
Sluttbrukerlisensavtale
Access Control Cloud-applikasjoner

1. GENERELL INFORMASJON

SALTO Systems, SL ("Salto”) er et spansk selskap, med selskapsregistrert adresse lokalisert på C/ Arkotz 9, Polígono

Lanbarren, 20180 Oiartzun (Guipúzcoa-Spain), med skatteidentifikasjonsnummer B-20.708.517, telefonnummer +34 943 344

550 og e-postadresse info@saltosystems.com.

Registrert ved det kommersielle registeret i Guipúzcoa, i bind 1.850, ark 101, side SS-18.081.

2. GENERELLE BRUKSBETINGELSER FOR APPEN

2.1. omfang

Denne avtalen regulerer vilkårene for nedlasting og bruk av appen som eies av SALTO (“Brukervilkårene”) Brukeren (dvs.

personen som godtar disse bruksvilkårene) har lastet ned og vil bruke i brukers smarttelefon eller nettbrett (det

utydelige“Enhet”). Disse vilkårene for bruk erstatter alle tidligere kontrakter eller vilkår som er avtalt av brukeren med samme

formål og for samme app.

Begrepet “Appen”Betyr den aktuelle Saltos programvareapplikasjon lastet ned av brukeren for bruk, underlagt bestemmelsene

i disse bruksvilkårene, på Apple iOS- og Android OS-enheter og eventuelle oppgraderinger av den samme. Appen tillater blant

annet brukeren å åpne dørene til lokalene som er utstyrt med et kompatibelt Saltos adgangskontrollsystem med sin

enhet.plassering”), Forutsatt at brukeren tidligere har fått mobiltilgangstillatelser til en slik plassering (“ Tjenester for mobil

tilgang”) Av eieren av det tilsvarende systemet som har en aktiv lisens for en Saltos programvareadgangskontroll løsning til

en slik plassering. Slike mobile adgangstjenester, sammen med andre tjenester som Salto måtte bestemme seg for å yte

gjennom appen, skal heretter refereres til i fellesskap som “Tjenester”.

2.2. Nedlasting av appen og aksept av disse bruksvilkårene

Appen kan lastes ned av Bruker gjennom butikken levert av enhetsprodusenten eller av applikasjonsdistributøren (« butikk”).

Etter å ha lastet ned og åpnet appen, kan brukeren vise disse vilkårene ved å klikke på lenken som er tilgjengelig, før brukeren

kan logge på. For å få tilgang til appen og bruke tjenestene, må brukeren klikke i boksen "Logg inn" eller tilsvarende boks som

kan vises for et slikt formål. Ved å klikke i en slik rute godtar brukeren innholdet i disse bruksvilkårene (inkludert

garantibegrensninger og ansvarsbegrensninger angitt her) og forplikter seg til å oppfylle innholdet. Brukeren blir derfor bedt

om å lese og gjennomgå nøye disse bruksvilkårene før han klikker på en slik rute og får tilgang til appen.

Bruker bruk av mobiltilgangstjenestene gjennom appen (etter å ha lastet ned og akseptert disse bruksvilkårene) med hensyn

til hver spesifikk plassering, vil være fullstendig underlagt og kreve at eieren av det tilsvarende Saltos tilgangskontrollsystem

for slike Plassering (den "Systemeier”) har tidligere gitt Bruker mobiltilgangstillatelser for bruk av mobiltilgangstjenestene på

stedet. Følgelig er tildelingen av slike mobiltilgangstillatelser til Bruker utside omfanget av disse bruksvilkårene, uten at Salto

påtar seg noen form for ansvar for å gi eller kansellere det samme til brukerne.
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2.3. Gebyrer. 

Nedlasting og bruk av Bruker av appen skal være gratis, uten at det berører:

Tilkoblingsavgiften som brukere skal betale for å få tilgang til det tilsvarende nettverk. Bruker erkjenner derfor at vilkårene i

avtalen med hans/hennes respektive nettverk fortsatt vil gjelde ved bruk av appen. Som et resultat kan Bruker bli belastet av

nettverk for tilgang til nettverk for varigheten av tilkoblingen mens han får tilgang til appen og/eller tjenestene.

Eventuelle avgifter som skal betales av systemeieren for at Bruker skal få tilgang til mobiltilgangstjenestene.

Salto forbeholder seg retten til i fremtiden å innføre ethvert overveielse det måtte anse som hensiktsmessig for nedlasting og

/ eller bruk av appen og / eller hele eller deler av tjenestene. I slike tilfeller skal Salto gi brukeren tilstrekkelig på forhånd de

gjeldende vilkårene.

2.4. Brukslisens.

I kraft av disse bruksvilkårene og underlagt de samme, gir Salto Bruker, og Bruker godtar, en royaltyfri, personlig, ikke-

kommersiell, ikke-overførbar, tilbakekallbar, begrenset og ikke-eksklusiv lisens for bruk av App, utelukkende for å få tilgang til

appen og for å få tilgang til og bruke funksjonene og tjenestene som Salto bestemmer seg for å gjøre tilgjengelig gjennom

appen. En slik lisens er eksklusivt gitt og tilgjengelig etter at Bruker har akseptert disse bruksvilkårene i henhold til

akseptmekanismen for telematikk angitt i avsnitt 2.2. Den nevnte tillatte bruken av appen inkluderer fullstendig eller delvis

reproduksjon av appen utelukkende for bruk, nedlasting, utførelse og visning på en enhet.

2.5. Uautorisert tilgang til appen eller tjenestene. 

Den nevnte tildelte lisensen er personlig og ikke-overførbar. Bruker er ansvarlig for bruken av appen og/eller tjenestene

gjennom alle sine enheter, og er forpliktet til å sikre at ingen uautoriserte personer får tilgang til appen og/eller tjenestene

gjennom noen av hans/hennes enhet(er) (for eksempel ved tap eller misbruk av en enhet der appen er installert). Bruker påtar

seg det fulle ansvaret for enhver handling som utføres ved bruk av brukerens profil i appen og skal være ansvarlig, uten

begrensning, overfor (i) Salto og ethvert annet selskap i gruppen og/eller (ii) overfor systemeierne som har gitt Bruker med

mobiltilgangstillatelser til deres plasseringer, for eventuelle skader som oppstår fra misbruk eller feil bruk av appen og/eller

tjenestene gjennom hans/hennes enhet(er). I tilfelle Bruker oppdager eller mistenker at det eksisterer tap, tyveri eller misbruk

fra tredjeparter av appen eller tjenestene gjennom enheten(e), skal Bruker være fullt ansvarlig for å varsle systemeierne som

har gitt Bruker med mobiltilgangstillatelser til sine lokasjoner, slik at sistnevnte kan iverksette tiltakene de anser som

passende (inkludert blant annet kansellering av mobiltilgangstillatelsene fra slike enheter).

2.6. Ikke tillatt bruk. 

Den tillatte bruken av appen er begrenset til bruken beskrevet i forrige avsnitt 2.4. Enhver bruk til andre formål er uttrykkelig

forbudt og skal anses som piratkopiering av programvare i strid med lovgivningen om intellektuell og industriell eiendom.

Salto forbeholder seg retten til å kreve ethvert ansvar for brudd på denne bestemmelsen, i henhold til gjeldende lovgivning.

Uten begrensende formål er ikke brukeren berettiget til og forplikter seg til ikke å la tredjeparter (i) lage og distribuere kopier

av appen, (ii) forsøke å kopiere, reprodusere, endre, manipulere, modifisere, reversere konstruksjon, demontere, dekompilere,

overføre, utveksle eller oversette appen, (iii) lage avledede verk av appen av noe slag overhodet, (iv) tillate enhver
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uvedkommende å få tilgang til eller bruke appen eller tjenestene, (v) lisens, underlisensiere, selge, videreselge, overføre, tildele,

distribuere eller på annen måte kommersielt utnytte appen eller retten til å få tilgang til og bruke appen eller tjenestene, (vi)

bruke appen eller tjenestene på noen måte som er ulovlig, ulovlig, bedragersk eller skadelig, eller i tilknytning til eller å utføre

ulovlige, ulovlige, falske eller skadelige formål eller aktiviteter, eller for noe formål som krenker tredjeparts rettigheter, og (vii)

bruker appen eller tjenestene på noen måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade til appen eller til tjenestene eller

svekkelse av tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til appen eller tjenestene. Dessuten skal brukeren verken bruke appen

eller tjenestene hvis den er en konkurrent til Salto eller noe annet selskap i Saltos gruppe, eller for å overvåke tilgjengeligheten,

sikkerheten, ytelsen eller funksjonaliteten til appen eller tjenestene eller for annen benchmarking. eller

konkurransedyktige formål.

2.7. Immaterielle og industrielle rettigheter. 

Hele appen, dvs. alle elementer som består av appen (tekster, bilder, varemerker, logoer, programvarefiler, fargekombinasjoner

osv.), dens innholds strukturvalg og rekkefølge, og den underliggende kildekoden, er beskyttet under intellektuell og industriell

eiendomslovgivning, verken å ha rett til å utnytte, reprodusere, distribuere, endre, offentlig kommunisere, tildele eller

transformere dem eller ha rett til å utføre noen annen form for spredning av det samme som ikke er uttrykkelig autorisert av

Salto. Enhver og alle immaterielle rettigheter over appen og over alle de ovennevnte elementene (inkludert kildekoden) tilhører

utelukkende Salto og/eller dets lisensgivere.

Brukerens tilgang til appen eller tjenestene gir ikke brukeren noen eierrettigheter eller andre rettigheter over appen, over

innholdet i appen, tjenestene eller den underliggende kildekoden, bortsett fra tillatt bruk av appen og tjenestene som er

beskrevet i avsnitt 2.3.2. Salto forbeholder seg retten til å utøve juridiske handlinger overfor brukeren hvis sistnevnte bryter

noen immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter.

2.8. Endringer og oppdateringer.

Salto forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere appen og/eller å endre det tekniske oppsettet av tjenestene når som

helst etter eget skjønn, uten brukerens tillatelse og uten at Bruker har rett til noen form for skadesløsholdelse overhodet. Alle

slike endringer samt immaterielle og industrielle rettigheter over disse skal utelukkende tilhøre Salto.

Videre skal slike endringer anses automatisk underlagt og dekket av disse bruksvilkårene.

2.9. Systemkrav. 

Appen er tilgjengelig for enheter som kjører enten Apple iOS eller Android operativsystemer. Men for å bruke appen, må

Bruker ha en kompatibel enhet, internettilgang og de nødvendige minimumsspesifikasjonene (inkludert den aktuelle versjonen

av iOS og Android OS) som kan konsulteres før appen lastes ned på Appens informasjon er tilgjengelig i butikken

("Programvarekravene").

Brukeren er eneansvarlig for å verifisere at Appen er kompatibel med Enheten, og at en slik Enhet oppfyller

programvarekravene, forutsatt at alle skader og tap som bruken av Appen (inkludert installasjonen) kan forårsake Enheten.

Videre erkjenner brukeren at noen av funksjonene i appen og / eller tjenestene kanskje ikke er i full drift på grunn av

egenskapene til brukerens enhet.
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2.10. Tilgjengelighet. 

Salto skal bruke rimelig innsats for å gjøre appen tilgjengelig til enhver tid, men Salto garanterer ikke 100 % tilgjengelighet.

Brukeren erkjenner at appen leveres via Internett og mobilnettverk, og derfor kan kvaliteten og tilgjengeligheten av appen

påvirkes av faktorer utenfor Saltos rimelige kontroll.

Videre erkjenner brukeren at for at appen og Access Mobile Services skal fungere skikkelig (i) må maskinvaren til

tilgangskontrollsystemet til det aktuelle stedet være i perfekte forhold og i tilstrekkelig reparasjonstilstand, og (ii)

Systemeieren av en slik plassering skal tilstrekkelig ha gitt brukeren mobiltilgangstillatelser til plassering underlagt

bestemmelsene i avsnitt 2.2; som også begge er utenfor Saltos kontroll.

Følgelig og uten begrensende formål, bortsett fra i tilfelle svindel, påtar Salto seg intet ansvar for utilgjengelighet av appen

eller tjenestene, eller for vanskeligheter eller manglende evne til å laste ned eller få tilgang til innhold eller annen

kommunikasjonssystemfeil som kan resultere i appen eller at tjenestene ikke er tilgjengelige, og / eller for at tjenestene ikke

er tilgjengelige på grunn av utilstrekkelig tilstand til maskinvaren for tilgangskontrollsystemet eller utilstrekkelig tildeling av

mobiladgangstillatelser til brukeren av systemeieren. Salto er ikke ansvarlig for støtte eller vedlikehold av appen.

2.11. Ingen garanti. 

Appen gjøres tilgjengelig "som den er", uten at Salto gir noen form for garanti for det samme. I den maksimale utstrekning

loven tillater, fraskriver Salto seg herved alle underforståtte garantier med hensyn til appen.

2.12. Ansvarsbegrensning. 

Hver part skal være ansvarlig overfor den andre for skader og tap forårsaket som en direkte og nødvendig konsekvens av et

vesentlig brudd på forpliktelsene påtatt under disse bruksvilkårene, med forbehold om begrensningene i følgende avsnitt.

Når loven tillater det og i den utstrekning loven tillater det, er Salto ikke ansvarlig for:

Indirekte, spesiell, straffende, eksemplarisk skade eller følgeskade eller for tap av fortjeneste.

Enhver skade eller tap av hvilken som helst art, forårsaket til eller lidd av brukeren som et resultat av tilgang, bruk og

utførelse av appen og / eller tjenestene (inkludert uten begrensning appinstallasjon og eventuelle skader forårsaket av

brukerens enhet som en resultatet av slik installasjon).

Enhver skade eller tap av noe slag oppstår som følge av utilgjengeligheten av appen eller tjenestene.

I alle tilfeller er Salto ikke ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan forutses. Ingenting i disse bruksvilkårene

skal ekskludere eller begrense Saltos ansvar for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller for svindel eller

falske falske fremstillinger eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

3. PERSONLIGE DATA

3.1 For bruk av Mobile Access Services gjennom Appen, må brukeren ha registrert en konto, for hvilke formål, skal brukeren bli

bedt om å gi Salto noen identitet og / eller kontakte personlige data. Salto skal behandle slike personopplysninger som

behandlingsansvarlig i samsvar med følgende personvernregler for Salto.

3.2 I tillegg skal bruk av Mobile Access Services av brukeren med hensyn til en bestemt plassering også til slutt innebære
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behandling av brukerens personlige data av systemeieren. Systemeieren skal fungere som kontrollør (eller i noen situasjoner

som behandler) av slike personopplysninger, og Salto skal bare behandle slike personopplysninger som databehandler (eller i

noen situasjoner som underbehandler). I slike tilfeller skal Salto utelukkende behandle de henviste personopplysningene på

vegne av systemeieren og følge instruksjonene for å levere til systemeieren av de tilsvarende tilgangskontrolltjenestene og /

eller tekniske støttetjenestene. For slike formål skal systemeieren og Salto signere en databehandleravtale i samsvar med

gjeldende lovgivning.

Det vil være systemeiers ansvar å ha informert brukeren tidligere om hvordan slike personopplysninger skal behandles av

systemeieren og dets prosessorer, og for å sikre at den har et legitimt juridisk grunnlag for å utføre slik behandling av

brukerens personlige data.

4. ENDRING AV DISSE BRUKSBETINGELSENE

Salto forbeholder seg retten til å endre, helt eller delvis, disse vilkårene for bruk, samt retten til å legge til nye vilkår og

retningslinjer som utfyller disse bruksvilkårene. Den gjeldende versjonen av disse bruksvilkårene finner du i appinnstillingene.

Til tross for det ovennevnte, når det foreligger betydelige endringer, skal de nye vilkårene og / eller de nye bruksvilkårene vises

for brukeren gjennom appen før pålogging; slik at brukeren godtar de nye vilkårene eller de nye bruksvilkårene ved å klikke i

boksen "Logg inn" eller en hvilken som helst annen tilsvarende rute. Etter å ha akseptert de nye vilkårene eller de nye

bruksvilkårene (og bare etter å ha akseptert dem), skal brukeren ha rett til tilgang til funksjonene i appen.

5. VILKÅR OG OPPSIGELSE

Disse bruksvilkårene skal tre i kraft (og dermed være fullstendig bindende) fra det øyeblikket da det samme godtas av

brukeren (underlagt bestemmelsene i avsnitt 2.2).

Salto har rett til å si opp kontrakten som abonneres med brukeren ved hjelp av brukerens aksept av disse bruksvilkårene, når

som helst. I slike tilfeller skal lisensen gitt i henhold til disse bruksvilkårene anses å være automatisk tilbakekalt og kansellert.

Brukeren har rett til å si opp kontrakten som er abonnert med Salto, ved å akseptere disse vilkårene for bruk, når som helst ved

å avinstallere appen, uten at det er nødvendig med noen form for varsel fra brukeren til Salto.

I tillegg forbeholder Salto seg også retten til midlertidig å suspendere tilgangen til appen og / eller tjenestene når det

foreligger tekniske problemer som, etter Saltos kriterier, kan redusere de sikkerhetstiltak som Salto har vedtatt for at appen

fungerer og / eller tjenestene.

6. DIVERSE BESTEMMELSER

Titlene og overskriftene til de forskjellige seksjonene og underavsnittene i disse bruksvilkårene er valgt utelukkende med det

formål å tilby en guide som kan hjelpe deg med å lese disse avsnittene. Det anses at, for kontraktsmessige formål, ikke disse

overskriftene endrer innholdet i seksjonene eller underavsnittene de henviser til.

Det offisielle språket i disse bruksvilkårene er engelsk. I tilfelle avvik mellom den engelske versjonen og en hvilken som helst

annen versjon vilkårene for bruk kunne oversettes til (for det eksklusive formålet å forenkle brukerens forståelse), skal

innholdet i den engelske versjonen ha forrang.

Brukeren representerer og garanterer at (i) hans / hennes hjemsted ikke er lokalisert i noen av landene som er underlagt
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embargo av USA eller anses av USA som en enhet som støtter terrorisme, og (ii) brukeren ikke er inkludert i en liste som en

forbudt enhet av USA.

I tilfelle noen av klausulene i disse bruksvilkårene blir erklært ugyldige eller uten virkning, helt eller delvis, skal denne

ugyldigheten eller manglende effekt ikke påvirke gyldigheten eller effektiviteten til de gjenværende klausulene, som skal forbli

gyldig og effektiv, med mindre nevnte ugyldighet eller manglende effekt medfører en vesentlig og vesentlig endring av de

andre bestemmelsene som er angitt i disse bruksvilkårene. Klausulen som er erklært ugyldig eller uten virkning, skal betraktes

som ikke inkludert, og den skal erstattes av en ny klausul eller tolkes på en måte som er akseptabelt i loven, hvis innhold er så

lik som klausulen Salto ville ha inkludert hvis den hadde visst om mangelen på gyldighet eller effekt av denne paragrafen.

7. LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

Disse bruksvilkårene er fullt ut underlagt spansk lovgivning. Partene, som uttrykkelig gir avkall på sine rettigheter til enhver

annen jurisdiksjon de måtte ha rett til, samtykker uttrykkelig til å sende inn enhver uenighet som kan oppstå med hensyn til

disse bruksvilkårene, til appen, til tjenestene eller til deres bruk eller funksjon, enten det er kontraktsmessig eller utenom

kontraktsmessig, til domstolene i byen San Sebastian (Gipuzkoa-Spania) 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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