
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers
Toegangscontrole Cloud-applicaties

1. ALGEMENE INFORMATIE

Salto Systems, SL (“Salto”) is een Spaans bedrijf, met het geregistreerde bedrijfsadres op C/ Arkotz 9, Polígono Lanbarren,

20180 Oiartzun (Guipúzcoa-Spanje), met fiscaal identificatienummer B-20.708.517, telefoonnummer +34 943 344 550 en e-

mailadres info@saltosystems.com.

Geregistreerd bij het handelsregister van Guipúzcoa, volume 1.850, blad 101, pagina SS-18.081.

2. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE APP

2.1. Domein

Deze overeenkomst regelt de algemene voorwaarden voor het downloaden en gebruiken van de app die eigendom is van

SALTO (de "Gebruiksvoorwaarden”) de Gebruiker (dwz de persoon die deze Gebruiksvoorwaarden accepteert) heeft

gedownload en zal gebruiken op de smartphone of tablet van de Gebruiker (de onduidelijke “Apparaat Deze

gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere contracten of voorwaarden die door de gebruiker zijn overeengekomen met

hetzelfde doel en voor dezelfde app.

De voorwaarde "App” betekent de relevante Salto-softwaretoepassing die door de Gebruiker is gedownload voor gebruik, met

inachtneming van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, op Apple iOS- en Android OS-apparaten en eventuele

upgrades daarvan. Met de App kan de Gebruiker onder andere met zijn/haar Apparaat de deuren openen van het pand dat is

uitgerust met een compatibel toegangscontrolesysteem van Salto (de "Plaats"), op voorwaarde dat de Gebruiker eerder

mobiele toegangsrechten heeft gekregen voor een dergelijke Locatie (de "Mobiele toegangsdiensten”) door de eigenaar van

het corresponderende systeem dat een actieve licentie heeft voor een softwaretoegangscontroleoplossing van Salto voor een

dergelijke Locatie. Dergelijke Mobiele Toegangsdiensten, samen met alle andere diensten die Salto kan besluiten te verlenen

via de App, zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de “Diensten”.

2.2. Download van de app en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden

De app kan door de Gebruiker worden gedownload via de app-store die wordt aangeboden door de fabrikant van het apparaat

of door het bedrijf dat de toepassing verspreidt (de "Winkel”).

Na het downloaden en openen van de App kan de Gebruiker deze Voorwaarden weergeven door op de beschikbare link te

klikken, voordat de Gebruiker kan inloggen. Om toegang te krijgen tot de App en de Diensten te gebruiken, moet de Gebruiker

op het vakje "Aanmelden" of een gelijkwaardig vakje dat voor dat doel kan worden weergegeven, klikken. Door op een dergelijk

vakje te klikken, accepteert de Gebruiker de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief eventuele garantie- en

aansprakelijkheidsbeperkingen die hierin worden uiteengezet) en verbindt hij zich ertoe de inhoud ervan na te komen. De

Gebruiker wordt daarom verzocht deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen en door te nemen alvorens op een dergelijk

vakje te klikken en toegang te krijgen tot de App.

Het gebruik door de Gebruiker van de Mobiele Toegangsdiensten via de App (na het downloaden en accepteren van deze
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Gebruiksvoorwaarden) met betrekking tot elke specifieke Locatie, is volledig onderworpen aan en vereist dat de eigenaar van

het overeenkomstige Salto's toegangscontrolesysteem van dergelijke Locatie (de “Systeemeigenaar”) de Gebruiker eerder

mobiele toegangsrechten heeft verleend voor het gebruik van de Mobiele Toegangsdiensten op de Locatie.

Dienovereenkomstig valt het verlenen van dergelijke mobiele toegangsmachtigingen aan de Gebruiker buitenzijde het

toepassingsgebied van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat Salto ieder type van verantwoordelijkheid op zich neemt voor

het verlenen of annuleren hiervan aan Gebruikers.

2.3. Kosten. 

Het downloaden en het gebruik van de App door de Gebruiker is gratis, zonder afbreuk te doen aan:

Het aansluittarief dat Gebruikers moeten betalen voor toegang tot het bijbehorende netwerk. De Gebruiker erkent daarom

dat de voorwaarden van de overeenkomst met zijn/haar respectievelijke mobiele netwerk van toepassing blijven bij het

gebruik van de App. Als gevolg hiervan kan de Gebruiker door de mobiele netwerk kosten in rekening worden gebracht voor

toegang tot netwerk voor de duur van de verbinding terwijl hij toegang heeft tot de App en/of de Diensten.

De eventuele vergoedingen die de Systeemeigenaar moet betalen om de Gebruiker toegang te geven tot de Mobiele

Toegangsdiensten.

Salto behoudt zich het recht voor om in de toekomst elke overweging te introduceren die zij geschikt acht voor het

downloaden en/of gebruiken van de App en/of alle of een deel van de Diensten. In dat geval zal Salto de Gebruiker voldoende

van tevoren op de hoogte stellen van de toepasselijke voorwaarden.

2.4. Gebruikslicentie.

Op grond van deze gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan dezelfde, verleent Salto aan de Gebruiker, en de Gebruiker

aanvaardt, een royaltyvrije, persoonlijke, niet-commerciële, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte en niet-exclusieve

gebruikslicentie van de App, uitsluitend om toegang te krijgen tot de App en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van

de functies en de Diensten die Salto besluit beschikbaar te stellen via de App. Een dergelijke licentie wordt uitsluitend verleend

en is beschikbaar na aanvaarding door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met het telematica-

acceptatiemechanisme zoals uiteengezet in sectie 2.2. Het genoemde toegestane gebruik van de App omvat de gehele of

gedeeltelijke reproductie van de App uitsluitend met het oog op het gebruik, downloaden, uitvoeren en weergeven op een

Apparaat.

2.5. Ongeautoriseerde toegang tot de App of de Services . 

Voornoemde verleende licentie is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de

App en/of de Diensten via al zijn/haar Apparaat(en), aangezien hij verplicht is ervoor te zorgen dat geen onbevoegde persoon

toegang krijgt tot de App en/of de Diensten via een van de zijn/haar Apparaat(en) (bijvoorbeeld door verlies of misbruik van

een Apparaat waarop de App is geïnstalleerd). De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor elke actie

die wordt uitgevoerd bij het gebruik van het profiel van de gebruiker in de app en is aansprakelijk, zonder beperking, jegens (i)

Salto en elk ander bedrijf van zijn groep en/of (ii) jegens de systeemeigenaren die toestemming hebben verleend de Gebruiker

met mobiele toegangsrechten tot hun Locaties, voor enige schade die voortvloeit uit misbruik of oneigenlijk gebruik van de
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App en/of Diensten via zijn/haar Apparaat(en). In het geval dat de Gebruiker het bestaan van verlies, diefstal of misbruik door

derden van de App of van de Diensten via het/de Toestel(en) ontdekt of vermoedt, is de Gebruiker volledig verantwoordelijk

voor het informeren van de Systeemeigenaren die de Gebruiker toestemming hebben verleend. met machtigingen voor

mobiele toegang tot hun Locaties, zodat deze de maatregelen kunnen nemen die zij passend achten (inclusief, onder andere,

de annulering van de mobiele toegangsrechten van dergelijke Apparaten).

2.6. Niet toegestaan gebruik. 

Het toegestane gebruik van de App is beperkt tot het gebruik zoals beschreven in vorige paragraaf 2.4. Elk gebruik voor een

ander ander doel is uitdrukkelijk verboden en zal worden beschouwd als een softwarepiraterijhandeling die in strijd is met de

intellectuele en industriële eigendomswetgeving. Salto behoudt zich het recht voor om enige aansprakelijkheid te eisen voor

de schending van deze bepaling, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Zonder beperking van het doel, is de Gebruiker niet gerechtigd en verbindt hij zich ertoe om derden niet toe te staan (i) kopieën

van de App te maken en te verspreiden, (ii) te proberen te kopiëren, reproduceren, wijzigen, manipuleren, wijzigen, reverse-

engineering, disassembleren, decompileren, de App overdragen, uitwisselen of vertalen, (iii) afgeleide werken van de App van

welke aard dan ook creëren, (iv) onbevoegde personen toegang geven tot of gebruik maken van de App of de Diensten, (v)

licenties verlenen, sublicenties verlenen, verkopen, de App of het recht op toegang tot en gebruik van de App of de Services

door te verkopen, over te dragen, toe te wijzen, te distribueren of anderszins commercieel te exploiteren, (vi) de App of de

Services te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband houden met of om een

onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit uit te voeren, of voor enig doel dat inbreuk maakt op de rechten van

derden en, (vii) de App of de Diensten te gebruiken op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de App of

aan de Diensten of aantasting van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de App of Diensten. Bovendien mag de

gebruiker de app of de services niet gebruiken als hij een concurrent is van Salto of van een ander bedrijf van de Salto-groep

of, voor het bewaken van de beschikbaarheid, veiligheid, prestaties of functionaliteit van de app of de services of voor enige

andere benchmarking of

concurrerende doeleinden.

2.7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten. 

De hele App, dwz alle elementen waaruit de App bestaat (teksten, afbeeldingen, handelsmerken, logo's, softwarebestanden,

kleurencombinaties, enz.), de selectie en volgorde van de inhoudsstructuur en de onderliggende broncode, zijn beschermd

onder de intellectuele en industriële eigendomswetgeving, zonder dat de Gebruiker het recht heeft om ze te exploiteren,

reproduceren, distribueren, wijzigen, openbaar te maken, toe te wijzen of te transformeren, noch het recht heeft om enige

andere vorm van verspreiding ervan uit te voeren die niet uitdrukkelijk door Salto is toegestaan. Alle intellectuele

eigendomsrechten op de App en op alle bovengenoemde elementen (inclusief de broncode) behoren exclusief toe aan Salto

en/of haar licentiegevers.

De toegang van de Gebruiker tot de App of de Diensten verleent de Gebruiker geen eigendomsrecht of enig ander recht op de

App, op de inhoud van de App, de Diensten of de onderliggende broncode, behalve voor het toegestane gebruik van de App en

van de Diensten uiteengezet in paragraaf 2.3.2. Salto behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen

jegens de gebruiker indien deze inbreuk maakt op intellectuele of industriële eigendomsrechten.
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2.8. Wijzigingen en updates.

Salto behoudt zich het recht voor om de App te wijzigen of bij te werken en/of de technische opzet van de Diensten op elk

moment naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder toestemming van de Gebruiker en zonder dat de Gebruiker recht heeft op

enige vorm van schadevergoeding. Dergelijke wijzigingen en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten daarop

behoren exclusief toe aan Salto.

Bovendien worden dergelijke wijzigingen automatisch beschouwd als onderworpen aan en gedekt door deze

Gebruiksvoorwaarden.

2.9. Systeem vereisten. 

De app is beschikbaar voor apparaten met een Apple iOS- of Android-besturingssysteem. Om de App te gebruiken, moet de

Gebruiker echter beschikken over een compatibel Apparaat, internettoegang en de nodige minimumspecificaties (inclusief de

juiste versie van iOS en van Android OS) die kunnen worden geraadpleegd, alvorens de App te downloaden, op de App-

informatie beschikbaar in de Store (de "Softwarevereisten").

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het verifiëren dat de App compatibel is met het Apparaat en dat een dergelijk

Apparaat voldoet aan de Softwarevereisten, uitgaande van alle schade en verliezen die het gebruik van de App (inclusief de

installatie) aan het Apparaat kan veroorzaken.

Bovendien erkent de Gebruiker dat sommige functies van de App en/of de Diensten mogelijk niet volledig operationeel zijn

vanwege de kenmerken van het Apparaat van de Gebruiker.

2.10. Beschikbaarheid. 

Salto zal redelijke inspanningen leveren om de App te allen tijde beschikbaar te maken, maar Salto garandeert geen 100%

beschikbaarheid.

De Gebruiker erkent dat de app wordt aangeboden via internet en mobiele netwerken en dat de kwaliteit en beschikbaarheid

van de app dus kan worden beïnvloed door factoren buitenzijde de redelijke controle van Salto.

Bovendien erkent de Gebruiker dat om de App en de Access Mobile Services naar behoren te laten functioneren (i) de

hardware van het toegangscontrolesysteem van de betreffende Locatie in perfecte staat en in voldoende staat van onderhoud

moet zijn en, (ii) de Systeemeigenaar van een dergelijke Locatie zal de Gebruiker op adequate wijze mobiele toegangsrechten

hebben verleend tot de Locatie, onder voorbehoud van de bepalingen van sectie 2.2; die ook beide buitenzijde de controle van

Salto vallen.

Dienovereenkomstig en zonder beperkende doeleinden, behalve in geval van fraude, aanvaardt Salto geen enkele

aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de App of van de Diensten, of voor enige moeilijkheid of onmogelijkheid

om inhoud te downloaden of te openen of enige andere storing in het communicatiesysteem die kan resulteren in de App of

de Services niet beschikbaar zijn, en/of voor onbeschikbaarheid van de Services als gevolg van een niet-toegewezen staat van

de hardware van het toegangscontrolesysteem of het onvoldoende verlenen van mobiele toegangsmachtigingen aan de

Gebruiker door de Systeemeigenaar. Salto is niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning of onderhoud voor de App.

2.11. Geen garantie. 

De App wordt beschikbaar gesteld "zoals ze is", zonder dat Salto ieder type van garantie geeft. Voor zover maximaal
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toegestaan door de wet, wijst Salto hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot de App af.

2.12. Aansprakelijkheidsbeperking. 

Elke partij is aansprakelijk jegens de andere voor de schade en verliezen veroorzaakt als een direct en noodzakelijk gevolg van

een wezenlijke schending van de verplichtingen die zijn aangegaan onder deze Gebruiksvoorwaarden, echter met

inachtneming van de beperkingen van de volgende paragrafen.

Indien toegestaan door de wet en voor zover toegestaan door de wet, is Salto niet aansprakelijk voor:

Indirecte, bijzondere, punitieve, voorbeeld- of gevolgschade of voor gederfde winst.

Elke schade of verlies van welke aard dan ook, veroorzaakt of geleden door de Gebruiker als gevolg van de toegang tot, het

gebruik en de uitvoering van de App en/of van de Diensten (inclusief maar niet beperkt tot de installatie van de App en enige

schade veroorzaakt aan het Apparaat van de Gebruiker als een resultaat van een dergelijke installatie).

Elke schade of verlies van welke aard dan ook die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de App of van de Diensten.

Salto is in alle gevallen niet aansprakelijk voor verlies of schade die redelijkerwijs niet te voorzien is. Niets in deze

gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Salto uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel

veroorzaakt door nalatigheid of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of enige andere

aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

3. PERSOONLIJKE GEGEVENS

3.1 Voor het gebruik van de Mobiele Toegangsdiensten via de App moet de Gebruiker een account hebben geregistreerd,

waarvoor de Gebruiker zal worden gevraagd om Salto een aantal identiteits- en/of contactgegevens te verstrekken. Salto zal

dergelijke persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke verwerken in overeenstemming met het volgende

privacybeleid van Salto.

3.2 Daarnaast zal het gebruik van de Mobiele Toegangsdiensten door de Gebruiker met betrekking tot één specifieke Locatie

uiteindelijk ook de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker door de Systeemeigenaar met zich meebrengen. De

Systeemeigenaar zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke (of in sommige situaties als verwerker) van dergelijke

persoonlijke gegevens en Salto zal dergelijke persoonlijke gegevens alleen verwerken als gegevensverwerker (of in sommige

situaties als subverwerker). In dergelijke gevallen zal Salto de genoemde persoonsgegevens uitsluitend verwerken namens de

Systeemeigenaar en volgens diens instructies, voor het verstrekken aan de Systeemeigenaar van de bijbehorende online

diensten voor toegangscontrole en/of technische ondersteuningsdiensten. Voor dergelijke doeleinden zullen de

Systeemeigenaar en Salto een gegevensverwerkersovereenkomst ondertekenen in overeenstemming met de toepasselijke

wetgeving.

Het is de verantwoordelijkheid van de Systeemeigenaar om de Gebruiker vooraf te hebben geïnformeerd over hoe dergelijke

persoonsgegevens door de Systeemeigenaar en zijn verwerkers zullen worden verwerkt en om ervoor te zorgen dat hij een

legitieme wettelijke basis heeft om een dergelijke verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker uit te voeren.

4. WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Salto behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, evenals het recht om
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nieuwe voorwaarden en beleid toe te voegen die deze Gebruiksvoorwaarden aanvullen. De van kracht zijnde versie van deze

Gebruiksvoorwaarden is te vinden bij de app-instellingen.

Niettegenstaande het bovenstaande, wanneer er significante wijzigingen zijn, zullen de nieuwe voorwaarden en/of de nieuwe

Gebruiksvoorwaarden vóór inloggen aan de Gebruiker worden getoond via de App; zodat de Gebruiker de nieuwe voorwaarden

of de nieuwe Gebruiksvoorwaarden accepteert door op het vakje "Inloggen" of een ander gelijkwaardig vakje te klikken. Na het

accepteren van de nieuwe voorwaarden of de nieuwe Gebruiksvoorwaarden (en pas nadat hij deze heeft geaccepteerd), heeft

de Gebruiker recht op toegang tot de functies van de App.

5. TERMIJN EN BEINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking (en zijn dus volledig bindend) vanaf het moment waarop ze door de Gebruiker

worden aanvaard (onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 2.2).

Salto heeft het recht om het contract met de gebruiker te beëindigen door middel van aanvaarding door de gebruiker van deze

gebruiksvoorwaarden, op elk moment. In dat geval wordt de onder deze Gebruiksvoorwaarden verleende licentie geacht

automatisch te zijn ingetrokken en geannuleerd.

De gebruiker heeft het recht om het contract met Salto te beëindigen door middel van de aanvaarding van deze

gebruiksvoorwaarden, op elk moment door de app te verwijderen, zonder dat enige vorm van kennisgeving door de gebruiker

aan Salto nodig is.

Daarnaast behoudt Salto zich ook het recht voor om de toegang tot de App en/of de Diensten tijdelijk op te schorten wanneer

er technische problemen zijn die, naar de criteria van Salto, de veiligheidsmaatregelen die Salto heeft genomen voor de goede

werking van de App en/of de diensten.

6. DIVERSE BEPALINGEN

De titels en kopjes van de verschillende secties en subsecties in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gekozen met als enig doel

een gids te bieden bij het lezen van de genoemde secties. Er wordt van uitgegaan dat, voor contractuele doeleinden, deze titels

de inhoud van de secties of subsecties waarnaar ze verwijzen niet veranderen.

De officiële taal van deze gebruiksvoorwaarden is Engels. In het geval van enige discrepantie tussen de Engelse versie en

enige andere versie waarin de Gebruiksvoorwaarden zouden kunnen worden vertaald (exclusief om het begrip van de

Gebruiker te vergemakkelijken), prevaleert de inhoud van de Engelse versie.

De Gebruiker verklaart en garandeert dat (i) zijn/haar woonplaats niet is gevestigd in een van de landen die onderworpen zijn

aan een embargo van de Verenigde Staten van Amerika of door de Verenigde Staten worden beschouwd als een entiteit die

terrorisme ondersteunt en (ii) de Gebruiker niet opgenomen in een lijst als een verboden entiteit door de Verenigde Staten van

Amerika.

In het geval dat een van de clausules in deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig wordt verklaard,

heeft deze nietigheid of het ontbreken van effect geen invloed op de geldigheid of de effectiviteit van de overige clausules, die

blijven geldig en effectief, tenzij de voornoemde nietigheid of het ontbreken van effect een essentiële en substantiële wijziging

met zich meebrengt van de overige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. De nietig of ongeldig verklaarde clausule wordt

beschouwd als niet opgenomen en zal worden vervangen door een nieuwe clausule of geïnterpreteerd op een manier die
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wettelijk aanvaardbaar is, waarvan de inhoud zoveel mogelijk overeenkomt met de clausule die Salto zou hebben opgenomen

indien zij op de hoogte was geweest van het ontbreken van geldigheid of effect van deze clausule.

7. WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze gebruiksvoorwaarden zijn volledig onderworpen aan de Spaanse wetgeving. De partijen, die uitdrukkelijk afstand doen

van hun rechten op enig ander rechtsgebied waar ze mogelijk recht op hebben, komen uitdrukkelijk overeen om elke

controverse die kan ontstaan met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, de App, de Diensten of het gebruik of

functioneren ervan, voor te leggen, van contractuele of buitencontractuele aard, aan de rechtbanken van de stad San Sebastian

(Gipuzkoa-Spanje) en hun hiërarchische meerderen.

Vrijwaring:

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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