F-SECURE®-LISENSSIEHDOT
TÄRKEÄÄ – LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI.
ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN TAI
KÄYTTÄMINEN (JOKO YKSITYISHENKILÖNÄ TAI OIKEUSHENKILÖN EDUSTAJANA) ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ OLET
LUKENUT NÄMÄ EHDOT, YMMÄRRÄT NE JA HYVÄKSYT NIIDEN LAILLISEN SITOVUUDEN. JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA
EHTOJA, VALITSE HYLKÄÄMISVAIHTOEHTO ÄLÄKÄ ASENNA, KÄYTÄ TAI KOPIOI OHJELMISTOA.
* Nämä ehdot koskevat kaikkia lisensoimiasi tai käyttöösi annettuja F-Securen ohjelmistoja ja/tai Web-sovelluksia, niihin liittyvää aineistoa,
kaikkia ohjelmistojen käyttöoikeus- tai palvelusopimuksen perusteella ohjeiden mukaan toimitettuja tai muutoin käyttöösi annettuja päivityksiä ja
kaikkia ohjelmistojen kopioita (jäljempänä yhteisesti "ohjelmisto"). Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelmistoa koskevat tietyt rajoitukset, kuten
käyttötarkoitusta ja tiettyjä teknisiä vaatimuksia koskevat rajoitukset mukaan lukien rajoituksetta käyttöjärjestelmä, tallennustila ja järjestelmän
edellyttämä tila.

KAUPALLINEN KÄYTTÖOIKEUS
Vastineena asianmukaisten lisenssimaksujen suorittamisesta käyttäjälle myönnetään ohjelmistoon näiden ehtojen mukainen yleinen, ei-siirrettävä
käyttöoikeus määrätyksi ajanjaksoksi, jonka käyttäjä ja F-Secure tai jokin sen jakelija ovat erikseen sopineet. F-Secure ja sen lisenssinantajat
pidättävät kaikki oikeudet, joita käyttäjälle ei erikseen myönnetä.
Käyttäjän oikeudet:
A) Käyttäjällä on oikeus asentaa ohjelmisto niin moneen laitteeseen (kannettavaan tietokoneeseen, työasemaan, palvelimeen tai muuhun
laitteistoon) kuin ohjelmistoon, F-Securen lisenssisertifikaattiin, laskuun, tuotepakkaukseen tai näiden ehtojen mukaiseen sopimukseen on
määritetty ja käyttää ohjelmistoa näissä laitteissa. Mikäli ohjelmistoa tai sen palveluja käytetään verkossa jaetusti tai ohjelmistoa käytetään
suodattamaan verkkoliikennettä palvelimissa, palomuureissa tai yhdyskäytävissä, käyttäjällä on oltava lisenssi joko tarkistuskapasiteetille tai
kaikille käyttäjille, jotka käyttävät ohjelmiston palveluja. Tällöin käyttäjällä on oikeus asentaa ohjelmisto haluamaansa määrään laitteita.
B) Käyttäjällä on oikeus luoda ohjelmistosta kopioita vain asennusta ja varmuuskopiointia varten.
C) Käyttäjällä on oikeus laajentaa lisenssiä ostamalla lisäkäyttöoikeuksia.
Käyttörajoitukset:
A) Käyttäjä ei saa asentaa tai käyttää ohjelmistoa näiden lisenssiehtojen, F-Securen lisenssisertifikaatin tai muiden ohjeiden vastaisesti.
B) Käyttäjä ei saa välittää ohjelmiston kopioita kolmansille osapuolille, siirtää ohjelmistoa sähköisesti kolmansien osapuolten tietokoneisiin tai
antaa ohjelmistoa kolmannen osapuolen kopioitavaksi.
C) Käyttäjä ei saa muokata, muuttaa, kääntää, vuokrata, myydä tai jakaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja (mukaan lukien rajoituksetta
tietokannat, uutiset ja kuvaukset) tai sen osia eikä luoda ohjelmistosta ja/tai siihen liittyvistä tiedostoista tai ohjelmiston osista johdannaistuotteita.
D) Käyttäjä ei saa palauttaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja (mukaan lukien rajoituksetta tietokannat, uutiset, kuvaukset ja mikä
tahansa muu sisältö) lähdekoodiksi, selvittää ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa ja/tai siihen
liittyviä tiedostoja tai muutoin saattaa ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen koodia yleisesti ymmärrettävään muotoon, koska ohjelmisto
saattaa sisältää F-Securen tai sen lisenssinantajien liikesalaisuuksia.
E) Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää ohjelmiston ohjeaineistoa muutoin kuin ohjelmiston käytön tukena.
F) Käyttäjä ei saa paljastaa ohjelman asennuksessa tarvittavaa lisenssikoodia (mukaan lukien rajoituksetta käyttöoikeuskoodi, tilausnumero ja
rekisteröintikoodi) kolmansille osapuolille.
G) Käyttäjällä ei ole oikeutta hyödyntää ohjelmistoa tai sen osaa minkään ohjelmiston kanssa toimivan tuotteen tai palvelun käyttämiseen muussa
kuin tässä sopimuksessa myönnetyssä tarkoituksessa.
H) Käyttäjällä ei ole oikeutta julkaista, levittää ja/tai hankkia käyttöönsä Ohjelmiston avulla mitään ohjelmistoa tai sisältöä, (i) joka ei suoraan
liity F-Securen tuotteisiin ja/tai palveluihin ja (ii) joka ei liity tietoturvaan (tai muun vastaavan ohjelmiston tai sisällön päivityksiä).
Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

ARVIOINTILISENSSI
Kun käyttäjä lataa ohjelmiston arviointiversion, F-Secure tai sen jakelija myöntää käyttäjälle aikarajoitetun, yleisen ja ei-siirrettävän lisenssin
ohjelmiston arviointia varten. Tällöin ohjelmisto lisensoidaan käyttäjälle sen arviointia varten vain määritetyksi arviointiajaksi, joka alkaa
ohjelmiston lataus- tai toimituspäivästä. Määritetyn ajan jälkeen käyttäjän on joko ostettava ohjelmiston lisenssi F-Securelta tai sen
jälleenmyyjältä tai poistettava ohjelmisto ja lopetettava sen käyttö. Jos käyttäjä ostaa ja rekisteröi ohjelmiston ennen arviointiajan päättymistä,
käyttäjä saa voimassa olevan käyttöoikeuden eikä käyttäjän tarvitse poistaa ohjelmistoa. Ohjelmiston arviointiversio ei velvoita F-Securea
tarjoamaan tuki- tai huoltopalveluja. Epäselvyyksien välttämiseksi arviointilisenssiä koskevat myös edellä kohdissa A-H eritellyt rajoitukset. FSecure ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet, joita käyttäjälle ei erikseen myönnetä.

MUU KUIN KAUPALLINEN KÄYTTÖOIKEUS
Kun käyttäjä lataa tai asentaa maksuttoman ohjelmiston version (muun kuin arviointiversion), F-Secure tai sen jakelija myöntää käyttäjälle muun
kuin kaupallisen lisenssin. Käyttäjä saa tällaisen ohjelmiston lisenssin vain rajoitetuksi ajaksi yleisenä, ei-siirrettävänä lisenssinä, ja ohjelmisto on
tarkoitettu vain täydentäväksi työkaluksi (ei jatkuvaan sisällön suojaamiseen - eikä muuhun tarkoitukseen). F-Secure pidättää oikeuden lopettaa
tällaisten ohjelmistojen käytön tarjoamisen milloin tahansa, eikä F-Securella ole velvoitetta tarjota tuki- tai huoltopalveluja muille kuin
kaupallisille lisensseille. Epäselvyyksien välttämiseksi edellä kohdissa A-H eritellyt rajoitukset koskevat myös muuta kuin kaupallista lisenssiä.
F-Secure ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet, joita käyttäjälle ei erikseen myönnetä.

AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT
Käyttäjä hyväksyy, että tietyt ohjelmiston osat saattavat olla niin sanottujen "avoimen lähdekoodin" lisenssien kattamia, mikä tarkoittaa kaikkia
Open Source Initiative -järjestön avoimen lähdekoodin lisensseiksi hyväksymiä ohjelmistolisenssejä tai muita huomattavan samankaltaisia
lisenssejä mukaan lukien rajoituksetta lisenssit, jotka tällaisen lisenssin lisensoiman ohjelmiston jakeluehtona edellyttävät, että jakelija tuo
ohjelmiston saataville avoimen lähdekoodin muodossa (jäljempänä "avoimen lähdekoodin komponentit"). Kyseisten lisenssien ehdot ovat

voimassa avoimen lähdekoodin komponentteja koskevien lisenssien erikseen edellyttämässä määrin tämän sopimuksen ehtojen sijasta kyseessä
olevaa avoimen lähdekoodin komponenttia koskien. Tällaiset rajoitukset eivät koske avoimen lähdekoodin komponentteja, jos rajoitukset on
estetty tällaisissa lisensseissä eriteltyjen sovellettavien ehtojen puitteissa. Tällaisten poikkeavien avoimen lähdekoodin komponenttien
lisenssiehdot sijaitsevat ohjelmiston asennushakemistossa tai jossakin muussa vastaavassa paikassa, joka on ilmoitettu ohjelmistossa.

OMISTUSOIKEUS
Ohjelmiston omistusoikeus ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat F-Securelle ja/tai sen toimittajille. Ohjelmistoa suojaavat
tekijänoikeuslainsäädäntö sekä kansainväliset tekijänoikeussopimukset ja muut immateriaalioikeuksia koskevat sopimukset.

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUKSET
Tallennusvälineen rajoitettu takuu. F-Secure takaa, että mahdollinen F-Securen tuottama fyysinen tallennusväline, jolla ohjelmisto
toimitetaan, on virheetön materiaalin ja valmistuksen osalta. Tämä takuu on voimassa 30 päivän ajan ohjelmiston toimituksesta. FSecure ei anna mitään takuita tallennusvälineisiin liittyen, jos ohjelmisto toimitetaan osana kolmannen osapuolen laitetta. Kaikki
tallennusvälinettä koskevat oletetut takuut, mukaan lukien takuu kaupallisesta hyödynnettävyydestä ja sopivuudesta tiettyyn
tarkoitukseen, on rajoitettu 30 päivään ohjelmiston toimituksesta. F-Secure voi valintansa mukaan joko vaihtaa viallisen
tallennusvälineen tai palauttaa tallennusvälineen ostohinnan käyttäjälle. F-Secure ei ole velvollinen korvaamaan vahingon, väärinkäytön
tai virheellisen käsittelyn takia vaurioitunutta tallennusvälinettä tai palauttamaan näin vahingoittuneen tallennusvälineen ostohintaa.
Ohjelmistoa koskevat vastuunrajoitukset. OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA.
F-SECURE, SEN LISENSSINANTAJAT JA JAKELIJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN OLETETTUJA TAKUITA MUKAAN LUKIEN
RAJOITUKSETTA OLETETUT TAKUUT OMISTUSOIKEUDESTA, KÄYTETTÄVYYDESTÄ, SUORITUSKYVYSTÄ,
SOPIMUKSEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. F-Secure, sen lisenssinantajat ja jakelijat eivät anna mitään takuita ohjelmiston ja siihen
liittyvien ohjeaineistojen virheettömyydestä, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai muista ominaisuuksista. Käyttäjä vastaa kaikista
ohjelmiston ja siihen liittyvän aineiston käyttötuloksiin ja suorituskykyyn liittyvistä riskeistä.
Takuulauseke. F-Secure myöntää ainoastaan yllä olevassa kappaleessa kuvatun rajoitetun takuun tallennusvälineille. Mitkään FSecuren ja/tai sen jälleenmyyjien, jakelijoiden, edustajien tai työntekijöiden suulliset tai kirjalliset takuut eivät laajenna tätä rajoitettua
takuuta, eikä käyttäjällä ole oikeutta vedota mihinkään näiden tahojen antamiin tietoihin tai neuvoihin. Joillakin lainkäyttöalueilla ei
sallita oletettujen takuiden rajoituksia, joten tämä takuunrajoitus ei ehkä koske käyttäjää. Käyttäjällä voi myös olla joitakin paikalliseen
lainsäädäntöön perustuvia lisäoikeuksia.
Vastuunrajoitukset. F-SECURE, SEN TYÖNTEKIJÄT, SEN LISENSSINANTAJAT, SEN JAKELIJAT TAI SEN TOIMITTAJAT
EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA EIVÄTKÄ MINKÄÄN LAKITEORIAN MUKAISESTI, MUKAAN LUKIEN
RAJOITUKSETTA OIKEUDEN LOUKKAUS JA SOPIMUSRIKKOMUS, VASTUUSSA MISTÄÄN KÄYTTÄJÄN KÄRSIMISTÄ
ERITYISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA, SATUNNAISISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN
RAJOITUKSETTA TUOTON TAI VOITON MENETYKSET, HÄVINNEET TAI VIOITTUNEET TIEDOT, LAITTEEN TAI
SOVELLUKSEN VIAT TAI HÄIRIÖT, TAI MUISTA KAUPALLISISTA TAI TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA, JOTKA
AIHEUTUVAT OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN AINEISTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA FSECURELLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, ELLEI TIETTYYN
OHJELMISTOON LIITTYVISSÄ EHDOISSA OLE ERIKSEEN MUUTOIN TODETTU. F-SECUREN KOOSTETTU
ENIMMÄISVASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA RAJOITTUU KÄYTTÄJÄN OHJELMISTOSTA SUORITTAMAAN MAKSUUN.
Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajaksi katsottavalle käyttäjälle pakottavan lainsäädännön perusteella kuuluvia oikeuksia. F-Secure toimii
työntekijöidensä, jakelijoidensa, lisenssinantajiensa, toimittajiensa ja tytäryhtiöidensä puolesta ainoastaan kiistääkseen, sulkeakseen pois
ja/tai rajoittaakseen näiden ehtojen mukaisia takuita, velvoitteita ja vastuita, mutta ei muussa tarkoituksessa. Joillakin lainkäyttöalueilla
ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen vastuunrajoituksia, joten edellä mainittu rajoitus ei koske kaikkia käyttäjiä tai koskee
joitakin käyttäjiä vain osittain.
Vastuunrajoitus Saksan ja Itävallan lainsäädännön mukaan. Saksassa tai Itävallassa asuvien kuluttajien ostamien lisenssien
vastuunrajoituksiin kuuluu seuraavaa: Seuraava on voimassa vahinkovaateita, kulukorvausvaateita ja muita vastuuvaateita koskien
riippumatta siitä, esitetäänkö vaateet sopimuksen, oikeuden loukkauksen, lakisääteisen velvoitteen rikkomisen tai muutoin tämän
lisenssin mukaisesti: F-Secure, sen lisenssinantajat, sen jakelijat tai sen toimittajat ovat vastuussa rajoituksetta i) tarkoituksellisesti
tehdystä tai törkeän huolimattomuuden aiheuttamasta vahingosta, ii) Saksan/Itävallan tuotevastuulain mukaisista vaateista ja iii)
terveydelle aiheutuvista haitoista. Jos kyseessä on vähäinen huolimattomuus, seuraava on voimassa: F-Secure, sen lisenssinantajat, sen
jakelijat tai sen toimittajat ovat vastuussa vain olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta (pääsopimusvelvoite). Tätä vastuuta
rajoitetaan sopimuksellisesti tyypillisten ja ennakoitavien materiaalisten ja rahallisten vahinkojen osalta.

VIENTIRAJOITUKSET
1. Yhdysvalloista toimitettua tai jaettua ohjelmistoa tai sen osaa koskevat seuraavat ehdot: Ohjelmisto ja sen huolto- ja tukipalvelut, mukaan
lukien muun muassa tekniset palvelut ja tiedot, kuten ohjekirjat, piirustukset, kaaviot, mallit, kaavat, taulukot, rakennepiirrokset, määritykset ja
kirjalliset ja tallennetut ohjeet sekä kaikki muut vastaavat tekniset palvelut ja tiedot (jäljempänä palvelut), katsotaan Yhdysvalloista peräisin
oleviksi tuotteiksi sovellettaessa Yhdysvaltain vientilainsäädäntöä ja muita säädöksiä sekä niiden lisäyksiä, mukaan lukien Export Administration
Act (1979) lisäyksineen (jäljempänä säädökset) ja sen alisteiset säädökset (kaikki yhteisesti jäljempänä Yhdysvaltain vientisäädökset). Käyttäjä
sitoutuu noudattamaan kaikkia ohjelmistoon ja palveluihin sovellettavia Yhdysvaltain vientisäädöksiä ja kansainvälisiä säädöksiä (mukaan lukien
säädöksiä) sekä Yhdysvaltain ja muiden valtioiden käyttäjä-, käyttövaltio- ja vientirajoituksia.
2. Muualta kuin Yhdysvalloista toimitettua tai muutoin jaettua ohjelmistoa koskevat seuraavat ehdot: Käyttäjä sitoutuu noudattamaan paikallisia
salausohjelmistojen vientiä ja käyttöä koskevia säädöksiä.
F-Secure ei ole missään tapauksessa vastuussa käyttäjän tekemästä ohjelmiston tai sen osan laittomasta viennistä ja/tai sen salausohjelmiston
käytöstä.

YHDYSVALTAIN VALTIONHALLINNON KÄYTTÄJIEN OIKEUDET
Jos tämä lisenssi on hankittu Yhdysvaltain valtionhallinnolle tai sen edustajille (jäljempänä "Yhdysvaltain valtionhallinnon käyttäjät"), käyttäjä
hyväksyy, että ohjelmisto ja ohjeet ovat "kaupallinen tietokoneohjelmisto" ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston ohjeet", kuten näitä termejä on

käytetty FAR (Federal Acquisition Regulations) -säännöksissä siviilitoimistojen hankintoja koskien (48 C.F.R. 2.101) ja DFARS (Department of
Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) -säännöksissä puolustusministeriön yksiköiden hankintoja koskien (48 C.F.R. 252.2277014(a)(1) ja (5)). FAR-säännösten kohdan 48 C.F.R. 12.212 ja DFARS-säännösten kohdan 48 C.F.R. 227.7202 ja muiden sovellettavien
säännösten mukaisesti kaikki ohjelmiston ja ohjeiden käyttö, muokkaus, toisintaminen, julkaiseminen, esittäminen, näyttäminen, paljastaminen
tai jakelu Yhdysvaltojen valtionhallinnon käyttäjien toimesta on yksinomaan näiden ehtojen alaista ja kiellettyä lukuun ottamatta näissä ehdoissa
erikseen sallittuja käyttötilanteita.

KÄYTTÖ RISKIALTTIISSA YMPÄRISTÖSSÄ
Ohjelmistoon ei sisälly viansieto-ominaisuuksia, eikä sitä ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi hallintalaitteena ympäristöissä,
jotka vaativat varmistustoimintoja, tai jälleenmyytäväksi tällaisiin ympäristöihin, ellei tuotedokumentaatiossa ole muutoin todettu. Tällaisia
ympäristöjä ovat esimerkiksi ydinvoimalat, lentokoneiden navigaatio- tai yhteysjärjestelmät, lentoliikenteen valvontajärjestelmät, elintoimintoja
ylläpitävät laitteet tai asejärjestelmät, joissa ohjelmistossa esiintyvä vika saattaisi aiheuttaa kuoleman, henkilövahinkoja tai vakavia fyysisiä
vammoja tai ympäristövahinkoja. F-Secure ja sen toimittajat eivät anna mitään takuita ohjelmiston käytöstä riskialttiissa ympäristöissä.

TIETOJEN JA HENKILÖTIETOJEN LÄHETYS JA KÄSITTELY
KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY JA ANTAA SUOSTUMUKSENSA SIIHEN, ETTÄ F-SECUREN OHJELMISTOON LIITTYVIÄ PALVELUJA
TOIMITETTAESSA OHJELMISTO SAATTAA KERÄTÄ JA LÄHETTÄÄ OHJELMISTOSOVELLUKSIIN, INTERNETIIN,
LAITTEESEEN TAI NIIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ TIETOJA. TÄLLÄ TAVALLA KERÄTTYJÄ TIETOJA SAATTAVAT OLLA i)
TIETOTURVAAN LIITTYVÄT TIEDOT, TEKNISET TILASTO- JA ANALYYSITIEDOT JA MUUT VASTAAVAT TIEDOT, JOITA
OLETUSARVOISESTI EI KÄSITELLÄ HENKILÖITÄVISSÄ OLEVALLA TAVALLA JA/TAI ii) YHTEYSTIEDOT JA MUUT TIEDOT,
JOITA KÄYTTÄJÄ AKTIIVISESTI LÄHETTÄÄ OHJELMISTON KAUTTA, KÄYTTÖOIKEUS-/ LAITE-/ OHJELMISTOTIEDOT,
TUKIONGELMAN RATKAISUUN TARVITTAVAT TIEDOT, OHJELMISTOON LIITTYVIEN PALVELUJEN TIEDOT JA MUUT
TIEDOT, JOITA KÄSITELLÄÄN OLETUSARVOISESTI HENKILÖITÄVISSÄ OLEVALLA TAVALLA. LISÄTIETOJA KERÄTYISTÄ
HENKILÖTIEDOISTA JA NIIDEN KÄSITTELYSTÄ ON F-SECUREN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSSÄ. TIEDOT SIIRRETÄÄN AINA
SUOJATUSTI. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ F-SECURE VOI PALJASTAA TAI SIIRTÄÄ MITÄ TAHANSA EDELLÄ KUVATUISTA
TIEDOISTA TYTÄRYHTIÖILLEEN, ALIHANKKIJOILLEEN, JAKELIJOILLEEN JA KUMPPANEILLEEN JA ETTÄ TÄLLAISET
KUMPPANIT SAATTAVAT SIJAITA EU:N ALUEELLA TAI SEN ULKOPUOLELLA. KÄYTTÄJÄ ANTAA SUOSTUMUKSENSA FSECURELLE TIETOJEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN EDELLÄ KUVATULLA TAVALLA. Jos käyttäjä haluaa lisätietoja
henkilöitävien tietojen käsittelystä ja korjata kyseisiä tietoja tai perua suostumuksensa, F-Securen tallentamia henkilötietoja koskevat yhteystiedot
on annettu näiden ehtojen lopussa.

YLEISTÄ
Ohjelmistoa koskevat tietyt toiminnalliset rajoitukset, joista F-Secure (tai F-Securen jakelija, jolta olet hankkinut tämän lisenssin) ilmoittaa
ajoittain. F-Secure pidättää oikeuden muuttaa näitä vaatimuksia ohjelmiston päivitysten yhteydessä. Käyttäjä täten hyväksyy ja vahvistaa, että
ohjelmiston soveltuvuus käyttäjän vaatimuksiin on tarkistettava ennen ohjelmiston rekisteröntiä.
Käyttäjälle ilmoitetaan, kun kaikki tai jotkin ohjelmiston osat ovat tilapäisesti pois käytöstä / eivät toimi korjaustoimien, päivityksen, ylläpidon
tai F-Securesta riippumattomien tekijöiden (force majeure) vuoksi, ja käyttäjä hyväksyy tällaiset käyttökatkokset. F-Secure, sen lisenssinantajat
tai sen jakelijat eivät ole vastuussa tällaisten katkosten seuraamuksista. Ne sitoutuvat korjaamaan ohjelmiston tilan mahdollisimman pian ja
palauttamaan ohjelmiston käyttöön heti, kun ilmenneet tekniset ongelmat sen sallivat.
F-Secure pidättää oikeuden muokata ohjelmiston ominaisuuksia tai toimintoja, jotta sitä voidaan muokata markkinoiden tai määräysten
muutosten mukaan ja muuttaa mahdollisten tulevien teknisten rajoitusten tai tuotteiden tai palvelujen parantamisen vuoksi. Ohjelmistolisenssi
irtisanotaan heti ilman erillistä ilmoitusta, jos rikot jotakin näistä ehdoista. Tämä ei vaikuta muihin irtisanomisoikeuksiin. Käyttöoikeuden
irtisanominen ei oikeuta käyttäjää saamaan mitään korvausta F-Securelta tai sen jakelijoilta. Käyttörajoituksia koskevat ehdot ovat voimassa
irtisanomisen jälkeenkin. F-Securella on oikeus muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Muuttuneet ehdot koskevat automaattisesti kaikkia
ohjelmistoja, joiden mukana ne toimitetaan. Jos ilmenee, että jokin osa näistä ehdoista on mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, tämä seikka ei
vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen, vaan ehdot säilyvät muilta osin pätevinä ja täytäntöönpanokelpoisina.
Ellei jäljempänä muutoin todeta, näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakeja kuitenkin niin, että konfliktisäännöstä ja Yhdistyneiden kansakuntien
kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta näihin ehtoihin. Näitä ehtoja koskevissa riitatilanteissa toimivaltaiset
tuomioistuimet ovat Suomen tuomioistuimet. Mikäli lisenssin on ostanut Yhdysvaltain lainkäyttöalueella toimiva käyttäjä tai ohjelmisto on
ostettu hänen puolestaan, näihin ehtoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja kuitenkin niin, että konfliktisäännöstä ja Yhdistyneiden
kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta näihin ehtoihin. Tällaisissa tapauksissa toimivaltaiset
tuomioistuimet ovat liittovaltion ja Kalifornian osavaltion tuomioistuimet. Mikäli lisenssin on ostanut Suomen tai Yhdysvaltojen ulkopuolella
asuva käyttäjä, näihin ehtoihin voidaan soveltaa käyttäjän lainkäyttöalueen paikallisia lakeja. Jos F-Secure valitsee, ettei se vaadi oikeuksiensa
täytäntöönpanoa näiden ehtojen mukaisesti, tätä ei voi tulkita siten, että F-Secure luopuisi täytäntöönpano-oikeuksistaan myöhemmin.
Jos sinulla on kysyttävää näihin ehtoihin tai henkilötietojen käsittelyyn liittyen tai jos haluat ottaa yhteyttä F-Secureen jostakin muusta syystä,
kirjoita seuraavaan osoitteeseen: F-Secure Corporation, PL24, 00181 Helsinki. Sähköposti: helsinki@f-secure.com. Voit myös soittaa numeroon
09 2520 0700.
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TUOTEKOHTAISET KÄYTTÖEHDOT
Seuraavat tuotekohtaiset käyttöehdot koskevat käyttäjää edellä mainittujen ehtojen lisäksi ja muodostavat olennaisen osan ehdoista seuraavassa
eriteltyjen ohjelmistotyyppien osalta.
VARMUUSKOPIOINTIOHJELMISTO

1.

Käyttäjä vahvistaa olevansa tietoinen siitä, että tämä ohjelmisto on annettu käyttöön laitteessa olevan sisällön varmuuskopiointia
varten. Käyttäjä vahvistaa olevansa tietoinen siitä, että ohjelmisto ei ole arkistointiohjelmisto.

2.

Ohjelmiston tallentama sisältö voidaan poistaa eikä sitä voida enää palauttaa käyttäjälle lisenssin irtisanomisen jälkeen.

3.

Ohjelmisto on tarkoitettu varmuuskopioimaan vain yksittäisiä, tiettyjä usein käytettyjä henkilökohtaisia työpöytäsovelluksia, kuten
asiakirja-, valokuva- ja videotiedostotyyppejä. Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu varmuuskopioimaan (i) yritysverkkopalvelujen sisältöä,
(ii) ohjelmia, (iii) käyttöjärjestelmiä eikä (iv) dataformaatteja, joita on yleensä palvelimilla rajoittamatta tätä kuitenkaan tietokantoihin.

4.

Jos F-Secure havaitsee, että käyttäjä käyttää ohjelmistoa tavalla, joka on selvästi kohtuutonta ja/tai vaarantaa kolmannen osapuolen
mahdollisuuden käyttää palvelua (jos esimerkiksi käyttäjä ottaa kaistanleveyden yksinomaiseen käyttöönsä), F-Secure pidättää
oikeuden (i) olla uusimatta käyttäjän lisenssiä, (ii) rajoittaa käyttäjän käytettävissä olevaa ohjemistoa ja/tai sen osaa ja/tai (iii) irtisanoa
lisenssin. F-Secure ilmoittaa näiden oikeuksien täytäntöönpanosta sähköpostitse.

5.

Käyttäjä ei saa ohjelmiston avulla tallentaa eikä yrittää tallentaa tietoja, jotka eivät sijaitse ensisijaisesti sisäisessä
tietokonelaitteistossa (esimerkiksi ulkoisissa tallennusvälineissä tai sisäisessä ja/tai ulkoisessa verkossa olevia tietoja).

6.

Ohjelmisto suorittaa toimintoja automaattisesti oletusasetuksen mukaan määritetyn ajanjakson kuluessa. Tähän vaikuttavat tekniset
rajoitukset, eikä täten mitään takuuta tietystä varmuuskopiointitoimintojen viimeistelemiseen kuluvasta ajasta voida antaa.

7.

KÄYTTÄJÄ VAHVISTAA OLEVANSA TIETOINEN SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO ON TARKOITETTU YKSITTÄISILLE
LOPPUKÄYTTÄJILLE. SIKSI OHJELMISTOA EI TULE KÄYTTÄÄ SELLAISTEN TIETOJEN TALLENTAMISEEN, JOIDEN
ARVO ON SUUREMPI KUIN KUUDEN (6) KUUKAUDEN OHJELMISTOLISENSSIMAKSU.

8.

F-SECUREN TAI SEN JAKELIJOIDEN VASTUU OHJELMISTON OSITTAISESTA TAI TÄYDELLISESTÄ
PUUTTUMISESTA, MUKAAN LUKIEN F-SECUREN PALVELIMIIN TAI KÄYTTÄJÄN LAITTEESEEN OHJELMISTOLLA
TALLENNETUN SISÄLLÖN MENETYS, RAJOITTUU NIIDEN KUUDEN (6) KUUKAUDEN
OHJELMISTOLISENSSIMAKSUIHIN, JOTKA ON SUORITETTU OHJELMISTON PUUTTUMISTA ENNEN.

9.

Käyttäjä on yksin vastuussa ohjelmiston avulla siirretystä tai tallennetusta varmuuskopioidusta sisällöstä ja myös muusta ohjelmiston
käytöstä. Käyttäjä suojaa F-Securen, sen lisenssinantajat, jakelijat ja toimittajat (yhteisesti "korvauksensaajat") (i) kaikilta kuluilta,
veloituksilta, vaateilta, vahingonkorvausvaatimuksilta ja/tai korvauksensaajia vastaan tehdyistä toimenpiteistä mukaan lukien
rajoituksetta ulkopuolisten asianajajien ja lakiasiain neuvojien maksut, jotka aiheutuvat laittomasta toiminnasta ja/tai kolmansien
osapuolten oikeuksien rikkomisesta ja/tai (ii) kaikilta vahingoilta, joita käyttäjä saattaa aiheuttaa ohjelmiston käytöllä.

10.

Jos käyttäjä rikkoo jotakin tämän sopimuksen ehtoa tai käyttää ohjelmiston toimintoja muuhun kuin sisällön varmuuskopiointiin ja
palautukseen ehtojen mukaisesti tai jos F-Securen ja ohjelmiston käyttäjälle toimittavan jakelijan välinen sopimus puretaan, FSecurella tai sen jakelijalla on oikeus irtisanoa ohjelmiston tai sen toimintojen käyttöoikeus käyttäjältä välittömästi yksinkertaisesti
ilmoittamalla asiasta sähköpostitse ilman, että käyttäjällä on oikeutta mihinkään korvauksiin.

JAKAMISOHJELMISTO
1.

Käyttäjä vahvistaa olevansa tietoinen siitä, että tämä ohjelmisto on käytettävissä sellaisen sisällön tallentamiseen ja jakamiseen, (i)
jonka toisintamis- ja/tai julkaisemisoikeudet ovat käyttäjällä ja (ii) joka ei ole laitonta sovellettavien lakien puitteissa. Käyttäjä
vahvistaa olevansa tietoinen siitä, että ohjelmisto ei ole varmuuskopiointi- tai arkistointiohjelmisto. Siksi ohjelmistoa ei tule käyttää
sisällön tallentamiseen, ja F-Secure ja sen jakelijat on vapautettava kaikesta vastuusta hävinneeseen tai vioittuneeseen sisältöön
liittyen.

2.

Lisenssin irtisanomisen jälkeen ohjelmiston avulla tallennettu tai jaettu sisältö voidaan poistaa eikä sitä voida enää palauttaa.

3.

Ohjelmisto on tarkoitettu vain tiettyjen yksittäisten, usein käytettyjen henkilökohtaisten työpöytäsovellusten tiedostojen, kuten
asiakirja-, valokuva- ja videotiedostotyyppien, tallentamiseen ja jakamiseen. Ohjelmiston avulla ei voi tallentaa eikä jakaa (i)
yritysverkkopalveluista peräisin olevaa sisältöä, (ii) ohjelmia, (iii) käyttöjärjestelmiä tai (iv) yleensä palvelimissa säilytettäviä
dataformaatteja rajoittamatta tätä kuitenkaan tietokantoihin.

4.

Käyttäjä ei saa etenkään tallentaa eikä jakaa laitonta tai lakia loukkaavaa sisältöä. Käyttäjä suostuu erityisesti noudattamaan
sovellettavien tekijänoikeuslakien ehtoja. KÄYTTÄJÄÄ MUISTUTETAAN TÄSSÄ MIELESSÄ, ETTÄ KAIKKI LUVATON
KOPIOINTI, TYÖN JULKAISEMINEN JA/TAI JONKIN ESITYKSEN, ÄÄNITALLENTEEN TAI VIDEOTALLENTEEN
LÄHETTÄMINEN VOI OLLA RIKOS TAI TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUS. Käyttäjä on yksin vastuussa ohjelmiston avulla
tallennetusta tai jaetusta sisällöstä ja yleisestä ohjelmiston käytöstä. Käyttäjälle ilmoitetaan, että F-Secure ja sen jakelijat ovat
yhteistyössä asiaankuuluvien viranomaisten kanssa koskien laitonta tai lakia loukkaavaa sisältöä, jota käyttäjä on jakanut tai
tallentanut, ja F-Securella on oikeus lopettaa ohjelmiston käyttöoikeus käyttäjältä tai estää sen käyttö tällaisten toimien johdosta ja
poistaa F-Securen palvelimille tallennettu kyseinen sisältö. Käyttäjä suojaa F-Securen, sen lisenssinantajat, jakelijat ja toimittajat
(yhteisesti "korvauksensaajat") (i) kaikilta kuluilta, veloituksilta, vaateilta, vahingonkorvausvaatimuksilta ja/tai korvauksensaajia
vastaan tehdyistä toimenpiteistä mukaan lukien rajoituksetta ulkopuolisten asianajajien ja lakiasiain neuvojien maksut, jotka

aiheutuvat laittomasta toiminnasta ja/tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta ja/tai (ii) kaikilta vahingoilta, joita käyttäjä
saattaa aiheuttaa ohjelmiston käytöllä.
5.

Jos F-Secure havaitsee, että käyttäjä käyttää ohjelmistoa tavalla, joka on selvästi kohtuutonta ja/tai vaarantaa kolmannen osapuolen
mahdollisuuden käyttää palvelua (jos esimerkiksi käyttäjä ottaa kaistanleveyden yksinomaiseen käyttöönsä), F-Secure pidättää
oikeuden (i) olla uusimatta käyttäjän lisenssiä, (ii) rajoittaa käyttäjän käytettävissä olevaa ohjemistoa ja/tai sen osaa ja/tai (iii) irtisanoa
lisenssin. F-Secure ilmoittaa näiden oikeuksien täytäntöönpanosta sähköpostitse.

6.

Käyttäjä vahvistaa täten olevansa tietoinen siitä, että ohjelmisto ei suojaa viruksilta. Tiedostojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla
vastuulla ja riskillä. Käyttäjä vapauttaa täten F-Securen ja sen jakelijat kaikesta vastuusta, joka johtuu suoraan tai epäsuorasti
tartunnan saaneiden tiedostojen tallentamisesta ja/tai jakamisesta ja sitoutuu ilmoittamaan asiasta muille käyttäjille.

7.

Käyttäjälle ilmoitetaan, että jaetun tai tallennetun sisällön käyttöä ja siirtoa ei ehkä ole suojattu kolmannen osapuolen
tunkeutumisyrityksiltä. Siksi käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä ohjelmistoa luottamuksellisen sisällön tallentamiseen tai
jakamiseen. F-Secure tai sen jakelijat eivät ole vastuussa, jos kolmannet osapuolet käyttävät ohjelmiston käytön kautta jakamaasi tai
tallentamaasi sisältöä luvattomasti.

8.

F-SECUREN TAI SEN JAKELIJOIDEN VASTUU OHJELMISTON OSITTAISESTA TAI TÄYDELLISESTÄ
PUUTTUMISESTA, MUKAAN LUKIEN OHJELMISTON AVULLA JAETUN TAI F-SECUREN PALVELIMIIN TAI
KÄYTTÄJÄN LAITTEESEEN TALLENNETUN SISÄLLÖN MENETYS, RAJOITTUU OHJELMISTON PUUTTUMISTA
EDELTÄVIIN KUUDEN (6) KUUKAUDEN OHJELMISTOLISENSSIMAKSUIHIN.

9.

Jos käyttäjä rikkoo jotakin tämän sopimuksen ehtoa tai käyttää ohjelmiston toimintoja muuhun kuin sisällön jakamiseen ja
tallentamiseen ehtojen mukaisesti tai jos F-Securen ja ohjelmiston käyttäjälle toimittavan jakelijan välinen sopimus puretaan, FSecurella tai sen jakelijalla on oikeus irtisanoa ohjelmiston tai sen toimintojen käyttöoikeus käyttäjältä välittömästi yksinkertaisesti
ilmoittamalla asiasta sähköpostitse ilman, että käyttäjällä on oikeutta mihinkään vahingonkorvauksiin tai muihin korvauksiin tässä
asiassa.

Marraskuu 2009, F-Secure Corporation

