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1. DEFINED TERMS

I detta avtals syften:

"Affiliates” betyder något av Licensgivarens dotterbolag från tid till annan.

"Avtal” betyder, gemensamt, dessa allmänna villkor, som ändrade, kompletterade eller omarbetade från tid till annan i

enlighet med villkoren häri och instruktionerna.

"Auktoriserade distributörer” betyder antingen en Affiliate eller Licensgivarens auktoriserade partners, återförsäljare och

distributörer.

"Ladda ner biljetter” har den innebörd som tillskrivs denna term i klausul 3.

"Hårdvara” betyder åtkomstkontrollsystemets hårdvara som utvecklats av Salto eller av någon annan Salto Group-enhet,

såväl som tredje parts hårdvara integrerad med Saltos system som kan användas i samband med Programvaran, som

tidigare har förvärvats av Licenstagaren.

"Instruktioner” betyder instruktionerna som Licenstagaren mottar från Licensgivaren eller en Auktoriserad Distributör,

antingen via e-post, i handen eller på annat sätt, angående nedladdning och installation av Programvaran.

"Licens” har den innebörd som tillskrivs denna term i klausul 3.

"Licensinnehavare” betyder den juridiska person som accepterar avtalet.

"Licensgivare”Salto” betyder Salto System, SL ett spanskt företag, med företagsregistrerad adress belägen på C/ Arkotz 9,

Polígono Lanbarren, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa-Spanien) och skatteregistreringsnummer B-20.708.517, som är

vederbörligen registrerat i handelsregistret för Guipuzcoa, volym 1850, blad 101, sida DD-18081.

"Plats” betyder Licenstagarens lokaler där Hårdvaran är installerad.

"Salto Group” betyder Salto och alla dess affiliates från tid till annan.

"programvara” betyder åtkomstkontrollprogramvaran med namnet SALTO ProAccess SPACE, tillsammans med alla dess

komponenter, underliggande källkoder och den dokumentation eller material som levereras eller görs tillgängligt för

Licenstagaren i anslutning till detta, såväl som eventuella uppgraderingar, uppdateringar, utvecklingar eller tillägg relaterade

till eller länkad till programvaran. Typen av prenumeration av programvaran och tillämpliga tillägg som avtalats av

licenstagaren ska vara de som beskrivs i programvarans specifikationer som ingår i "SALTO Software Area" eller

motsvarande område på Saltos kommersiella webbplats eller i "Om"-delen av programvaran .

"Tekniska krav för programvara” har den innebörd som tillskrivs denna term i klausul 7.

"Systems” har den innebörd som tillskrivs denna term i paragraf 7.1.

Termen "använda sig av” betyder nedladdning, installation, åtkomst till och användning av programvaran som tillåts enligt

detta avtal.

Andra kapitaliserade villkor i avtalet ska ha den betydelse som tillskrivs sådana termer i definitionen i hela avtalet.
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2. NEDLADDNING, GODKÄNNANDE OCH PREVALENS AV AVTALET

2.1 Ladda ner

För att ladda ner programvaran korrekt måste licenstagaren följa instruktionerna för detta ändamål.

2.2 Godkännande

Genom att klicka på rutan "Godkänn" i slutet av detta avtal accepterar Licensinnehavaren fullständigt och oåterkalleligt

villkoren i detta Avtal och åtar sig att följa dessa villkor.

Licenstagaren uppmanas att läsa och granska detta avtal noggrant innan han klickar på en sådan ruta och laddar ner

programvaran.

Om en person accepterar detta avtal på uppdrag av en juridisk enhet, representerar och garanterar en sådan person till

Licensgivaren att han eller hon är vederbörligen bemyndigad att binda sådan juridisk enhet till detta avtal. I vilket fall som

helst ska den person som accepterar detta avtal på uppdrag av en juridisk enhet hålla licensgivaren skadlig i händelse av

tvister med sådan eller juridisk enhet för varje anspråk som beror på bristande kapacitet eller auktoritet.

2.3 Helt och ensamt avtal

Detta avtal utgör det enda och hela avtalet mellan parterna i samband med licensen och programvaran och ersätter alla

tidigare avtal eller villkor som licensinnehavaren har kommit överens om i samband med detta. 

Licenstagaren förstår att, om Licensen till programvaran köptes från en auktoriserad distributör i samband med förvärvet av

hårdvaran, fungerar en sådan auktoriserad distributör inte som licensgivarens agent och är därför inte behörig att göra några

utfästelser, villkor eller garantier, lagstadgad eller på annat sätt, på licensgivarens vägnar eller för att ändra någon av villkoren i

detta avtal. Licensgivaren är inte bunden av de avtal som uppnåtts av Licensinnehavaren med auktoriserade distributörer.

 

3. LICENSE OF USE

I enlighet med detta avtal ger Licensgivaren Licenstagaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-överlåtbar, icke-

underlicenserbar, återkallbar och begränsad licens att använda Programvaran i det enda syftet att hantera Hårdvaran

installerad på Platsen ( den "Licens”).

Licenstagaren har rätt att göra maximalt tre (3) nerladdningar av samma version av programvaran (den " Ladda ner biljetter”).

Om nya versioner eller uppdateringar av programvaran kommer att återställas till noll (0) och licenstagaren kan göra tre (3)

nya nerladdningar av en sådan ny version eller uppdatering av programvaran.

4. PERMITTED AND RESTRICTED USES

Den enda tillåtna användningen av programvaran beskrivs i avsnitt 3 ovan. Licenstagaren ska begränsa tillgången till

programvaran till de anställda eller entreprenörer av licenstagaren som på grund av sina uppgifter och kontor ansvarar för

hanteringen av övervakningen av platsens åtkomstkontrollsystem. 

All annan användning är uttryckligen förbjuden och ska betraktas som en piratkopiering av programvara i strid med
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lagstiftningen om immateriell och industriell egendom. Licensgivaren förbehåller sig sin rätt att kräva licensinnehavaren för de

skador som orsakats av ett brott mot denna bestämmelse enligt tillämplig lagstiftning.

Utan att det påverkar det ovanstående allmänna ska Licensinnehavaren inte och ska inte försöka:

använda programvaran på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med eller för att

utföra några olagliga, olagliga, bedrägliga eller skadliga syften eller aktiviteter, eller för något syfte som gör intrång i tredje

parts rättigheter;

använda programvaran för att samverka med eller interagera med annan hårdvara än hårdvaran eller med system som inte

är integrerade med programvaran;

använda programvaran tillsammans med andra datorprogram som kan påverka den korrekta funktionen av den eller på

annat sätt använda programvaran på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på programvaran eller försämring av

dess tillgänglighet eller tillgänglighet;

använda programvaran på ett sätt som kan vara skadligt för licensgivaren, dess dotterbolag eller auktoriserade distributörer;

använda programvaran för att övervaka dess tillgänglighet, säkerhet, prestanda eller funktionalitet eller för andra

benchmarking- eller konkurrensändamål;

kopiera eller på något sätt reproducera eller duplicera programvaran;

modifiera, översätta, göra härledda verk baserat på programvaran, manipulera på något sätt eller göra ändringar i

programvaran direkt från databasen, komma åt källkoden eller göra någon ändring av den; eller

dekompilera, dekryptera, omvandla eller sprida programvaran eller skapa derivat av programvaran.

5. VILLKOR FÖR LICENSENS GILTIGHET

Licensens giltighet är föremål för följande villkor:

Licensinnehavarens giltiga godkännande av villkoren i detta avtal i de villkor som anges i avsnitt 2 ovan.

Tidigare förvärv och underhåll av hårdvaran av licenstagaren från licensgivaren eller någon av dess dotterbolag eller

auktoriserade distributörer för platsen. Om Licensinnehavaren upphör att ha laglig rätt att använda Maskinvaran, upphör

Licensen automatiskt att vara i kraft.

Licenstagarens uppfyllande av alla villkor som anges här med ändringar från tid till annan, liksom tillämplig lagstiftning.

6. UPGRADES, UPDATES AND ADD-ONS

Licensgivaren tar inget åtagande eller skyldighet att utveckla nya versioner, uppgraderingar eller uppdateringar av

programvaran eller erbjuda nya tillägg eller funktioner till Licensinnehavaren.

Trots det föregående, ska licensgivaren, i händelse av att nya versioner, uppgraderingar, uppdateringar eller tillägg av

programvaran utvecklas och släpps, göra dem tillgängliga för Licensinnehavaren genom “SALTO Software Area” eller något

motsvarande område på Saltos kommersiella webbplats. eller genom den installerade programvaran, i tillämpliga fall. 

Nedladdning och användning av någon ny version, uppgradering eller uppdatering av programvaran kräver att

licensinnehavaren i förväg godkänner villkoren i avtalet (med ändringar, om så är fallet, i enlighet med avsnitt 17 nedan).
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Nedladdning och användning av tillägg till Programvaran regleras av de specifika villkor som accepteras av Licensinnehavaren

vid nedladdning av relevant tillägg till Programvaran eller, i dess frånvaro, av villkoren i den senaste versionen av avtalet

accepterat av licenstagaren när han laddar ner programvaran eller någon av dess nya versioner, uppgraderingar eller

uppdateringar.

Alla immateriella och / eller industriella äganderättigheter över de nya versionerna, uppgraderingarna, uppdateringarna eller

tilläggen av Programvaran tillhör exklusivt Licensgivaren eller dess licensgivare.

7. PROGRAMVARANS KARAKTÄR

7.1 Programvara på plats

Programvaran är en lokal programvara som kräver installation i licenstagarens kompatibla datorsystem (den " System”) som

måste uppfylla de nödvändiga minimispecifikationerna som anges i instruktionerna (den “Tekniska krav för programvara”).

Det är Licenstagarens ensamma ansvar att Systemet uppfyller nämnda krav. Licensgivaren frånsäger sig allt ansvar för

eventuella incidenser eller fel i programvaran som kan uppstå som en konsekvens av systemen eller integrationen av

programvaran därtill. Licenstagaren erkänner och accepterar att vissa av funktionerna i programvaran kanske inte fungerar

fullt ut på grund av systemens egenskaper.

Licenstagaren är ensam ansvarig för att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda programvaran på platsen.

Licensgivaren ska under inga omständigheter hållas ansvarig för lämpligheten av sådana åtgärder och den inverkan de kan ha

på programvaran. Under alla omständigheter ska Licenstagaren omedelbart underrätta Licensgivaren om alla

säkerhetsincidenter relaterade till Programvaran som den kan få kännedom om och hålla Licensgivaren oskadlig för

eventuella skador eller fördomar som uppstår därav. 

7.2 Programvara med öppen källkod

I händelse av att programvaran innehåller komponenter som tillhandahålls av tredje part enligt en öppen källkodsmodell för

licensiering av programvara, kommer dessa att identifieras enligt de villkor som anges där.

 

8. HÄNSYN

Avgifterna för licensen för den ursprungliga versionen av programvaran ska vara de som avtalats separat av

licensinnehavaren och licensgivaren eller någon av dess auktoriserade distributörer, med tanke på den specifika

prenumeration som avtalats av licenstagaren.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att i framtiden införa alla överväganden som de anser lämpliga för nedladdning och / eller

användning av nya versioner, uppgraderingar, uppdateringar eller tillägg av programvaran. I sådana fall ska Licensgivaren i

förväg underrätta Licensinnehavaren om tillämpliga villkor.

 

9. IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA ÄGANDERÄTT

Alla immateriella rättigheter över programvaran tillhör uteslutande Salto och / eller dess licensgivare, i tillämpliga fall. 
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Licenstagaren erkänner och godkänner uttryckligen att inga immateriella eller industriella äganderättigheter av något slag

som rör programvaran eller programvaran med öppen källkod överförs, tilldelas eller görs tillgängliga för licenstagaren i

enlighet med detta avtal.

Licenstagaren ska varken direkt eller indirekt vidta några åtgärder för att äventyra, begränsa, störa eller bestrida på något sätt

de immateriella och industriella äganderättigheterna för Licensgivaren och / eller dess licensgivare över Programvaran eller

Open Source-programvaran. I synnerhet ska Licensinnehavaren inte ansöka om eller registrera, direkt eller genom någon

tredje part, någonstans i världen, några industriella eller immateriella rättigheter relaterade till Programvaran.

Licensinnehavaren förbinder sig att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dess styrelseledamöter, chefer, anställda,

rådgivare och andra tredje parter som är relaterade till Licensinnehavaren respekterar Licensgivarens immateriella och

industriella äganderätt till Programvaran, som är solidariskt ansvariga gentemot Licensgivaren för brott mot sådana fester.

Licenstagaren måste informera Licensgivaren om alla omständigheter av vilken karaktär den blir medveten om som kan

påverka de immateriella eller industriella äganderätten som är förknippad med Programvaran eller Open Source-

programvaran. 

Om licenstagaren bryter mot detta åtagande kan licensgivaren ha rätt till skadestånd för alla skador och förluster (inklusive

vinstförlust) som orsakats licensgivaren eller någon av dess dotterbolag eller auktoriserade distributörer utan begränsning

alls.

11. GARANTI

Licensgivaren garanterar härmed under en period av trettio (30) kalenderdagar efter nedladdningen av programvaran eller

någon av dess uppdateringar, uppgraderingar eller tillägg, att programvaran i huvudsak kommer att överensstämma med

specifikationerna i avtalet. Om Licensinnehavaren inom den garantiperioden meddelar Licensgivaren eller den berörda

Auktoriserade Distributören en avvikelse och Licensgivaren eller den berörda Auktoriserade Distributören validerar

förekomsten av sådan avvikelse på grund av skäl som enbart kan hänföras till Licensgivaren, ska Licensgivaren reparera eller

ersätta det avvikande. Programvara. Ovan nämnda garanti gäller inte om Licenstagaren har brutit mot, brutit mot eller på

något sätt bryter mot någon av bestämmelserna i detta Avtal. 

Med undantag för den begränsade garantin som anges i föregående stycke levereras programvaran ”som den är” utan att

licensgivaren ger alla varianter av garanti över programvaran och licensinnehavaren erkänner och accepterar ett sådant villkor.

Därför, i den utsträckning som lagen tillåter, avstår licensgivaren härmed alla underförstådda garantier med avseende på

programvaran och lämnar inga andra garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt,

avseende denna programvara, inklusive utan begränsning den underförstådda garantin för säljbarhet, tillförlitlighet,

lämplighet, kvalitet, anpassningsförmåga, tillgänglighet, noggrannhet lämplighet för ett visst syfte, titel och icke-intrång.

Licensgivaren garanterar inte att användningen av programvaran är säker, oavbruten eller att den fungerar utan fel.

Detta avsnitt innehåller det enda ansvarsregler som är tillämpligt på programvaran när det gäller garanti, med uttrycklig

uteslutning, i den utsträckning som tillåts enligt lag, av alla andra rättsliga eller avtalsmässiga regler som kan vara tillämpliga.

Licenstagaren avstår uttryckligen och oåterkalleligt från alla åtgärder gentemot Licensgivaren i samband med ovanstående.

11. LIABILITY

11.1 Licensgivarens ansvar
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Licensgivaren ansvarar gentemot Licenstagaren för skador och förluster som orsakats som en direkt och nödvändig följd av

en väsentlig överträdelse av de skyldigheter som Licensgivaren åtar sig enligt detta Avtal på följande villkor:

Licensgivarens totala maximala totala ansvar gentemot Licenstagaren ska vara lika med MSRP (tillverkarens föreslagna

återförsäljningspris) som anges i Licensgivarens prislista gällande vid tidpunkten för skadan, motsvarande det geografiska

område där Licenstagaren är belägen, utom i fall av bedrägeri (dolo) eller uppsåtligt försummelse (culpa grav).

Licensgivaren är inte ansvarig gentemot Licensinnehavaren i fall där fordringar från tredje part orsakas av fel som gjorts av

Licensinnehavaren, integratorn eller någon tredje person eller som kan hänföras till dess System.

Licensgivaren är inte ansvarig gentemot Licenstagaren i händelse av force majeure eller tillfälliga händelser.

Licensgivaren påtar sig inget ansvar i samband med integrationen av programvaran med tredje parts hårdvara eller system.

Under inga omständigheter kommer Licensgivaren att hållas ansvarig för indirekta, tillfälliga, exemplariska, bestraffande,

följdskador eller särskilda skador (inklusive bland annat vinstförlust, affärsavbrott eller förlust av affärsinformation), oavsett

deras art eller ursprung, som härrör från eller i samband med detta Avtal, även om Licensgivaren har underrättats om

möjligheten till sådana skador eller rimligen kunde ha förutsett möjligheten till sådana skador.

11.2 Licenstagarens ansvar

Licenstagaren är ansvarig gentemot Licensgivaren för de skador och förluster (inklusive förlust av vinst) som orsakats som

en direkt och nödvändig följd av en väsentlig överträdelse av de skyldigheter som Licensinnehavaren eller någon av dess

styrelseledamöter, chefer, anställda, rådgivare eller entreprenörer har åtagit sig. enligt detta avtal utan någon begränsning alls.

 

12. UPPSÄGNINGSTID OCH UPPSÄGNING

12.1 Löptid

Detta avtal, och därmed den licens som beviljas nedan, träder i kraft när licensinnehavaren godkänner villkoren i detta avtal

enligt avsnitt 2 ovan och förblir i kraft på obestämd tid förutsatt att alla villkor enligt avsnitt 5 ovan är uppfyllda.

Ändå och utan att det påverkar andra uppsägningsrättigheter som är tillgängliga för parterna enligt tillämplig lagstiftning, kan

varje part säga upp detta avtal när som helst vid en väsentlig överträdelse av den andra parten av någon av bestämmelserna i

detta avtal utan att sådan överträdelse åtgärdas (mot omfattning avhjälpande) inom femton (15) kalenderdagar.

12.2 Konsekvenser av uppsägning

Vid uppsägning av Avtalet av någon anledning: (i) Licensen ska anses automatiskt annullerad och Licenstagaren kommer att

förlora alla rättigheter i samband med Programvaran; (ii) Licensinnehavaren ska omedelbart upphöra med att använda

programvaran; och (iii) Licenstagaren ska inom tre (3) kalenderdagar efter uppsägningen avinstallera Programvaran och

förstöra all information som är relaterad till den. Licensgivaren kan kräva att licenstagaren skriftligen intygar

överensstämmelse med ovanstående skyldigheter.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att blockera programvaran för att vidta andra tekniska åtgärder för att göra programvaran

oanvändbar för licenstagaren. Licensinnehavaren avstår uttryckligen från alla handlingar eller anspråk gentemot
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Licensgivaren för skador eller fördomar som sådana åtgärder kan orsaka Licensinnehavaren.

De bestämmelser i avtalet som enligt deras villkor eller natur överlever uppsägning, kommer att överleva varje uppsägning av

avtalet.

12.3 Avstängning

Trots det föregående förbehåller sig licensgivaren rätten att tillfälligt avbryta programvarans åtkomst eller funktion när:

1. Licenstagaren bryter mot någon av sina skyldigheter enligt detta avtal.

2. Licenstagaren bryter mot några av sina skyldigheter enligt leverans- eller köpeavtalet på grund av vilket de har förvärvat

hårdvaran och / eller programvaran till licensgivaren eller någon av dess auktoriserade distributörer.

3. Licenstagaren bryter mot något annat avtal, inklusive bland annat support, utförda med licensgivaren, någon av dess

auktoriserade distributörer eller enhet i Salto Group.

4. Det finns tekniska svårigheter som enligt licensgivarens kriterier kan minska säkerhetsåtgärderna för att programvaran

fungerar korrekt eller skyddas.

13. SUPPORT SERVICES

Licenstagaren skall omfattas av support i samband med Programvaran i enlighet med de villkor som kan komma överens med

licensgivaren, dess dotterbolag eller någon av dess auktoriserade återförsäljare.

14. GRANSKNING

Licensgivaren förbehåller sig rätten att genomföra, antingen direkt eller genom de rådgivare som den anser lämpliga, en

granskning av hur licenstagaren utför bestämmelserna i detta avtal.

Licenstagaren ska tillåta åtkomst till Licensgivaren och / eller dess rådgivare till Platsen och Systemen, tillhandahålla all

information som krävs för revisionens syfte och i allmänhet samarbeta i god tro med Licensgivaren och / eller dess rådgivare.

 

15. SEKRETESS

Programvaran utgör värdefull, känslig och konfidentiell affärsinformation och immateriella rättigheter för Licensgivaren. 

Licenstagaren förbinder sig härmed att vidta sådana åtgärder som kan vara nödvändiga eller önskvärda för att bevara den

strängaste konfidentialiteten för all och all information eller information relaterad till Programvaran. Samma skyldighet gäller

för all och all information om Licensgivaren, dess verksamhet eller verksamhet som Licenstagaren kan ha haft tillgång från tid

till annan.

Licenstagaren ska hållas solidariskt ansvarig för någon av dess styrelseledamöters, chefer, anställda eller entreprenörer.

16. UPPDRAG

Licenstagaren får inte licensiera, underlicensiera, låna, sälja, sälja, överföra, överlåta, distribuera eller på annat sätt
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kommersiellt utnyttja eller göra programvaran och / eller dess avtalsenliga ställning, rättigheter eller skyldigheter enligt detta

avtal tillgänglig för tredje part; inte heller tillåta tredje part att använda programvaran utan att ha fått föregående skriftligt

tillstånd från Licensgivaren.

Som ett undantag från ovanstående: 

Licensgivaren har rätt att överlåta de rättigheter och skyldigheter som följer av Avtalet till alla företag i dess koncern (i den

mening som avses i artikel 42 i den spanska handelslagen) utan att tillståndshavaren behöver samtycka.

Om licensinnehavaren överför platsens egendom kan licensinnehavaren och den nya ägaren av platsen begära att

licensgivaren tilldelar de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet, inklusive licensen, till den nya ägaren genom en

gemensam kommunikation . När så är lämpligt kan Licensgivaren begära stödjande dokumentation om platsöverföringen.

17. ÄNDRING

Licensgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra detta avtal samt rätten att lägga till nya villkor och policyer som

kompletterar detsamma. Den version som är i kraft av detta avtal från tid till annan finns i [Programvaruinställningarna]. 

Trots ovanstående kommer ingen ändring av detta avtal att vara bindande för Licenstagaren såvida det inte accepteras enligt

bestämmelserna i avsnitt 2 och 6 ovan.

 

18. SPRÅK

Det officiella språket i detta avtal är engelska. I händelse av avvikelse mellan den engelska versionen och någon annan version

kan avtalet översättas till (för det enda syftet att underlätta licensinnehavarens förståelse), ska innehållet i den engelska

versionen ha företräde.

19. DELVIS OGILTIGHET

Varje konstaterande av en domstol eller ett administrativt organ om att en eller flera klausuler i avtalet är olagliga, ogiltiga,

ogiltiga eller ogenomförbara helt eller delvis, får inte göra olagliga, ogiltiga, ogiltiga eller ogenomförbara de andra klausulerna

eller de återstående delarna därav, som kommer att förbli fullt giltigt där så är tillämpligt, allt ovanstående förutsatt att

klausulerna eller en del därav som befunnits vara olagliga, ogiltiga, ogiltiga eller ogenomförbara inte är väsentliga. Klausulerna

eller delar därav som befunnits vara olagliga, ogiltiga, ogiltiga eller ogenomförbara ska anses ha tagits bort från avtalet eller

inte tillämpliga under den omständigheten, i förekommande fall, och den ska ersättas med en ny klausul eller tolkas på ett sätt

som är godtagbart i lag, vars innehåll liknar den klausul som Licensgivaren skulle ha inkluderat om den hade känt till bristen på

giltighet eller effekt av denna klausul.

20. PERSONUPPGIFTER

För användning av programvaran ska den person som företräder licenstagaren förse licensgivaren med vissa personuppgifter.

För ytterligare information, inklusive utövande av rättigheterna för den person som företräder Licensinnehavaren, kan

Licensinnehavaren se Stör ej .

Dessutom kommer användningen av programvaran så småningom att innebära att Licensinnehavaren behandlar
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personuppgifter som ägs som registeransvarig eller, i vissa situationer, som databehandlare. Licenstagaren är ansvarig för att

behandla sådan information i enlighet med tillämplig dataskyddslag. Licens får inte tillgång till eller på annat sätt bearbeta

Licenstagarens personuppgifter, såvida det inte begärs av Licenstagaren för att ta emot vissa tekniska support. Endast i

sådant fall ska Licensgivaren uteslutande behandla de hänvisade personuppgifterna för Licensinnehavarens räkning och i

enlighet med dess instruktioner för återgivning till motsvarande tekniska support till Licenstagaren. För sådana ändamål ska

Licensinnehavaren och Licensgivaren underteckna ett lämpligt databehandlare eller underprocessoravtal i enlighet med

tillämplig lagstiftning.

Det är Licenstagarens ensamma ansvar att tidigare ha informerat de registrerade om hur deras personuppgifter kommer att

behandlas av Licenstagaren och dess processorer och att säkerställa att Licenstagaren har en legitim rättslig grund för att

utföra sådan databehandling.

Användningen av bestämda tillägg till programvaran (bland annat mobilanvändarmodul och tillägg för mobila gästnycklar) kan

innebära överföring av personuppgifter mellan licensinnehavaren och licensgivaren. I detta fall ska båda parter informera de

registrerade om överföringen och se till att behandlingen är laglig i enlighet med dataskyddsföreskrifter, särskilt förordning

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

21. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Detta avtal och alla anspråk som uppstår eller hänför sig till detta avtal eller dess innehåll ska regleras av och tolkas under

lagarna i Spanien. Förenta nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av varor ska inte tillämpas på avtalet.

Licensgivaren och Licenstagaren avsäger sig uttryckligen all annan jurisdiktion som de kan ha juridisk rätt till och lämnar

uttryckligen in lösningen av eventuella tvister eller anspråk som uppstår angående tolkningen eller genomförandet av detta

Avtal, inklusive de som hänför sig till eventuella utomkontraktuella förpliktelser som härrör från eller relaterade till dem, till

jurisdiktionen för domstolarna och domstolarna i Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa-Spanien).

varning:

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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