור פתוח כוללת כל תוכנה שכפופה לרישיונות הבאיםGNU Library General ,GNU General Public License :
 Affero GNU General Public Licenses ,Mozilla Public License ,BSD license ,Artistic License ,Public Licenseאו
כל רישיון אחר שמצוין באתר .www.opensource.org/licenses
נתונים אישיים או פרטים אישיים ,משמעותו כל מידע הנוגע לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי או מידע שהוגדר באופן אחר כנתונים
אישיים במסגרת התקנה הכללית להגנה על נתונים או חוקים רלוונטיים אחרים להגנת נתונים .במידה שההגדרה של "נתונים
אישיים" בהתאם לחוקים החלים על הגנת הנתונים רחבה מההגדרות שקדמו לה.
זכאות למוצר משמעותו סוגי הרישיון או המינוי שמוענקים במכתב הזכאות ושמוגדרים במסמך
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf
המונח נציגים ,משמעותו הגורמים המסונפים ,המשווקים המורשים ,קבלני המשנה או הסוכנים המוסמכים של צד מהצדדים להסכם
משווק משמעותו חברה שאושרה על ידי  McAfeeושהסכימה לשווק ולמכור מוצרים של .McAfee
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15.2

תוכנה משמעותה כל תוכנה שבבעלות  McAfeeאו כזו ש McAfee-מעניקה לגביה רישיון שימוש ,על פי ההקשר ,בפורמט של קוד
)(x
אובייקט:
תוכנה שניתן עליה רישיון מ McAfee-או שנרכשה מ McAfee-או משותף מורשה :או
)(i
תוכנה מוטבעת או טעונה מראש בציוד חומרה ממותגי  McAfeeשנרכש מאת  McAfeeאו השותפים המורשים שלה ,בכל
)(ii
מקרה כולל שדרוגים ועדכונים שמשתמש הקצה מתקין במהלך תקופת התמיכה הישימה.
תוכנה עשויה אף לכלול תכונות או פונקציות נוספות שניתן לגשת אליהן אך ורק עם מינוי או הסכם תמיכה לשירותי ענן מסוימים,
כנדרש על-ידי ההצעה הספציפית ובכפוף להסכם השירות של הענן.
המונח תקן ,משמעותו מפרט טכנולוגיה שנוצר על ידי קבוצה בחסות ממשלתית ,קבוצה בחסות תעשייה מסוימת או כל קבוצה או
)(y
גוף דומים ,שתכליתם ליצור מפרטים טכנולוגיים לשימוש הכלל .דוגמאות של תקנים הן ,בין השאר,Wi-Fi ,5G ,LTE ,GSM ,
 MPEG ,CDMAו .HTML-דוגמאות של קבוצות המנסחות תקנים הן ,בין השאר 3GPP ,ITU ,IEEE ,ו.ETSI-
תמיכהאו תמיכה טכנית משמעותן השירותים שחברת ) McAfeeאו שותף מורשה( מספקת לתמיכה ולתחזוקה של מוצרי
)(z
 ,McAfeeכמפורט בתנאים ובהתניות של התמיכה הטכנית והתחזוקה.
) (aaתקופת התמיכה משמעותה פרק הזמן שבו משתמש הקצה זכאי לתמיכה ,כמפורט במכתב ההענקה.
) (bbהתנאים וההתניות של התמיכה הטכנית והתחזוקה משמעותם התנאים וההתניות של חברת  McAfeeלגבי תמיכה טכנית
במסמך
בהם
לעיין
ושניתן
התמיכה
את
שמפרטים
ותוכנה
חומרה
של
ותחזוקה
http://support.mcafee.com/webcenter/content/conn/enterprise.content/path/Enterprise%20Libraries/sp/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms
 pdfכפי שמשתנים ומתעדכנים מעת לעת.
) (ccעדכונים משמעותם כל העדכונים בתוכן של התוכנה או של שירותי הענן ,כולל תכני  ,DATערכות חתימה ,עדכוני מדיניות ,עדכנים
לבסיס הנתונים של התוכנה או של שירותי הענן ועדכונים לתיעוד הרלוונטי שזמינים למשתמשי הקצה לאחר תאריך הרכישה של
התוכנה או של המינוי לשירותי הענן כחלק מהתמיכה שנרכשה .העדכונים לא מתומחרים בנפרד או משווקים בנפרד על ידי
.McAfee
) (ddשדרוג פירושו כל השיפורים בתוכנה או בשירותי הענן שזמינים למשתמשי קצה כחלקת מהתמיכה שנרכשה .השדרוגים לא
מתומחרים בנפרד או משווקים בנפרד על ידי .McAfee
בהסכם זה ,אלא אם נאמר אחרת:
איזכור של צד להסכם כולל גם את המוציאים לפועל שלו ,מנהליו ,יורשיו ונמחיו המורשים;
)(a
הכותרות נועדו לפשטות העיון בלבד ואין בהן כדי להשפיע על הפרשנות או המשמעות של הסכם זה;
)(b
לשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך ומילים בעלות אופי מגדרי מתייחסות לכל יתר המגדרים;
)(c
תבניות תחביריות או חלקי דיבור אחרים של מילים מוגדרות או משפטים מוגדרים יהיו בעלי משמעות מקבילה;
)(d
איזכור של סעיף ,פסקה ,מוצג ,נספח או כל פריט מצורף אחר הוא איזכור של סעיף ,פסקה ,מוצג ,נספח או פריט מצורף להסכם
)(e
זה;
המילים כולל ,כגון וביטויים דומים אינן משמשות ואין כוונה שיפורשו כאילו הוראתן היא הגבלה; וכן
)(f
משמעות הסכם זה תתבסס על כל חלקיו ולא על חלקים בודדים.
)(g
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