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1. DEFINED TERMS

Tässä sopimuksessa:

"Tytäryhtiöt” tarkoittaa mitä tahansa lisenssinantajan tytäryhtiötä aika ajoin.

"sopimus” tarkoittaa yhdessä näitä yleisiä ehtoja, sellaisina kuin niitä on ajoittain muutettu, täydennetty tai oikaistu näiden

ehtojen ja Ohjeiden mukaisesti.

"Valtuutetut jakelijat” tarkoittaa joko tytäryhtiötä tai lisenssinantajan valtuutettuja kumppaneita, jälleenmyyjiä ja jakelijoita.

"Lataa liput” on sama merkitys kuin lakäyttääkkeessa 3 tälle termille.

"Laitteisto” tarkoittaa Salton tai minkä tahansa muun Salto Group -yksikön kehittämää kulunvalvontajärjestelmän laitteistoa

sekä Salton järjestelmiin integroitua kolmannen osapuolen laitteistoa, jota voidaan käyttää Ohjelmiston yhteydessä ja jonka

Lisenssinsaaja on aiemmin hankkinut.

"Ohjeet” tarkoittaa Ohjelmiston lataamista ja asennusta koskevia ohjeita, jotka Lisenssinsaaja on saanut Lisenssinantajalta

tai Valtuutetulta jakelijalta joko sähköpostitse, käsin tai muuten.

"Lisenssi” on sama merkitys kuin lausekkeessa 3 tälle termille.

"Lisenssin haltija” tarkoittaa Sopimuksen hyväksyvää oikeushenkilöä.

"Lisensoija” tai "Salto” tarkoittaa Salto Järjestelmät, SL, espanjalaista yritystä, jonka rekisteröity osoite on C/Arkotz 9,

Polígono Lanbarren, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa-Espanja) ja verotunnus B-20.708.517, joka on asianmukaisesti rekisteröity

yhtiön kaupparekisteriin. Guipuzcoa, osa 1850, arkki 101, sivu DD-18081.

"Sijainti” tarkoittaa Lisenssinhaltijan tiloja, joihin Laitteisto on asennettu.

"Salto Group” tarkoittaa Saltoa ja kaikkia sen tytäryhtiöitä aika ajoin.

"Palvelu” tarkoittaa SALTO ProAccess SPACE -nimistä kulunvalvontaohjelmistoa, kaikkine komponentteineen, taustalla

olevine lähdekoodeineen ja sen yhteydessä lisenssinsaajan käyttöön toimitettuna tai asetetussa dokumentaatiossa tai

materiaaleineen sekä niihin liittyviä päivityksiä, päivityksiä, kehitystä tai lisäosia. tai linkitetty Ohjelmistoon. Lisenssinhaltijan

sopiman Ohjelmiston ja sovellettavien lisäosien tilaustyyppi on kuvattu Ohjelmiston eritelmissä, jotka sisältyvät "SALTO-

ohjelmistoalueeseen" tai muuhun vastaavaan Salton kaupallisen verkkosivuston alueeseen tai Ohjelmiston "Tietoja"-

osiossa. .

"Ohjelmiston tekniset vaatimukset” on sama merkitys kuin lausekkeessa 7 tälle termille.

“Systems” on sama merkitys kuin termille lausekkeessa 7.1.

Termi "use” tarkoittaa Ohjelmiston lataamista, asentamista, käyttämistä ja käyttämistä tämän sopimuksen sallimalla

tavalla.

Muilla sopimuksen isoilla kirjaimilla on merkitys, joka on annettu näille termeille koko sopimuksen sisältämässä

määritelmässä.
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2. SOPIMUKSEN LATAAMINEN, HYVÄKSYMINEN JA YLEISYYS

2.1 Aloita lataus

Ohjelmiston lataamiseksi oikein, Lisenssinsaajan on noudatettava tätä tarkoitusta varten annettuja ohjeita.

2.2 Hyväksyminen

Napsauttamalla tämän sopimuksen lopussa olevaa Hyväksyn-ruutua Lisenssinsaaja hyväksyy täysin ja peruuttamattomasti

tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Lisenssinsaajaa pyydetään lukemaan ja lukemaan tämä sopimus huolellisesti ennen napsauttamista kyseiseen ruutuun ja

ohjelmiston lataamista.

Jos henkilö hyväksyy tämän sopimuksen oikeushenkilön puolesta, kyseinen henkilö edustaa ja takaa lisenssinantajalle, että

hänellä on asianmukaiset valtuudet sitoa tällainen oikeushenkilö tähän sopimukseen. Joka tapauksessa henkilön, joka

hyväksyy tämän sopimuksen oikeushenkilön puolesta, on pidettävä lisenssinantajaa vaarattomana, jos tällaisen tai

oikeushenkilön kanssa on kiistoja kyvyn tai viranomaisen puutteesta johtuvista vaatimuksista.

2.3 Kokonainen ja ainoa sopimus

Tämä sopimus on osapuolten ainoa ja kokonaissopimus lisenssin ja ohjelmiston kanssa, ja se korvaa kaikki aikaisemmat

sopimukset tai ehdot, joista lisenssinsaaja on sopinut niiden yhteydessä. 

Lisenssinsaaja ymmärtää, että jos ohjelmiston käyttöoikeus on ostettu valtuutetulta jakelijalta laitteiston hankinnan

yhteydessä, kyseinen valtuutettu jakelija ei toimi lisenssinantajan edustajana eikä siksi ole valtuutettu esittämään mitään

vakuutuksia, ehtoja tai takuita, lakisääteisesti tai muutoin, Lisenssinantajan puolesta tai muuttaa tämän sopimuksen ehtoja.

Lisenssinantajaa eivät sido lisenssinsaajan ja valtuutettujen jakelijoiden väliset sopimukset.

 

3. LICENSE OF USE

Tämän Sopimuksen nojalla lisenssinantaja myöntää Lisenssinsaajalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-siirrettävän, ei-

alilisensoitavan, peruutettavan ja rajoitetun lisenssin käyttää Ohjelmistoa yksinomaan Paikkaan asennetun laitteiston

hallintaan ( "Lisenssi”).

Lisenssinsaajalla on oikeus tehdä enintään kolme (3) latausta samasta ohjelmistoversiosta (" Lataa liput”). Ohjelmiston uusien

versioiden tai päivitysten sattuessa latauslippujen laskuri nollautuu (0) ja lisenssinsaaja voi ladata kolme (3) uutta ohjelmiston

uutta versiota tai päivitystä.

4. PERMITTED AND RESTRICTED USES

Ohjelmiston ainoa sallittu käyttö on kuvattu yllä osassa 3. Lisenssinsaajan on rajoitettava pääsy ohjelmistoon niille

lisenssinsaajan työntekijöille tai urakoitsijoille, jotka tehtäviensä ja toimistonsa vuoksi vastaavat sijainnin

kulunvalvontajärjestelmien valvonnan hallinnasta. 

Muu käyttö on nimenomaisesti kielletty, ja sitä pidetään ohjelmistopiratismin vastaisena teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan
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lainsäädännön vastaisena. Lisenssinantaja pidättää oikeuden vaatia Lisenssinsaajaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän

säännöksen rikkomisesta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä, Lisenssinsaaja ei saa eikä saa yrittää:

käyttää Ohjelmistoa millään laittomalla, laittomalla, vilpillisellä tai haitallisella tavalla tai laittoman, laittoman, vilpillisen tai

haitallisen tarkoituksen tai toiminnan yhteydessä tai suorittamiseen tai mihin tahansa tarkoitukseen, joka loukkaa minkä

tahansa kolmannen osapuolen oikeuksia;

käyttää Ohjelmistoa liittämään tai olemaan vuorovaikutuksessa muiden laitteistojen kuin Laitteiston tai järjestelmien kanssa,

joita ei ole integroitu Ohjelmistoon;

käyttää Ohjelmistoa yhdessä muiden tietokoneohjelmien kanssa, jotka voivat vaikuttaa sen moitteettomaan toimintaan, tai

muuten käyttää Ohjelmistoa millään tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa Ohjelmistolle tai heikentää sen

saatavuutta tai saavutettavuutta;

käyttää Ohjelmistoa tavalla, joka voi olla haitallista lisenssinantajalle, sen tytäryhtiöille tai valtuutetuille jakelijoille;

käyttää Ohjelmistoa sen saatavuuden, turvallisuuden, suorituskyvyn tai toiminnallisuuden seurantaan tai muihin vertailu- tai

kilpailutarkoituksiin;

kopioida tai millään tavalla jäljentää tai monistaa Ohjelmistoa;

muokata, kääntää, tehdä Ohjelmistoon perustuvia johdannaisteoksia, muokata Ohjelmistoa millään tavalla tai tehdä siihen

muutoksia suoraan tietokannasta, käyttää lähdekoodia tai tehdä siihen muutoksia; tai

purkaa, purkaa, purkaa tai hajota ohjelmistoa tai luo ohjelmistosta johdannaisia.

5. LISENSSIN VOIMASSAOLON EHDOT

Lisenssin voimassaolo edellyttää seuraavia ehtoja:

Lisenssinsaaja on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot ehdollisesti yllä kohdassa 2 säädetyin ehdoin.

Lisenssinsaaja on hankkinut ja ylläpitänyt laitteiston etukäteen lisenssinantajalta tai sen tytäryhtiöiltä tai sijainnin

valtuutetuilta jakelijoilta. Jos lisenssinsaaja lakkaa olemasta laillisen käyttöoikeuden laitteiston käyttöön, lisenssi lakkaa

automaattisesti olemasta voimassa.

Lisenssinsaajan on noudatettava kaikkia tässä määriteltyjä ehtoja ja ehtoja ajoittain muutettuna sekä sovellettavaa

lainsäädäntöä.

6. UPGRADES, UPDATES AND ADD-ONS

Lisenssinantaja ei ota mitään sitoumusta tai velvollisuutta kehittää ohjelmiston uusia versioita, päivityksiä tai päivityksiä tai

tarjota uusia lisäosia tai toimintoja lisenssinsaajalle.

Edellä esitetystä huolimatta, jos ohjelmiston uusia versioita, päivityksiä, päivityksiä tai lisäosia kehitetään ja julkaistaan,

lisenssinantajan on asetettava ne lisenssinsaajan saataville ”SALTO-ohjelmistoalueen” tai vastaavan alueen kautta Salton

kaupallisilla verkkosivustoilla tai asennetun ohjelmiston avulla. 

Ohjelmiston minkä tahansa uuden version, päivityksen tai päivityksen lataaminen ja käyttö edellyttää, että lisenssinsaaja

hyväksyy etukäteen sopimuksen ehdot (sellaisina kuin ne ovat muutettuina, alla olevan osan 17 mukaisesti).
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Ohjelmiston minkä tahansa lisäosan lataamiseen ja käyttöön sovelletaan erityisiä ehtoja, jotka lisenssinsaaja on hyväksynyt

ladatessaan ohjelmiston asiaankuuluvan lisäosan, tai, jos sitä ei ole, viimeisimmän version käyttöehdot. Lisenssinsaajan

hyväksymä Sopimuksen ehtoja ladatessaan Ohjelmistoa tai sen uusia versioita, päivityksiä tai päivityksiä.

Kaikki ohjelmiston uusien versioiden, päivitysten, päivitysten tai lisäosien immateriaalioikeudet ja / tai teollisoikeudet kuuluvat

yksinomaan lisenssinantajalle tai sen lisenssinantajille.

7. OHJELMISTON LUONNE

7.1 Paikalla oleva ohjelmisto

Ohjelmisto on paikalla oleva ohjelmisto, joka vaatii sen asennuksen lisenssinsaajan yhteensopiviin tietokonejärjestelmiin

("Järjestelmät), joiden on täytettävä tarvittavat vähimmäisvaatimukset, jotka on esitetty ohjeissa (" Ohjelmiston tekniset

vaatimukset”). Lisenssinsaaja on yksin vastuussa siitä, että järjestelmä täyttää mainitut vaatimukset. Lisenssinantaja ei ole

vastuussa kaikista Ohjelmiston tapahtumista tai toimintahäiriöistä, jotka voivat syntyä Järjestelmien tai Ohjelmiston

integroinnin seurauksena. Lisenssinsaaja tiedostaa ja hyväksyy sen, että jotkin Ohjelmiston ominaisuudet eivät välttämättä

ole täysin toimivia järjestelmien ominaisuuksien vuoksi.

Lisenssinsaaja on yksin vastuussa asianmukaisten turvatoimien toteuttamisesta ohjelmiston suojaamiseksi paikassa.

Lisenssinantaja ei ole missään tapauksessa vastuussa tällaisten toimenpiteiden riittävyydestä ja vaikutuksista, joita niillä voi

olla Ohjelmistoon. Joka tapauksessa Lisenssinsaajan tulee välittömästi ilmoittaa Lisenssinantajalle kaikista Ohjelmistoon

liittyvistä tietoturvahäiriöistä, joista se saattaa tulla tietoonsa, ja pitää Lisenssinantaja vaarattomana niistä aiheutuvista

vahingoista tai haitoista. 

7.2 Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Siinä tapauksessa, että ohjelmisto sisältää kolmansien osapuolten toimittamia komponentteja avoimen lähdekoodin

ohjelmistolisenssimallissa, ne tunnistetaan siinä asetettujen ehtojen mukaisesti.

 

8. HARKINTA

Ohjelmiston alkuperäisen version lisenssistä peritään palkkiot, joista lisenssinsaaja ja lisenssinantaja tai joku sen

valtuutetuista jakelijoista ovat sopineet erikseen, ottaen huomioon lisenssinsaajan sopiman tilauksen.

Lisenssinantaja pidättää oikeuden tehdä tulevaisuudessa harkintansa, jonka se pitää sopivana ohjelmiston uusien versioiden,

päivitysten, päivitysten tai lisäosien lataamiseen ja / tai käyttöön. Tällöin Lisenssinantajan on ilmoitettava Lisenssinsaajalle

riittävän ajoissa sovellettavat ehdot.

 

9. IMMATERIAALIOIKEUDET JA TEOLLISOIKEUDET

Kaikki ohjelmiston immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Salolle ja / tai sen lisenssinantajille soveltuvin osin. 

Lisenssinsaaja myöntää nimenomaisesti ja suostuu siihen, että tämän sopimuksen nojalla mitään ohjelmistoon tai avoimen

lähdekoodin ohjelmistoon liittyviä teollis- tai tekijänoikeuksia ei siirretä, luovuteta tai aseteta lisenssinsaajan saataville.
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Lisenssinsaaja ei saa suoraan eikä epäsuorasti ryhtyä toimiin lisenssinantajan ja / tai sen lisenssinantajien

immateriaalioikeuksien vaarantamiseksi, rajoittamiseksi, puuttumiseksi tai kiistämiseksi millään tavalla Ohjelmistoon tai

avoimen lähdekoodin ohjelmistoon nähden. Lisenssinsaaja ei erityisesti saa hakea tai rekisteröidä ohjelmistoon liittyviä

teollis- tai immateriaalioikeuksia suoraan tai minkään kolmannen osapuolen kautta missä tahansa päin maailmaa.

Lisenssinsaaja sitoutuu toteuttamaan riittävät toimenpiteet varmistaakseen, että sen johtajat, johtajat, työntekijät,

neuvonantajat ja muut Lisenssinsaajaan liittyvät kolmannet osapuolet kunnioittavat Lisenssinantajan henkisiä ja

teollisoikeuksia Ohjelmistoon nähden ja ovat yhteisvastuussa Lisenssinantajaa kohtaan mahdollisista rikkomuksista. tällaiset

puolueet.

Lisenssinsaajan on ilmoitettava lisenssinantajalle kaikista olosuhteista, joista se saa tietää, jotka voivat vaikuttaa

ohjelmistoon tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoon liittyviin immateriaalioikeuksiin. 

Jos lisenssinsaaja rikkoo tätä sitoumusta, lisenssinantajalla voi olla oikeus korvaukseen kaikista vahingoista ja menetyksistä

(mukaan lukien voiton menetys), jotka ovat aiheutuneet Lisenssinantajalle tai sen tytäryhtiöille tai valtuutetuille jakelijoille

ilman rajoituksia.

11. TAKUU

Lisenssinantaja takaa täten kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän ajan ohjelmiston tai sen minkä tahansa sen päivityksen,

lisäosan tai lisäosan lataamisesta, että ohjelmisto noudattaa olennaisesti sopimuksen sisältämiä eritelmiä. Jos

lisenssinsaaja ilmoittaa kyseisessä takuuaikana lisenssinantajalle tai asianomaiselle valtuutetulle jakelijalle rikkomuksen ja

lisenssinantaja tai asianomainen valtuutettu jakelija vahvistaa tällaisen poikkeaman olemassaolon syistä, jotka johtuvat

yksinomaan lisenssinantajasta, lisenssinantajan on korjattava tai vaihdettava vaatimustenvastaiset Ohjelmisto. Edellä

mainittua takuuta ei sovelleta, jos lisenssinsaaja on rikkonut, rikkoo tai jollain tavalla rikkoo mitä tahansa tämän sopimuksen

määräyksistä. 

Lukuun ottamatta edellisessä kappaleessa mainittua rajoitettua takuuta, Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman, että

Lisenssinantaja myöntää ohjelmalle minkäänlaista takuuta, ja Lisenssinsaaja tunnustaa ja hyväksyy tällaisen ehdon. Siksi

lisenssinantaja kieltäytyy täten laissa sallitussa laajuudessa kaikista ohjelmistoon liittyvistä implisiittisistä takuista eikä tee

mitään muita takuita tai ehtoja, nimenomaisia tai epäsuoria, lakisääteisiä tai muita, tämän ohjelmiston suhteen, mukaan lukien

rajoituksetta implisiittinen myyntitakuu, luotettavuus, soveltuvuus, laatu, sopeutumiskyky, saatavuus, tarkkuus tiettyyn

tarkoitukseen, otsikko ja loukkaamattomuus. Lisenssinantaja ei takaa, että ohjelmiston käyttö on turvallista, keskeytymätöntä

tai että se toimii virheettömästi.

Tämä osio sisältää ainoan ohjelmistoon sovellettavan takuuseen liittyvän vastuujärjestelmän, lukuun ottamatta nimenomaan

lain sallimissa rajoissa muita sovellettavia laki- tai sopimusjärjestelmiä. Lisenssinsaaja nimenomaisesti ja

peruuttamattomasti luopuu toimista Lisenssinantajaa kohtaan edellä mainitun yhteydessä.

11. LIABILITY

11.1 Lisenssinantajan vastuu

Lisenssinantaja on vastuussa Lisenssinsaajaa vastaan vahingoista ja menetyksistä, jotka aiheutuvat välittömistä ja

välttämättömistä seurauksista lisenssinantajan tämän sopimuksen nojalla ottamien velvoitteiden olennaisesta rikkomisesta
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seuraavin ehdoin:

Lisenssinantajan yhteenlaskettu enimmäisvastuu Lisenssinsaajaa kohtaan on sama kuin MSRP (valmistajan ehdotettu

vähittäishinta), joka on ilmoitettu Lisenssinantajan hinnastossa, joka oli voimassa vahingon sattumishetkellä ja joka vastaa

maantieteellistä aluetta, jolla Lisenssinsaaja sijaitsee, lukuun ottamatta tapauksia, joissa petoksesta (dolo) tai tahallinen

väärinkäytös (culpa hauta).

Lisenssinantaja ei ole vastuussa Lisenssinsaajaa vastaan tapauksissa, joissa kolmansien osapuolten vaatimukset johtuvat

Lisenssinsaajan, integraattorin tai kolmansien henkilöiden tekemistä virheistä tai jotka johtuvat sen Järjestelmistä.

Lisenssinantaja ei ole vastuussa Lisenssinsaajalle ylivoimaisen esteen tai tahattomien tapahtumien sattuessa.

Lisenssinantaja ei ota minkäänlaista vastuuta ohjelmiston integroinnista kolmansien osapuolten laitteistoihin tai

järjestelmiin.

Lisenssinantaja ei ole missään tapauksessa vastuussa epäsuorista, satunnaisista, esimerkillisistä, rankaisevista, välillisistä

tai erityisistä vahingoista (mukaan lukien muun muassa voiton menetys, liiketoiminnan keskeyttäminen tai yritystietojen

menetys) riippumatta niiden luonteesta tai alkuperästä, jotka johtuvat tämän sopimuksen yhteydessä, vaikka

lisenssinantajalle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta tai hän olisi kohtuudella voinut ennakoida tällaisten

vahinkojen mahdollisuuden.

11.2 Lisenssinhaltijan vastuu

Lisenssinsaaja on vastuussa Lisenssinantajaa vastaan vahingoista ja menetyksistä (mukaan lukien voiton menetys), jotka

ovat aiheutuneet välittömistä ja välttämättömistä seurauksista lisenssinsaajan tai minkä tahansa sen johtajan, johtajan,

työntekijän, neuvonantajan tai urakoitsijan ottamien velvoitteiden olennaisesta rikkomisesta. tämän sopimuksen nojalla ilman

mitään rajoituksia.

 

12. VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

12.1 Voimassaoloaika

Tämä sopimus ja siten sen nojalla myönnetty lisenssi tulee voimaan, kun lisenssinsaaja on hyväksynyt tämän sopimuksen

ehdot 2 kohdan mukaisesti, ja se on voimassa toistaiseksi edellyttäen, että kaikki edellä olevan 5 kohdan ehdot täyttyvät.

Jokainen osapuoli voi kuitenkin irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti mitä

tahansa tämän sopimuksen määräystä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta osapuolten voimassa olevan lainsäädännön

mukaisia irtisanomisoikeuksia. korjattavissa) viidentoista (15) kalenteripäivän kuluessa.

12.2 Irtisanomisen seuraukset

Kun sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä: (i) lisenssi katsotaan automaattisesti peruutetuksi ja lisenssinsaaja menettää

kaikki ohjelmistoon liittyvät oikeudet; (ii) lisenssinsaajan on välittömästi lopetettava ohjelmiston käyttö; ja (iii) Lisenssinsaajan

on kolmen (3) kalenteripäivän kuluessa ohjelmiston poistamisesta poistettava ohjelmisto ja tuhottava kaikki siihen liittyvät

tiedot. Lisenssinantaja voi vaatia Lisenssinsaajaa todistamaan kirjallisesti edellä mainittujen velvoitteiden noudattamisen.

Lisenssinantaja pidättää oikeuden estää ohjelmisto toteuttamasta muita teknisiä toimenpiteitä, jotta ohjelmisto olisi
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käyttökelvoton lisenssinsaajalle. Lisenssinsaaja nimenomaisesti luopuu toimista tai vaatimuksista Lisenssinantajaa vastaan

vahingoista tai ennakkoluuloista, joita tällaiset toimet voivat aiheuttaa Lisenssinsaajalle.

Sopimuksen määräykset, jotka ehtojensa tai luonteensa vuoksi pysyvät voimassa irtisanomisen jälkeen, säilyvät voimassa

myös sopimuksen purkamisen jälkeen.

12.3 Jousitus

Edellä mainitusta huolimatta Lisenssinantaja pidättää oikeuden keskeyttää väliaikaisesti ohjelmiston käyttö tai toiminta, kun:

1. Lisenssinsaaja rikkoo kaikkia tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

2. Lisenssinsaaja rikkoo mitään toimitussopimus- tai ostosopimuksen mukaisia velvoitteitaan, joiden perusteella hankittu

laitteisto ja / tai ohjelmisto lisenssinantajalle tai jollekin sen valtuutetulle jakelijalle.

3. Lisenssinsaaja rikkoo mitään muuta sopimusta, mukaan lukien muun muassa tukipalvelusopimukset, jotka on tehty

Lisenssinantajan, minkä tahansa sen valtuutettujen jakelijoiden tai Salto-konsernin muiden tahojen kanssa.

4. Teknisiä vaikeuksia on, jotka Lisenssinantajan kriteerien mukaan voivat vähentää turvatoimenpiteitä Ohjelmiston

moitteettoman toiminnan tai suojaamisen varmistamiseksi.

13. SUPPORT SERVICES

Lisenssinsaaja hyötyy ohjelmistoon liittyvistä tukipalveluista niiden ehtojen mukaisesti, jotka voivat sopia lisenssinantajan,

sen tytäryhtiöiden tai minkä tahansa sen valtuutetun jakelijan kanssa.

14. TARKASTUS

Lisenssinantaja pidättää oikeuden suorittaa joko suoraan tai sopivaksi katsomiensa neuvonantajien välityksellä tarkastus

lisenssinsaajan tämän sopimuksen määräysten suorittamisesta.

Luvanhaltijan on annettava pääsy Lisenssinantajalle ja / tai sen neuvonantajille Paikantamiseen ja Järjestelmiin, toimitettava

kaikki tarkastuksen suorittamiseen tarvittavat tiedot ja tehtävä yleensä vilpittömässä mielessä yhteistyötä Lisenssinantajan ja

/ tai sen neuvonantajien kanssa.

 

15. LUOTTAMUKSELLISUUS

Ohjelmisto on arvokasta, arkaluonteista ja luottamuksellista lisenssinantajan yritystietoa ja immateriaalioikeuksia. 

Lisenssinsaaja sitoutuu toteuttamaan tarvittavat tai toivotut toimet kaikkien ohjelmistoon liittyvien tietojen

luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. Samaa velvollisuutta sovelletaan kaikkiin ja kaikkiin lisenssinantajan, sen toiminnan tai

liiketoiminnan tietoihin, joihin lisenssinsaajalla on ollut ajoittain pääsy.

Lisenssinsaaja on solidaarisesti vastuussa tämän luottamuksellisuusvelvollisuuden rikkomisesta johtajiensa, johtajiensa,

työntekijöidensä tai urakoitsijoidensa toimesta.
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16. TEHTÄVÄ

Lisenssinsaaja ei saa lisensoida, alilisensoida, lainata, myydä, myydä, siirtää, luovuttaa, jaella tai muuten kaupallisesti

hyödyntää tai saattaa kolmannen osapuolen saataville ohjelmistoa ja / tai sen tämän sopimuksen mukaista sopimusasemaa,

oikeuksia tai velvoitteita; eivätkä salli ohjelmiston käyttöä kolmansille osapuolille ilman erillistä kirjallista lisenssinantajan

suostumusta.

Poikkeuksena edellä mainittuun: 

Lisenssinantajalla on oikeus luovuttaa Sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet mille tahansa ryhmänsä yritykselle

(Espanjan kauppalain 42 §: n mukaisesti) ilman Lisenssinsaajan suostumusta.

Jos lisenssinsaaja siirtää sijainnin omaisuuden, lisenssinsaaja ja uusi sijainnin omistaja voivat pyytää lisenssinantajaa

luovuttamaan sopimuksesta, mukaan lukien lisenssi, johtuvat oikeudet ja velvollisuudet uudelle omistajalle yhteisen

viestinnän avulla . Tarvittaessa lisenssinantaja voi pyytää todistuksia Location-ominaisuuden siirrosta.

17. MUUTOS

Lisenssinantaja pidättää oikeuden muuttaa kokonaan tai osittain tätä sopimusta sekä oikeuden lisätä uusia ehtoja ja

käytäntöjä, jotka täydentävät niitä. Tämän sopimuksen ajoittain voimassa oleva versio löytyy [Ohjelmiston asetukset] -

kohdasta. 

Edellä esitetystä huolimatta mikään tämän sopimuksen muutos ei ole sitovaa lisenssinsaajaa, ellei sitä hyväksytä osien 2 ja 6

määräysten mukaisesti.

 

18. KIELI

Tämän sopimuksen virallinen kieli on englanti. Jos englanninkielisen version ja minkä tahansa muun version, johon Sopimus

voidaan kääntää, välillä on ristiriitoja (yksinomaan lisenssinsaajan ymmärtämisen helpottamiseksi), englanninkielisen version

sisältö on ensisijainen.

19. OSITTAINEN MITÄTTÖMYYS

Jos tuomioistuin tai hallintoelin toteaa, että yksi tai useampi sopimuksen lauseke on laiton, pätemätön, pätemätön tai osittain

tai osittain täytäntöönpanokelvoton, ei saa tehdä laittomaksi, pätemättömäksi, pätemättömäksi tai

täytäntöönpanokelvottomaksi muita lausekkeita tai muita osia sen kaikki voimassa olevat soveltuvin osin, kaikki edellä

mainitut edellyttäen, että laittomiksi, pätemättömiksi, pätemättömiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi todetut lausekkeet tai

niiden osat eivät ole välttämättömiä. Lausekkeiksi, pätemättömiksi, pätemättömiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi todetut

lausekkeet tai niiden osat katsotaan poistetuiksi sopimuksesta tai soveltumattomiksi tässä tilanteessa, ja ne korvataan

uudella lausekkeella tai tulkitaan lailla hyväksyttävällä tavalla, jonka sisältö on mahdollisimman samanlainen kuin lauseke,

jonka Lisenssinantaja olisi sisällyttänyt, jos se olisi tietoinen tämän lausekkeen pätevyydestä tai vaikutuksesta.

20. HENKILÖTIEDOT
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Ohjelmiston käyttöä varten Lisenssinsaajaa edustava henkilö toimittaa Lisenssinantajalle joitain henkilötietoja. Lisätietoja,

mukaan lukien lisenssinsaajaa edustavan henkilön oikeuksien käyttäminen, lisenssinsaaja voi tutustua lisenssinantajan

tietosuojakäytäntöön.

Lisäksi ohjelmiston käyttöön liittyy lopulta myös lisenssinsaajan suorittama henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjänä tai

joissakin tilanteissa tietojenkäsittelijänä. Lisenssinsaaja on vastuussa tällaisten tietojen käsittelystä sovellettavan

tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lisenssinantaja ei saa käyttää eikä muutoin käsitellä Lisenssinsaajan henkilötietoja, ellei

Lisenssinsaaja ole sitä erikseen pyytänyt tiettyjen teknisten tukipalvelujen vastaanottamiseksi. Ainoastaan tällöin

Lisenssinantaja saa käsitellä viitteellisiä henkilötietoja yksinomaan Lisenssinsaajan puolesta ja sen ohjeita noudattaen

vastaavien teknisten tukipalvelujen toimittamiseksi Lisenssinsaajalle. Tätä tarkoitusta varten Lisenssinsaajan ja

Lisenssinantajan on allekirjoitettava asianmukainen tietojenkäsittelijä- tai aliprosessorisopimus sovellettavan lainsäädännön

mukaisesti.

Lisenssinsaaja on yksin vastuussa siitä, että hän on aiemmin ilmoittanut rekisteröidyille siitä, miten lisenssinsaaja ja sen

käsittelijät käsittelevät heidän henkilötietojaan, ja varmistaa, että lisenssinsaajalla on laillinen oikeusperusta tällaisen

tietojenkäsittelyn suorittamiseen.

Ohjelmiston tiettyjen lisäosien (muun muassa mobiilikäyttäjämoduulin ja Mobile Guest Keys -laajennusten) käyttö voi johtaa

henkilötietojen siirtoon lisenssinsaajan ja lisenssinantajan välillä. Tässä tapauksessa molempien osapuolten on ilmoitettava

rekisteröidyille siirrosta ja varmistettava, että käsittely on lainmukaista tietosuoja -asetusten, erityisesti asetuksen (EU)

2016/679 (yleinen tietosuoja -asetus) mukaisesti.

21. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA

Tähän sopimukseen ja kaikkiin tähän sopimukseen tai sen aiheeseen liittyviin tai siihen liittyviin vaateisiin sovelletaan

Espanjan lakeja ja niitä tulkitaan niiden mukaisesti. Sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta

kansainvälisistä tavaroiden kauppasopimuksista.

Lisenssinantaja ja Lisenssinsaaja nimenomaisesti luopuvat kaikesta muusta lainkäyttövallasta, johon heillä saattaa olla

laillinen oikeus, ja nimenomaisesti esittävät ratkaisun kaikkiin tämän Sopimuksen tulkinnasta tai täytäntöönpanosta

aiheutuviin riita-asioihin tai vaatimuksiin, mukaan lukien ne, jotka liittyvät sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin, jotka johtuvat

niihin liittyvät, Donostia-San Sebastiánin (Gipuzkoa-Espanja) tuomioistuinten toimivaltaan.

Vastuuvapauslauseke:

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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