
Slutbrugeraftale
Access Control Cloud-applikationer

1. GENEREL INFORMATION

SALTO Systems, SL ("Salto”) er et spansk selskab med dens registrerede adresse i C/ Arkotz 9, Polígono Lanbarren, 20180

Oiartzun (Guipúzcoa-Spanien), med skatteidentifikationsnummer B-20.708.517, telefonnummer +34 943 344 550 og e-

mailadresse info@saltosystems.com.

Firmaet er tilmeldt selskabsregisteret i Guipúzcoa, hvor det er tilført Bind 1.850, Blad 101, Side SS-18.081.

2. GENERELLE VILKÅR GÆLDENDE FOR BRUG AF APPEN

2.1. Anvendelsesområde

Denne aftale regulerer vilkårene og betingelserne for download og brug af den app, der ejes af SALTO (" Brugsvilkår”) Brugeren

(dvs. den person, der accepterer disse brugsbetingelser) har downloadet og vil bruge i brugers smartphone eller tablet (det

tydelige“Enhed”). Disse brugsbetingelser erstatter alle tidligere kontrakter eller vilkår, der er aftalt af brugeren med det samme

formål og til den samme app.

Begrebet "App”Betyder den relevante Saltos softwareapplikation, der er downloadet af brugeren til brug, med forbehold af

bestemmelserne i disse brugsbetingelser, på Apple iOS- og Android OS-enheder og eventuelle opgraderinger af den samme.

Appen giver blandt andet brugeren mulighed for med sin enhed at åbne dørene til lokalerne udstyret med et kompatibelt

Saltos adgangskontrolsystem (“Beliggenhed”), Forudsat at brugeren tidligere har fået tilladelse til mobiladgang til en sådan

placering (“Tjenester til mobiladgang”) Af ejeren af det tilsvarende system, som har en aktiv licens til en Saltos

softwareadgangskontrolløsning til en sådan placering. Sådanne mobiladgangstjenester sammen med alle andre tjenester,

som Salto beslutter at yde gennem appen, kaldes herefter i fællesskab "Tjenester”.

2.2. Download af appen og accept af disse brugsbetingelser

Appen kan downloades af brugeren gennem butikken leveret af enhedsproducenten eller af applikationsdistributøren (den

"butik”).

Efter at have downloadet og åbnet appen, kan brugeren vise disse vilkår ved at klikke på det tilgængelige link, før brugeren kan

logge ind. For at få adgang til appen og bruge tjenesterne skal brugeren klikke på feltet "Login" eller et tilsvarende felt, der kan

vises til et sådant formål. Ved at klikke på et sådant felt accepterer brugeren indholdet af disse brugsbetingelser (inklusive

eventuelle garanti- og ansvarsbegrænsninger beskrevet heri) og forpligter sig til at opfylde dets indhold. Brugeren opfordres

derfor til at læse og gennemgå disse brugsbetingelser omhyggeligt, inden han klikker på et sådant felt og får adgang til appen.

Brugerens brug af mobiladgangstjenesterne gennem appen (efter at have downloadet og accepteret disse brugsbetingelser)

med hensyn til hver specifik lokation, vil være fuldt ud underlagt og kræve, at ejeren af det tilsvarende Saltos

adgangskontrolsystem af sådanne Placering (den "Systemejer”) har tidligere givet Brugeren mobiladgangstilladelser til brugen

af Mobiladgangstjenesterne på Lokationen. Følgelig er tildelingen af sådanne mobiladgangstilladelser til brugeren uden for

rammerne af disse brugsbetingelser, uden at Salto påtager sig nogen form for ansvar for tildeling eller annullering af samme
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til brugere.

2.3. Gebyrer. 

Brugerens download og brug af appen er gratis, uden at dette berører:

Den tilslutningsafgift, som brugerne skal betale for at få adgang til det tilsvarende netværk. Brugeren anerkender derfor, at

vilkårene i aftalen med hans/hendes respektive netværk fortsat vil være gældende ved brug af Appen. Som følge heraf kan

brugeren blive opkrævet af netværk for adgang til netværk i forbindelsens varighed, mens han får adgang til appen og/eller

tjenesterne.

De eventuelle gebyrer, der skal betales af systemejeren, for at brugeren kan få adgang til de mobile adgangstjenester.

Salto forbeholder sig ret til fremover at indføre ethvert overvejelse, som det måtte finde passende for download og / eller brug

af appen og / eller hele eller en del af tjenesterne. I et sådant tilfælde underretter Salto brugeren i forvejen om de gældende

vilkår og betingelser.

2.4. Brugslicens.

I kraft af disse vilkår for brug og med forbehold for det samme giver Salto brugeren, og brugeren accepterer, en royaltyfri,

personlig, ikke-kommerciel, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig, begrænset og ikke-eksklusiv licens til brug af App, udelukkende

for at få adgang til appen og for at få adgang til og bruge de funktioner og tjenester, som Salto beslutter at gøre tilgængelige

via appen. En sådan licens er udelukkende givet og tilgængelig efter brugerens accept af disse brugsbetingelser i henhold til

den telematikacceptmekanisme, der er angivet i afsnit 2.2. Den nævnte tilladte brug af appen omfatter hel eller delvis

gengivelse af appen udelukkende med henblik på dens brug, download, eksekvering og visning på en enhed.

2.5. Uautoriseret adgang til appen eller tjenesterne. 

Den førnævnte tildelte licens er personlig og kan ikke overdrages. Brugeren er ansvarlig for brugen af Appen og/eller

Tjenesterne gennem alle hans/hendes Enheder, og er forpligtet til at sikre, at ingen uautoriseret person får adgang til Appen

og/eller Tjenesterne gennem nogen af hans/hendes enhed(er) (f.eks. ved tab eller misbrug af enhver enhed, hvor appen er

blevet installeret). Brugeren påtager sig det fulde ansvar for enhver handling udført i forbindelse med brugen af brugerens

profil i appen og er uden begrænsning ansvarlig over for (i) Salto og enhver anden virksomhed i dens gruppe og/eller (ii) over

for systemejere, der har givet brugeren med mobiladgangstilladelser til deres lokationer for enhver skade, der opstår som

følge af misbrug eller ukorrekt brug af appen og/eller tjenesterne gennem hans/hendes enhed(er). I tilfælde af at brugeren

opdager eller har mistanke om eksistensen af ethvert tab, tyveri eller misbrug fra tredjeparter af appen eller af tjenesterne

gennem enheden/enhederne, er brugeren fuldt ud ansvarlig for at underrette de systemejere, der har givet brugeren med

mobiladgangstilladelser til deres lokationer, så sidstnævnte kan træffe de foranstaltninger, som de finder passende (herunder

bl.a. annullering af mobiladgangstilladelser fra sådanne enheder).

2.6. Ikke tilladt brug. 

Den tilladte brug af appen er begrænset til den brug, der er beskrevet i forrige afsnit 2.4. Enhver brug til andre formål er
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udtrykkeligt forbudt og skal betragtes som en piratkopiering af software i strid med lovgivningen om intellektuel og industriel

ejendomsret. Salto forbeholder sig ret til at anmode om ethvert ansvar for overtrædelse af denne bestemmelse i henhold til

gældende lovgivning.

Uden at begrænse formålet er brugeren ikke berettiget til og forpligter sig til ikke at tillade tredjeparter at (i) fremstille og

distribuere kopier af appen, (ii) forsøge at kopiere, reproducere, ændre, manipulere, ændre, reverse engineering, adskille,

dekompilere, overføre, udveksle eller oversætte appen, (iii) skabe afledte værker af appen af enhver art, (iv) tillade enhver

uautoriseret person at få adgang til eller bruge appen eller tjenesterne, (v) licens, underlicens, sælge, videresælge, overføre,

tildele, distribuere eller på anden måde kommercielt udnytte appen eller retten til at få adgang til og bruge appen eller

tjenesterne, (vi) bruge appen eller tjenesterne på enhver måde, der er ulovlig, ulovlig, svigagtig eller skadelig eller på

forbindelse med eller til at udføre ulovlige, ulovlige, bedrageriske eller skadelige formål eller aktiviteter eller til ethvert formål,

der krænker tredjeparters rettigheder og (vii) bruger appen eller tjenesterne på nogen måde, der forårsager eller kan forårsage

skade til appen eller til tjenesterne eller forringelse af tilgængeligheden eller tilgængelighed af appen eller tjenesterne.

Desuden må brugeren hverken bruge appen eller tjenesterne, hvis den er en konkurrent til Salto eller et andet selskab i Saltos

koncern eller til at overvåge tilgængeligheden, sikkerheden, ydeevnen eller funktionaliteten af appen eller tjenesterne eller til

enhver anden benchmarking eller

konkurrencemæssige formål.

2.7. Intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder. 

Hele appen, dvs. alle elementer, der omfatter appen (tekster, billeder, varemærker, logoer, softwarefiler, farvekombinationer

osv.), dens indholds strukturvalg og rækkefølge samt den bagvedliggende kildekode, er beskyttet under det intellektuelle og

industrielle ejendomslovgivning, der hverken er berettiget til at udnytte, reproducere, distribuere, ændre, offentligt

kommunikere, overdrage eller omdanne dem eller være berettiget til at udføre nogen anden form for formidling af samme,

som ikke udtrykkeligt er godkendt af Salto. Enhver og alle intellektuelle ejendomsrettigheder over appen og over alle de

førnævnte elementer (inklusive kildekoden) tilhører udelukkende Salto og/eller dets licensgivere.

Brugerens adgang til appen eller tjenesterne giver ikke brugeren nogen ejendomsret eller nogen anden form for rettigheder

over appen, over indholdet af appen, tjenesterne eller den underliggende kildekode, bortset fra den tilladte brug af appen og

tjenesterne beskrevet i afsnit 2.3.2. Salto forbeholder sig ret til at udøve juridiske handlinger over for brugeren, hvis

sidstnævnte overtræder intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder.

2.8. Ændringer og opdateringer.

Salto forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere Appen og/eller til at ændre den tekniske opsætning af Tjenesterne til

enhver tid efter eget skøn, uden Brugerens tilladelse og uden at Brugeren er berettiget til nogen som helst form for

skadesløsholdelse. Enhver sådan ændring samt enhver intellektuel og industriel ejendomsret hertil tilhører udelukkende Salto.

Desuden anses sådanne ændringer automatisk for at være underlagt og dækket af disse brugsbetingelser.

2.9. Systemkrav. 

Appen er tilgængelig for enheder, der kører enten Apple iOS- eller Android-operativsystemer. For at bruge appen skal brugeren

dog have en kompatibel enhed, internetadgang og de nødvendige minimumsspecifikationer (inklusive den relevante version af

iOS og Android OS), som kan konsulteres, før appen downloades, på Appens oplysninger er tilgængelige i butikken
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("Softwarekravene").

Brugeren er den eneste ansvarlige for at kontrollere, at appen er kompatibel med enheden, og at en sådan enhed opfylder

softwarekravene, forudsat at alle skader og tab, som brugen af appen (inklusive installationen) kan medføre for enheden.

Desuden anerkender brugeren, at nogle af funktionerne i appen og / eller tjenesterne muligvis ikke er fuldt funktionsdygtige på

grund af egenskaberne ved brugerens enhed.

2.10. Tilgængelighed. 

Salto skal gøre en rimelig indsats for at gøre appen tilgængelig til enhver tid, men Salto garanterer ikke 100 % tilgængelighed.

Brugeren bekræfter, at Appen leveres over internettet og de mobile netværk, og således kan kvaliteten og tilgængeligheden af

Appen blive berørt af faktorer, der ikke med rimelighed kan siges at ligge under Salto ́s kontrol.

Brugeren bekræfter ligeledes, at for korrekt funktion af Appen og de Mobile Adgangstjenester, skal (i) hardwaren til

adgangskontrolsystemet til det pågældende Sted være i perfekt stand og i ordentlig reparationstilstand, og (ii) Systemejeren

af Stedet skal have givet Brugeren korrekt tilladelse til mobiladgang til Stedet i overensstemmelse med det under punkt 2.2

fastlagte; hvilket i begge tilfælde også ligger uden for Salto ́s kontrol.

I overensstemmelse hermed og uden begrænsende formål bortset fra i tilfælde af bedrageri påtager Salto sig intet ansvar for

utilgængelighed af appen eller tjenesterne eller for vanskeligheder eller manglende evne til at downloade eller få adgang til

indhold eller anden kommunikationssystemfejl, der kan resultere i appen eller Tjenesterne er utilgængelige og / eller for

Tjenesternes utilgængelighed på grund af utilstrækkelig tilstand af adgangskontrolsystemhardwaren eller utilstrækkelig

tildeling af mobiladgangstilladelser til Brugeren af Systemejeren. Salto er ikke ansvarlig for support eller vedligeholdelse af

appen.

2.11. Ingen garanti. 

Appen stilles til rådighed "som den er", uden at Salto yder nogen form for garanti for det samme. I det maksimale omfang

tilladt af loven frasiger Salto sig hermed alle underforståede garantier med hensyn til Appen.

2.12. Ansvarsbegrænsning. 

Hver part er ansvarlig over for den anden for skader og tab forårsaget som en direkte og nødvendig konsekvens af et

væsentligt brud på de forpligtelser, der er påtaget i henhold til disse brugsbetingelser, dog med forbehold af begrænsningerne

i de følgende afsnit.

Når loven tillader det og inden for lovens rammer, er Salto ikke ansvarlig for:

Indirekte, specielle, strafferetlige, eksemplariske tab eller driftstab eller tab af afkast.

Enhver skade eller ethvert tab uanset hvilket, som Brugeren forårsages eller lider som et resultat af adgang til, brug af og

eksekvering/udførelse af Appen og/eller Tjenesterne (inklusive og uden begrænsning installation af Appen og enhver skade,

som forårsaget på Brugerens Apparat som følge af en sådan installation).

Enhver skade eller ethvert tab uanset af hvilken slags, som opstår som følge af manglende tilgængelighed til Appen eller

Tjenesterne.

I alle tilfælde er Salto ikke ansvarlig for tab eller skader, der ikke med rimelighed kan forventes. Intet i disse brugsbetingelser

udelukker eller begrænser Saltos ansvar for død eller personskade forårsaget af uagtsomhed eller for bedrageri eller
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bedragerisk vildledende fremstilling eller andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

3. PERSONLIGE DATA

3.1 Til brug af Mobile Access Services via appen skal brugeren have registreret en konto, til hvilke formål skal brugeren blive

bedt om at give Salto en vis identitet og / eller kontakte personlige data. Salto skal behandle sådanne personoplysninger som

registeransvarlig i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik fra Salto.

3.2 Derudover skal brugen af Mobile Access Services af brugeren med hensyn til en bestemt placering også i sidste ende

involvere behandling af brugerens personlige data af systemejeren. Systemejeren fungerer som controller (eller i nogle

situationer som processor) af sådanne personoplysninger, og Salto behandler kun sådanne personoplysninger som

databehandler (eller i nogle situationer som underprocessor). I sådanne tilfælde skal Salto udelukkende behandle de henviste

personoplysninger på vegne af systemejeren og efter dets instruktioner til gengivelse til systemejeren af de tilsvarende

adgangskontrol onlinetjenester og / eller tekniske supporttjenester. Til sådanne formål skal Systemejer og Salto underskrive

en databehandleraftale i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det vil være systemejerens ansvar at have informeret brugeren tidligere om, hvordan sådanne personoplysninger skal

behandles af systemejeren og dens processorer, og at sikre, at den har et legitimt juridisk grundlag til at udføre sådan

behandling af brugerens personlige data.

4. ÆNDRING AF DISSE BRUGSVILKÅR

Salto forbeholder sig retten til, helt eller delvist at ændre disse brugsbetingelser samt retten til at tilføje nye vilkår og politikker,

der supplerer disse brugsbetingelser. Den gældende version af disse brugsbetingelser kan findes i appindstillingerne.

Uanset ovenstående, når der er væsentlige ændringer, skal de nye betingelser og / eller de nye brugsvilkår vises for brugeren

via appen inden login; således at brugeren accepterer de nye betingelser eller de nye brugsbetingelser ved at klikke i feltet

"Login" eller et andet tilsvarende felt. Efter at have accepteret de nye betingelser eller de nye brugsvilkår (og kun efter at have

accepteret dem), har brugeren ret til adgang til funktionerne i appen.

5. AFTALENS LØBETID OG UDLØB

Disse brugsvilkår træder i kraft (og er således fuldt bindende) fra det øjeblik, hvor det samme accepteres af brugeren

(underlagt bestemmelserne i afsnit 2.2).

Salto er berettiget til til enhver tid at opsige den kontrakt, der er tilmeldt brugeren ved hjælp af brugerens accept af disse

brugsvilkår. I et sådant tilfælde betragtes licensen tildelt i henhold til disse brugsbetingelser automatisk tilbagekaldt og

annulleret.

Brugeren er berettiget til at opsige den kontrakt, der er tilmeldt Salto, ved accept af disse brugsvilkår til enhver tid ved at

afinstallere appen, uden at nogen form for meddelelse fra brugeren til Salto er nødvendig.

Hertil forbeholder Salto sig også ret til midlertidigt at suspendere adgangen til Appen og/eller Tjenesterne, når der

forekommer tekniske problemer, som efter Salto’s kriterie kan nedsætte de af Salto indførte sikkerhedsforanstaltninger for en

korrekt funktion af Appen og/eller Tjenesterne.
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6. DIVERSE BESTEMMELSER

Titlerne og overskrifterne på de forskellige sektioner og underafsnit indeholdt i disse brugsbetingelser er valgt med det ene

formål at tilbyde en guide til at hjælpe med læsning af de nævnte sektioner. Det anses for, at disse overskrifter til

kontraktmæssige formål ikke ændrer indholdet af de sektioner eller underafsnit, som de henviser til.

Det officielle sprog i disse brugsbetingelser er engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version og

enhver anden version, kan brugsbetingelserne oversættes til (med det ene formål at lette brugerens forståelse), har indholdet i

den engelske version forrang.

Brugeren repræsenterer og garanterer, at (i) hans/hendes hjem ikke er placeret i nogen af de lande, som er underlagt embargo

af USA, eller som af USA skønnes at være en entitet, som støtter terrorisme, og (ii) Brugeren er ikke omfattet af nogen liste

over personer, der er forment adgang til USA.

I tilfælde af at nogen af klausulerne i disse brugsbetingelser erklæres ugyldige eller uden virkning, helt eller delvist, påvirker

denne ugyldighed eller manglende virkning ikke gyldigheden eller effektiviteten af de resterende klausuler, som forbliver gyldig

og effektiv, medmindre ovennævnte ugyldighed eller manglende virkning medfører en væsentlig og væsentlig ændring af de

øvrige bestemmelser, der er beskrevet i disse brugsbetingelser. Klausulen, der erklæres ugyldig eller uden virkning, betragtes

som ikke inkluderet, og den skal erstattes af en ny klausul eller fortolkes på en måde, der er acceptabel i loven, hvis indhold er

så lig som muligt den klausul, som Salto ville have inkluderet, hvis den havde vidst om manglen på gyldighed eller effekt af

denne klausul.

7. LOVGIVNING OG VÆRNETING

Disse brugsbetingelser er fuldt ud underlagt spansk lovgivning. Parterne, der udtrykkeligt giver afkald på deres rettigheder til

enhver anden jurisdiktion, de måtte være berettiget til, er udtrykkeligt enige om at indsende enhver uenighed, der måtte opstå

med hensyn til disse brugsbetingelser, til appen, til tjenesterne eller til deres brug eller funktion, hvad enten det er af

kontraktuel eller uden for kontraktuel karakter, til domstolene i byen San Sebastian (Gipuzkoa-Spanien) og deres hierarkiske

overordnede.

Ansvarsfraskrivelse:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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