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1. DEFINED TERMS

I forbindelse med denne avtalen:

"Tilknyttede selskaper” betyr noen av lisensgiverens tilknyttede selskaper fra tid til annen.

"Avtale” betyr, i fellesskap, disse generelle vilkårene og betingelsene, som endret, supplert eller omarbeidet fra tid til annen i

henhold til vilkårene heri og instruksjonene.

"Autoriserte distributører” betyr enten en tilknyttet eller lisensgivers autoriserte partnere, forhandlere og distributører.

"Last ned billetter" har betydningen som tilskrives dette begrepet i klausul 3.

"Hardware” betyr tilgangskontrollsystemets hardware utviklet av Salto eller av en annen Salto Group-enhet, samt tredjeparts

hardware integrert med Saltos systemer som kan brukes i forbindelse med Programvaren, som tidligere er anskaffet av

lisensinnehaveren.

"Bruksanvisning” betyr instruksjonene mottatt av lisensinnehaveren fra lisensgiveren eller en autorisert distributør, enten via

e-post, i hånden eller på annen måte, angående nedlasting og installasjon av programvaren.

"Tillatelse" har betydningen som tilskrives dette begrepet i klausul 3.

"Lisensinnehaver” betyr den juridiske enheten som godtar avtalen.

"Lisensgiver” eller "Salto” betyr SALTO Systemer, SL et spansk selskap, med bedriftsregistrert adresse lokalisert på C/

Arkotz 9, Polígono Lanbarren, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa-Spania) og skatteidentifikasjonsnummer B-20.708.517, som er

behørig registrert i handelsregisteret til Guipuzcoa, ved bind 1850, ark 101, side DD-18081.

"plassering” betyr lisensinnehaverens lokaler der maskinvaren er installert.

"Salto Group” betyr Salto og alle dets tilknyttede selskaper fra tid til annen.

"Programvare” betyr tilgangskontrollprogramvaren kalt SALTO ProAccess SPACE, sammen med alle dens komponenter,

underliggende kildekoder og dokumentasjonen eller materialet levert eller gjort tilgjengelig for lisensinnehaveren i

forbindelse med dette, samt eventuelle oppgraderinger, oppdateringer, utviklinger eller tillegg relatert til eller koblet til

programvaren. Typen abonnement på Programvaren og gjeldende tillegg som er avtalt av lisensinnehaveren skal være de

som er beskrevet i Programvarens spesifikasjoner inkludert i "SALTO Software Area" eller et tilsvarende område på Saltos

kommersielle nettsted eller i "Om"-delen av Programvaren .

"Tekniske krav til programvare” har betydningen som tilskrives dette begrepet i klausul 7.

“Systems” har betydningen som tilskrives dette begrepet i klausul 7.1.

Begrepet “bruk” betyr nedlasting, installasjon, tilgang til og bruk av programvaren som tillatt i henhold til denne avtalen.

Andre kapitaliserte vilkår i avtalen skal ha den betydningen som tillegges slike vilkår i definisjonen som finnes i hele avtalen.

 

2. NEDLASTING, AKSEPT OG UTBREDELSE AV AVTALEN
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2.1 nedlasting

For å kunne laste ned programvaren riktig, må lisensinnehaveren følge instruksjonene som er gitt for dette formålet.

2.2 Godkjennelse

Ved å klikke på “Agree” -boksen på slutten av denne avtalen godtar lisensinnehaveren fullstendig og ugjenkallelig vilkårene i

denne avtalen og forplikter seg til å overholde slike vilkår og betingelser.

Lisensinnehaveren blir bedt om å lese og gjennomgå nøye denne avtalen før han klikker på en slik rute og laster ned

programvaren.

Hvis en person godtar denne avtalen på vegne av en juridisk enhet, representerer og garanterer denne personen lisensgiveren

at han eller hun er behørig autorisert til å binde en slik juridisk enhet til denne avtalen. Under alle omstendigheter skal den

enkelte som godtar denne avtalen på vegne av en juridisk enhet, holde lisensgiveren ufarlig i tilfelle tvist med en slik eller

juridisk enhet for ethvert krav som skyldes manglende kapasitet eller myndighet.

2.3 Hele og eneste avtale

Denne avtalen utgjør den eneste og hele avtalen mellom partene i forbindelse med lisensen og programvaren og erstatter

tidligere avtaler eller vilkår som er godkjent av lisensinnehaveren i forbindelse med denne. 

Lisensinnehaver forstår at dersom Lisensen til programvaren ble kjøpt fra en autorisert distributør i forbindelse med

anskaffelsen av maskinvaren, fungerer ikke en slik autorisert distributør som lisensgiverens agent og er derfor ikke autorisert

til å komme med noen erklæringer, betingelser eller garantier, lovpålagt eller på annen måte, på lisensgiverens vegne eller for

å variere noen av vilkårene eller betingelsene i denne avtalen. Lisensgiveren er ikke bundet av avtalene som lisensinnehaveren

har inngått med autoriserte distributører.

 

3. LICENSE OF USE

I kraft av denne avtalen gir lisensgiveren lisensinnehaveren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-overdragbar, ikke-

underlisensierbar, tilbakekallbar og begrenset lisens til å bruke programvaren med det eneste formål å administrere

maskinvaren installert på stedet ( den "Tillatelse”).

Lisensinnehaveren har rett til å foreta maksimalt tre (3) Nedlastinger av samme versjon av programvaren (« Last ned billetter”).

I tilfelle nye versjoner eller oppdateringer av programvaren, vil telleren for nedlastingsbillettene tilbakestilles til null (0), og

lisensinnehaveren kan foreta tre (3) nye Nedlastinger av en slik ny versjon eller oppdatering av programvaren.

4. PERMITTED AND RESTRICTED USES

Den eneste tillatte bruken av programvaren er beskrevet i avsnitt 3 ovenfor. Lisensinnehaveren skal begrense tilgangen til

programvaren til de ansatte eller entreprenører av lisensinnehaveren som på grunn av sine plikter og kontorer har ansvaret for

ledelsen av tilsynet med adgangskontrollsystemene til lokasjonen. 

All annen bruk er uttrykkelig forbudt og skal betraktes som en piratkopiering av programvare i strid med lovgivningen om

intellektuell og industriell eiendom. Lisensgiveren forbeholder seg retten til å kreve lisensinnehaveren for skader forårsaket av
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brudd på denne bestemmelsen i henhold til gjeldende lovgivning.

Uten å påvirke allmenheten til det ovennevnte, skal ikke rettighetshaveren ikke og skal ikke forsøke å:

bruke programvaren på noen måte som er ulovlig, ulovlig, uredelig eller skadelig, eller i forbindelse med eller for å utføre et

ulovlig, ulovlig, uredelig eller skadelig formål eller aktivitet, eller for ethvert formål som krenker tredjeparters rettigheter;

bruke programvaren til å kommunisere med eller samhandle med annen hardware enn maskinvaren eller med systemer som

ikke er integrert med programvaren;

bruke programvaren sammen med andre dataprogrammer som kan påvirke den riktige funksjonen til den eller på annen

måte bruke programvaren på noen måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på programvaren eller svekkelse av

tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til den;

bruke programvaren på en måte som kan være skadelig for lisensgiveren, dens tilknyttede selskaper eller autoriserte

distributører;

bruke programvaren for å overvåkning dens tilgjengelighet, sikkerhet, ytelse eller funksjonalitet eller for andre benchmarking

eller konkurranseformål;

kopiere eller på noen måte reprodusere eller duplisere programvaren;

endre, oversette, lage avledede verk basert på Programvaren, manipulere på noen måte eller gjøre endringer i Programvaren

direkte fra databasen, få tilgang til kildekoden eller gjøre endringer i den; eller

dekompilere, dekryptere, reversere eller spre programvaren eller lage avledede verk av programvaren.

5. VILKÅR FOR LISENSENS GYLDIGHET

Lisensens gyldighet er underlagt følgende vilkår:

Gyldig aksept av lisensinnehaveren av vilkårene og betingelsene i denne avtalen i vilkårene angitt i avsnitt 2 ovenfor.

Tidligere anskaffelse og vedlikehold av maskinvaren av lisensinnehaveren fra lisensgiveren eller noen av dets tilknyttede

selskaper eller autoriserte distributører for lokasjonen. Hvis lisensinnehaveren slutter å ha lovlig rett til å bruke maskinvaren,

skal lisensen automatisk opphøre å være i kraft.

Lisensinnehaverens oppfyllelse av alle vilkårene og betingelsene som er angitt her, med jevne mellomrom endret, samt

gjeldende lovgivning.

6. UPGRADES, UPDATES AND ADD-ONS

Lisensgiveren påtar seg ingen forpliktelser eller forpliktelser til å utvikle nye versjoner, oppgraderinger eller oppdateringer av

programvaren eller tilby nye tillegg eller funksjoner til lisensinnehaveren.

Til tross for det foregående, i tilfelle nye versjoner, oppgraderinger, oppdateringer eller tilleggsprogrammer til programvaren

blir utviklet og utgitt, skal lisensgiveren gjøre dem tilgjengelige for lisensinnehaveren gjennom “SALTO programvareområdet”

eller et hvilket som helst tilsvarende område på Saltos kommersielle nettsted. eller gjennom installert programvare, etter

behov. 

Nedlasting og bruk av enhver ny versjon, oppgradering eller oppdatering av programvaren krever at lisensinnehaveren

forhåndsgodkjenner vilkårene og betingelsene i avtalen (som endret, hvis det er tilfelle, i samsvar med avsnitt 17 nedenfor).
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Nedlasting og bruk av tilleggsprogrammer til programvaren skal styres av de spesifikke vilkårene og vilkårene som er godkjent

av lisensinnehaveren når den laster ned det relevante tillegget til programvaren eller, i mangel av det, av vilkårene i den siste

versjonen av avtalen akseptert av lisensinnehaveren når han laster ned programvaren eller noen av dens nye versjoner,

oppgraderinger eller oppdateringer.

Alle immaterielle og / eller industrielle eiendomsrettigheter over de nye versjonene, oppgraderingene, oppdateringene eller

tilleggene til programvaren skal utelukkende tilhøre lisensgiveren eller dens lisensgivere.

7. PROGRAMVARENS ART

7.1 On-premise programvare

Programvaren er en lokal programvare som krever installasjon i lisensinnehaverens kompatible datasystemer (« Systemer”)

som må overholde de nødvendige minimumsspesifikasjonene angitt i instruksjonene («Tekniske krav til programvare”). Det er

Lisensinnehaverens eget ansvar at Systemet overholder nevnte krav. Lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for enhver

forekomst eller funksjonsfeil i Programvaren som kan oppstå som en konsekvens av Systemene eller integreringen av

Programvaren til disse. Lisensinnehaveren erkjenner og aksepterer at noen av funksjonene i programvaren kanskje ikke er fullt

operative på grunn av systemenes egenskaper.

Lisensinnehaveren er eneansvarlig for å vedta passende sikkerhetstiltak for å beskytte programvaren på stedet. Lisensgiveren

skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tilstrekkeligheten av slike tiltak og innvirkningen de kan ha på

Programvaren. Uansett skal lisensinnehaveren umiddelbart varsle lisensgiveren om eventuelle sikkerhetshendelser knyttet til

programvaren som den kan bli oppmerksom på og holde lisensgiveren ufarlig for eventuelle skader eller fordommer som

oppstår derav. 

7.2 Programvare med åpen kildekode

I tilfelle programvaren inneholder komponenter levert av tredjeparter under en åpen kildekode

programvarelisensieringsmodell, vil disse bli identifisert i henhold til vilkårene der.

 

8. HENSYN

Gebyrene for lisensen til den opprinnelige versjonen av programvaren skal være de som er avtalt separat av lisensinnehaveren

og lisensgiveren eller noen av dens autoriserte distributører, med tanke på det spesifikke abonnementet som

lisensinnehaveren har inngått.

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

nedlasting og / eller bruk av nye versjoner, oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg av programvaren. I et slikt tilfelle skal

lisensgiveren varsle lisensinnehaveren i tilstrekkelig grad på gjeldende vilkår og betingelser.

 

9. IMMATERIELLE OG INDUSTRIELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Alle immaterielle rettigheter over programvaren tilhører utelukkende Salto og / eller dets lisensgivere, etter behov. 
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Lisensinnehaver anerkjenner og godtar uttrykkelig at ingen immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter av noe slag

knyttet til programvaren eller programvaren med åpen kildekode overføres, tildeles eller gjøres tilgjengelig for

lisensinnehaveren i kraft av denne avtalen.

Lisensinnehaveren skal verken, direkte eller indirekte, iverksette tiltak for å sette i fare, begrense, forstyrre eller bestride på

noen måte intellektuelle og industrielle eiendomsrettigheter til Lisensgiveren og / eller dens lisensgivere over Programvaren

eller programvaren med åpen kildekode. Spesielt skal lisensinnehaveren ikke søke om eller registrere, direkte eller gjennom

noen tredjepart, hvor som helst i verden, industrielle eller immaterielle rettigheter knyttet til programvaren.

Lisensinnehaver forplikter seg til å utføre tilstrekkelige tiltak for å sikre at dets direktører, ledere, ansatte, rådgivere og enhver

annen tredjepart relatert til lisensinnehaveren respekterer lisensgiverens immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter over

programvaren, og er solidarisk ansvarlig overfor lisensgiveren for ethvert brudd på slike fester.

Lisensinnehaveren må informere lisensgiveren om alle omstendigheter av hvilken art den blir kjent med som kan påvirke de

immaterielle eller industrielle eiendomsrettighetene knyttet til programvaren eller programvaren med åpen kildekode. 

Hvis lisensinnehaveren bryter dette tilsagnet, kan lisensgiveren ha rett til å bli skadesløs for alle skader og tap (inkludert tap av

fortjeneste) som lisensgiveren eller noen av dets tilknyttede selskaper eller autoriserte distributører forårsaker uten

begrensning overhodet.

11. GARANTI

Lisensgiveren garanterer herved for en periode på tretti (30) kalenderdager etter nedlasting av programvaren eller av noen av

dens oppdateringer, oppgraderinger eller tillegg, at programvaren i vesentlig grad vil være i samsvar med spesifikasjonene i

avtalen. Hvis lisensinnehaveren innen den garantiperioden varsler lisensgiveren eller den aktuelle autoriserte distributøren om

en avvik, og lisensgiveren eller den aktuelle autoriserte distributøren validerer eksistensen av en slik avvik på grunn av grunner

som bare kan tilskrives lisensgiveren, skal lisensgiveren reparere eller erstatte det avvikende Programvare. Ovennevnte garanti

gjelder ikke hvis lisensinnehaveren har brutt, brutt eller på noen måte er i strid med noen av bestemmelsene i denne avtalen. 

Med unntak av den begrensede garantien som er angitt i foregående avsnitt, leveres programvaren "som den er", uten at

lisensgiveren gir noen form for garanti over programvaren, og lisensinnehaveren anerkjenner og godtar en slik tilstand. Derfor,

i den utstrekning loven tillater det, fraskriver Lisensgiveren herved alle underforståtte garantier med hensyn til Programvaren

og gir ingen annen garanti eller betingelse, uttrykkelig eller underforstått, lovbestemt eller på annen måte, angående denne

Programvaren, inkludert uten begrensning den underforståtte garantien om salgbarhet, pålitelighet, egnethet, kvalitet,

tilpasningsevne, tilgjengelighet, nøyaktighet egnethet for et bestemt formål, tittel og ikke-krenkelse. Lisensgiveren garanterer

ikke at bruken av programvaren er sikker, uavbrutt, eller at den fungerer uten feil.

Denne seksjonen inneholder det eneste ansvarsregimet som gjelder programvaren når det gjelder garanti, med uttrykkelig

ekskludering, i den grad loven tillater det, av andre juridiske eller kontraktsmessige ordninger som kan være gjeldende.

Lisensinnehaveren frafaller uttrykkelig og ugjenkallelig enhver handling overfor lisensgiveren i forbindelse med det

foregående.

11. LIABILITY

11.1 Lisensgivers ansvar
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Lisensgiveren skal være ansvarlig overfor lisensinnehaveren for skader og tap som er forårsaket som en direkte og nødvendig

konsekvens av et vesentlig brudd på forpliktelsene som lisensgiveren påtar seg i henhold til denne avtalen på følgende vilkår:

Lisensgivers totale maksimale samlede ansvar overfor lisenstakeren skal være lik MSRP (produsentens foreslåtte

utsalgspris) angitt i lisensgivers prisliste gjeldende på skadetidspunktet, tilsvarende det geografiske området hvor

lisensinnehaveren befinner seg, med unntak av i tilfelle. av svindel (dolo) eller forsettlig uredelighet (culpa grav).

Lisensgiveren er ikke ansvarlig overfor lisensinnehaveren i tilfeller der krav fra tredjeparter er forårsaket av feil gjort av

lisensinnehaveren, integratoren eller noen tredjeparter eller som kan tilskrives dens systemer.

Lisensgiveren er ikke ansvarlig overfor lisensinnehaveren i tilfelle force majeure eller tilfeldige hendelser.

Lisensgiveren påtar seg intet ansvar i forbindelse med integrasjonen av programvaren med tredjeparts maskinvare eller

systemer.

Under ingen omstendigheter vil Lisensgiveren være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, eksemplariske, straffbare, følgeskader

eller spesielle skader (inkludert blant annet tap av fortjeneste, forretningsavbrudd eller tap av forretningsinformasjon),

uansett deres art eller opprinnelse, som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne avtalen, selv om lisensgiveren har

blitt informert om muligheten for slike skader eller med rimelighet kunne ha forutsett muligheten for slike skader.

11.2 Lisensinnehaverens ansvar

Lisensinnehaveren er ansvarlig overfor lisensgiveren for skader og tap (inkludert tap av fortjeneste) forårsaket som en direkte

og nødvendig konsekvens av et vesentlig brudd på forpliktelsene som lisensinnehaveren eller noen av dets direktører, ledere,

ansatte, rådgivere eller entreprenører har påtatt seg. under denne avtalen uten noen som helst begrensning.

 

12. BEGREP OG OPPSIGELSE

12.1 Varighet

Denne avtalen, og derfor lisensen som er gitt nedenfor, trer i kraft når lisensinnehaveren godtar vilkårene og betingelsene i

denne avtalen i henhold til avsnitt 2 ovenfor og skal være i kraft på ubestemt tid forutsatt at alle vilkårene under avsnitt 5

ovenfor er oppfylt.

Ikke desto mindre og uten å berøre andre oppsigelsesrettigheter som er tilgjengelig for partene i henhold til gjeldende

lovgivning, kan enhver part si opp denne avtalen når som helst ved vesentlig brudd fra den andre parten av noen av

bestemmelsene i denne avtalen uten at et slikt brudd blir utbedret (til utbedring) innen femten (15) kalenderdager.

12.2 Konsekvenser av oppsigelse

Ved oppsigelse av avtalen av en eller annen grunn: (i) Lisensen skal anses å være automatisk kansellert, og lisensinnehaveren

mister alle rettigheter i forbindelse med programvaren; (ii) Lisensinnehaver skal umiddelbart slutte å bruke programvaren; og

(iii) Lisensinnehaveren skal innen tre (3) kalenderdager etter avslutning avinstallere programvaren og ødelegge all informasjon

relatert til den. Lisensgiveren kan kreve at lisensinnehaveren skriftlig bekrefter overholdelsen av de foregående forpliktelsene.

Lisensgiveren forbeholder seg retten til å blokkere programvaren for å vedta andre tekniske tiltak for å gjøre programvaren
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ubrukelig for lisensinnehaveren. Lisensinnehaveren fraskriver seg uttrykkelig alle handlinger eller krav overfor lisensgiveren

for skader eller fordommer som slike handlinger kan medføre for lisensinnehaveren.

Bestemmelsene i avtalen som etter deres vilkår eller art overlever oppsigelse, vil overleve enhver oppsigelse av avtalen.

12.3 Suspensjon

Til tross for det foregående forbeholder Lisensgiveren seg retten til midlertidig å stanse programvarens tilgang eller funksjon

når:

1. Lisensinnehaveren bryter noen av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

2. Lisensinnehaveren er i strid med noen av sine forpliktelser i henhold til leverings- eller kjøpekontrakten som de anskaffet

maskinvaren og / eller programvaren til lisensgiveren eller noen av dens autoriserte distributører.

3. Lisensinnehaveren bryter enhver annen avtale, inkludert blant annet supporttjenesteavtaler, utført med lisensgiveren, noen

av dens autoriserte distributører eller en hvilken som helst enhet i Salto Group.

4. Det eksisterer tekniske vanskeligheter som, etter lisensgivers kriterier, kan redusere sikkerhetstiltakene for riktig funksjon

eller beskyttelse av programvaren.

13. SUPPORT SERVICES

Lisensinnehaveren skal dra nytte av støttetjenestene knyttet til programvaren i samsvar med vilkårene og betingelsene som

kan være enige med lisensgiveren, dets tilknyttede selskaper eller noen av dens autoriserte distributører.

14. REVISJON

Lisensgiveren forbeholder seg retten til å gjennomføre, enten direkte eller gjennom de rådgivere den anser passende, en

revisjon av lisensinnehaverens utførelse av bestemmelsene i denne avtalen.

Lisensinnehaveren skal gi tilgang til lisensgiveren og / eller dens rådgivere til lokasjonen og systemene, gi all informasjon som

er nødvendig for revisjonens formål, og generelt samarbeide i god tro med lisensgiveren og / eller dens rådgivere.

 

15. KONFIDENSIALITET

Programvaren utgjør verdifull, sensitiv og konfidensiell forretningsinformasjon og immateriell eiendom som tilhører

Lisensgiveren. 

Lisensinnehaver forplikter seg herved til å ta slike tiltak som kan være nødvendige eller ønskelige for å bevare den strengeste

konfidensialiteten av alle data og informasjon relatert til programvaren. Den samme plikten skal gjelde for all og all

informasjon om Lisensgiveren, dens virksomhet eller virksomhet som Lisensinnehaveren har hatt tilgang til fra tid til annen.

Lisensinnehaveren skal være solidarisk ansvarlig for brudd på denne taushetsplikten fra noen av dens direktører, ledere,

ansatte eller entreprenører.

16. OPPGAVE
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Lisensinnehaveren kan ikke lisensiere, viderelisensiere, låne, selge, videreselge, overføre, tildele, distribuere eller på annen

måte kommersielt utnytte eller gjøre tilgjengelig for tredjeparter programvaren og / eller dens kontraktsmessige stilling,

rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen; heller ikke tillate bruk av programvaren av tredjeparter, uten å ha

innhentet skriftlig forhåndsgodkjenning fra lisensgiveren.

Som unntak fra ovenstående: 

Lisensgiveren har rett til å tildele rettighetene og forpliktelsene som følger av avtalen til ethvert selskap i konsernet (i

betydningen av artikkel 42 i den spanske handelsloven) uten å kreve tillatelse fra lisensinnehaveren.

I tilfelle Lisensinnehaveren overfører eiendommen til Lokasjonen, kan Lisensinnehaveren og den nye eieren av Lokasjonen

be til Lisensgiveren om å tildele rettighetene og forpliktelsene som følger av Avtalen, inkludert Lisensen, til den nye eieren

ved hjelp av en felles kommunikasjon . Der det er hensiktsmessig kan lisensgiveren be om støttedokumentasjon om stedets

eiendomsoverføring.

17. ENDRING

Lisensgiveren forbeholder seg retten til å endre, helt eller delvis, denne avtalen, samt retten til å legge til nye vilkår og

retningslinjer som utfyller den samme. Den gjeldende versjonen av denne avtalen finner du i [programvareinnstillingene]. 

Til tross for det ovennevnte, vil ingen endringer av denne avtalen være bindende for lisensinnehaveren med mindre de er

godtatt i henhold til bestemmelsene i avsnitt 2 og 6 ovenfor.

 

18. SPRÅK

Det offisielle språket i denne avtalen er engelsk. I tilfelle avvik mellom den engelske versjonen og en hvilken som helst annen

versjon, kan avtalen oversettes til (for det eksklusive formål å lette lisensinnehaverens forståelse), skal innholdet i den

engelske versjonen ha forrang.

19. DELVIS UGYLDIGHET

Ethvert funn fra en domstol eller administrativt organ om at en eller flere klausuler i avtalen er ulovlige, ugyldige, ugyldige eller

ikke kan håndheves, helt eller delvis, skal ikke gjøre ulovlige, ugyldige, ugyldige eller ugyldige de andre klausulene eller de

gjenværende delene derav, som skal forbli fullstendig gyldig der det er aktuelt, alt av det foregående forutsatt at klausulene

eller deler av disse som er funnet å være ulovlige, ugyldige, ugyldige eller ikke kan håndheves, er ikke vesentlige. Klausulene

eller deler derav som er funnet å være ulovlige, ugyldige, ugyldige eller ikke kan håndheves, skal anses å være fjernet fra

avtalen eller ikke gjeldende under den omstendigheten, alt etter omstendighetene, og den skal erstattes av en ny klausul eller

tolket på en måte som er akseptabel i loven, hvis innhold er så lik som klausulen som Lisensgiveren ville ha tatt med hadde

den kjent om mangelen på gyldighet eller effekt av denne klausulen.

20. PERSONOPPLYSNINGER

For bruk av programvaren skal personen som representerer lisensinnehaveren gi lisensgiveren noen personlige data. For

ytterligere informasjon, inkludert utøvelse av rettighetene til personen som representerer lisensinnehaveren, kan
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lisensinnehaveren se lisensgiverens personvernregler.

I tillegg vil bruken av programvaren til slutt også innebære behandling av lisensinnehaveren av personopplysninger som eies

som behandlingsansvarlig eller i noen situasjoner som databehandler. Lisensinnehaveren er ansvarlig for behandling av slike

data i samsvar med gjeldende databeskyttelseslov. Lisensgiveren skal ikke få tilgang til eller på annen måte behandle

lisensinnehavers personlige data, med mindre lisensinnehaveren spesifikt ber om det for å motta visse tekniske

støttetjenester. Bare i et slikt tilfelle skal lisensgiveren utelukkende behandle de henviste personopplysningene på vegne av

lisensinnehaveren og i henhold til instruksjonene for å levere til lisensinnehaveren av de tilsvarende tekniske støttetjenestene.

For slike formål skal lisensinnehaver og lisensgiver signere en passende databehandler eller underbehandleravtale, i samsvar

med gjeldende lovgivning.

Det vil være lisensinnehaverens eneste ansvar å ha informert de registrerte om hvordan deres personlige data vil bli behandlet

av lisensinnehaveren og dens behandlere, og for å sikre at lisensinnehaveren har et legitimt hjemmel for å utføre slik

databehandling.

Bruk av bestemte tillegg av programvaren (blant annet mobilbrukermodul og tilleggsutstyr for mobilgjester) kan innebære

overføring av personopplysninger mellom lisensinnehaver og lisensgiver. I dette tilfellet skal begge parter informere de

registrerte om overføringen og sikre lovligheten av behandlingen i henhold til databeskyttelsesforskriftene, særlig forordning

(EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

21. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Denne avtalen og ethvert krav som oppstår eller er relatert til denne avtalen eller dens gjenstand skal styres av og tolkes under

lovene i Spania. De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer skal ikke gjelde for avtalen.

Lisensgiveren og lisensinnehaveren fraskriver seg uttrykkelig enhver annen jurisdiksjon som de kan ha rettslig rett til, og

sender uttrykkelig løsningen på eventuelle tvister eller krav som oppstår over tolkningen eller utførelsen av denne avtalen,

inkludert de som er relatert til eventuelle ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår fra eller knyttet til dem, til

jurisdiksjonen til domstolene og tribunalene i Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa-Spania).

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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