Termeni ș i Condiț ii pentru serviciul Vodafone Smart Protect/Vodafone Smart Protect Plus
Vodafone România are calitatea de distribuitor autorizat al companiei F-Secure Corporation, cu sediul în Helsinki,
Tammasaarenkatu 7, P.O. Box 24, 00181 Finlanda, producătorul software-ului de securitate F-Secure Safe/F-Secure ID
Protection şi deţinătorul tuturor drepturilor asupra acestui software.
Clientul dobandeste dreptul de utilizare a software-ului, in conditiile prevazute de Licenta de utilizare (https://www.fsecure.com/en/web/legal/terms/software), precum si cu respectarea termenilor si conditiilor agreate la semnarea.
Anexei de furnizare a serviciului.
Va rugam sa găsiț i mai jos condiţiile de folosire a software-ului, oferite de F-Secure, condiț ii care vor fi prezentate
utilizatorului ș i acceptate de către acesta la instalarea software-ului pe dispozitiv.
TERMENII LICENŢEI F-SECURE®
Aceşti termeni sunt valabili pentru toate programele F-Secure şi pentru serviciile şi aplicaţiile Web bazate pe acest
software, care vă sunt oferite sub licenţă sau v-au fost făcute disponibile, inclusiv pentru instrumentele de asistenţă,
portalurile Web, componenta firmware, componenta hardware şi serviciile care susţin direct utilizarea de către
dumneavoastră a acestora, pentru documentaţia asociată şi pentru orice actualizări şi upgrade-uri la oricare dintre cele
menţionate mai sus (împreună denumite „Software”). Aceşti Termeni se aplică şi pentru alte programe de acest fel, care
vă sunt puse la dispoziţie în baza unei licenţe achiziţionate sau a unui contract asociat, în care se face referire la aceşti
Termeni.
IMPORTANT – ÎNAINTE DE INSTALAREA SAU DE UTILIZAREA PRODUSULUI SOFTWARE DE LA F-SECURE, CITIŢI CU
ATENŢIE, SAU, DACĂ SUNTEŢI MINOR, CEREŢI PĂRINTELUI SAU TUTORELUI SĂ CITEASCĂ, ACEŞTI TERMENI DE LICENŢĂ
(„TERMENI”). PRIN SELECTAREA OPŢIUNII DE ACCEPTARE, PRECUM ŞI PRIN INSTALAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA
PRODUSULUI SOFTWARE SAU A SERVICIILOR BAZATE PE PRODUSUL SOFTWARE, DUMNEAVOASTRĂ (ÎN CALITATE DE
PERSOANĂ FIZICĂ SAU DE ENTITATE) ADMITEŢI CĂ AŢI CITIT ACEŞTI TERMENI, CĂ ÎI ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD SĂ
ÎI RESPECTAŢI. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TOŢI TERMENII, NU ACCEPTAŢI, NU INSTALAŢI, NU COPIAŢI ŞI NU
UTILIZAŢI PRODUSUL SOFTWARE.
Luaţi act şi acceptaţi faptul că produsul Software este supus anumitor limitări, cum ar fi scopul utilizării şi anumite
cerinţe tehnice, incluzând dar fără a se limita la, sistemul de operare, spaţiul de stocare, localizarea geografică şi
conectivitatea la reţea. Vă rugăm să reţineţi că produsul Software este posibil să nu fie disponibil şi/sau permis în ţara
dumneavoastră de reşedinţă.
LICENŢĂ PENTRU SOFTWARE
Sub rezerva plăţii taxelor în stabilite şi a respectării acestor termeni, vi se acordă un drept neexclusiv, netransferabil,
care nu poate fi cesionat, revocabil şi limitat de a utiliza produsul Software după cum este specificat prin aceşti Termeni,
pentru perioada de timp convenită separat între dumneavoastră şi F-Secure sau distribuitorii săi.
Aveţi următoarele drepturi:
A) să instalaţi şi să utilizaţi produsul Software numai pe numărul de unităţi (de obicei, dispozitive portabile, computere
personale, servere sau alte tipuri de hardware, denumite colectiv „Dispozitiv”) prevăzute în produsul Software, pe
Certificatul de licenţă F-Secure, pe factura în cauză, pe ambalajul produsului sau în baza contractului în care au fost
menţionaţi aceşti Termeni. Dacă produsul Software este partajat prin intermediul unei reţele sau dacă produsul
Software este utilizat pentru a filtra traficul la servere, firewall-uri sau gateway-uri, trebuie să deţineţi o licenţă pentru
capacitatea de scanare sau pentru numărul total de utilizatori care beneficiază de serviciile produsului Software. În
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astfel de cazuri, aveţi dreptul să instalaţi produsul Software pe oricâte unităţi este necesar (nu se aplică la F-Secure
SENSE);
B) să creaţi copii ale Produsului software numai în scopul instalării şi al copierii de rezervă; şi
C) să suplimentaţi numărul de licenţe prin achiziţionarea altor licenţe.
LIMITELE LICENŢEI
Nu aveţi dreptul:
A) să instalaţi şi să utilizaţi produsul Software în modalităţi care încalcă aceşti Termeni, Certificatul de licenţă F-Secure
sau alte tipuri de documentaţie asociată;
B) să distribuiţi copii ale Produsului software unei terţe părţi, să transferaţi Produsul software pe cale electronică pe un
computer aparţinând unei terţe părţi sau să permiteţi unei terţe părţi să copieze Produsul software, excepţie fiind cazul
în care o astfel de activitate este menţionată expres în documentaţia aferentă;
C) să modificaţi, să adaptaţi, să traduceţi, să închiriaţi, să daţi în leasing, să revindeţi, să distribuiţi sau să creaţi lucrări
derivate pe baza produsului Software şi/sau a fişierelor asociate (incluzând, dar fără a se limita la, baze de date,
informaţii, descrieri sau orice alt tip de conţinut) sau a oricăror părţi ale acestora;
D) să decompilaţi, să refaceţi programul sursă, să dezasamblaţi sau să reduceţi în alt mod produsul Software şi/sau
fişierele asociate (incluzând, dar fără a se limita la, baze de date, informaţii, descrieri şi comunicări între aplicaţii) la
orice formă inteligibilă pentru oameni (cu excepţia prevederilor limitate din legislaţia obligatorie privind drepturile de
autor), întrucât produsul Software conţine sau poate conţine secrete comerciale aparţinând F-Secure şi licenţiatorilor
săi;
E) să utilizaţi documentaţia în orice alt scop în afară de asistenţă pentru utilizarea produsului Software;
F) să dezvăluiţi oricărei terţe părţi vreun cod de autorizare aferent licenţei, furnizat pentru instalarea sau utilizarea
aplicaţiei, excluzându-se o licenţă cu drepturi de utilizare multiplă care necesită dezvăluirea către astfel de alţi
utilizatori;
G) să utilizaţi produsul Software sau orice parte a acestuia pentru a implementa un produs sau serviciu care să
funcţioneze în cadrul sau în legătură cu produsul Software, în alte scopuri decât cele prevăzute de drepturile acordate
pentru Software;
H) să modificaţi parametrii de bandă radio ai oricărei componente hardware, faţă de certificarea din localitatea
dumneavoastră;
H) dacă produsul Software include o componentă a Agentului de actualizare automată, să utilizaţi o astfel de
componentă pentru a publica, a distribui şi/sau a obţine un software sau un conţinut care (i) nu este asociat în mod
specific cu produsele şi/sau serviciile F-Secure şi (ii) nu are legătură cu securitatea (sau orice actualizări pentru un astfel
de software sau conţinut); sau
J) să utilizaţi produsul Software în următoarele scopuri: (i) culegerea sau distribuirea oricărei informaţii private, a unui
conţinut cu drepturi de autor sau a secretelor comerciale pentru care nu aveţi drepturi de culegere sau distribuire; (ii)
distribuirea unui conţinut care este ilegal, calomniator, pornografic, abuziv, hărţuitor, ameninţător sau care cuprinde un
conţinut sau cod cu caracteristici distructive; (iii) accesarea sau distribuirea materialelor cu pornografie infantilă sau
comportament bestial; (iv) trimiterea mesajelor de tip spam; (v) programe malware, reţele botnet, înşelătorie, atacuri
prin blocarea accesului, piraterie, scanare neautorizată a porturilor sau acces neautorizat; (vi) uzurparea identităţii unei
alte persoane; (vii) încălcarea drepturilor legale ale altor persoane; (viii) încălcarea legilor în vigoare, inclusiv dar
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nelimitându-se la legile privind exportul şi reciclarea din jurisdicţia dumneavoastră pentru produsele specifice; (ix) alte
scopuri invazive ori frauduloase, sau utilizări care pot interfera cu funcţionarea produsului Software sau altă capacitate a
utilizatorilor de a utiliza produsul Software; (x) gestionarea oricărui conţinut aflat în contradicţie cu îndrumările privind
conţinutul permis, care este întreţinut de terţele părţi de la care aţi achiziţionat produsul Software.
Dacă vă interesează orice alte drepturi legate de Produsul software decât cele acordate în baza acestor Termeni,
contactaţi F-Secure în mod direct.
TERMENI SUPLIMENTARI AI LICENŢEI PENTRU VERSIUNILE DE SOFTWARE BETA, GRATUITĂ ŞI DE EVALUARE
Aceste restricţii se aplică în plus faţă de cele stipulate mai sus, atunci când utilizaţi, descărcaţi sau instalaţi o versiune
de încercare, beta sau gratuită a produsului Software sau când F-Secure sau distribuitorii săi v-au oferit explicit o licenţă
numai în scopuri de evaluare. În astfel de cazuri, produsul Software este predispus la modificări şi poate avea
caracteristici îmbunătăţite pentru publicitate. Sunteţi conştient de faptul că, întrucât dreptul de utilizare a produsului
Software este gratuit, (i) F-Secure nu are nicio obligaţie să furnizeze servicii de asistenţă sau de întreţinere pentru
produsul Software şi (ii) F-Secure poate să rezilieze în orice moment licenţa pentru produsul Software sau
disponibilitatea acestuia, să înceteze sau să modifice oricare dintre caracteristicile sale sau să limiteze sau să
transforme caracteristicile gratuite în unele taxabile. O licenţă pe perioadă determinată este acordată cu scop unic de
evaluare a produsului Software sau de utilizare a produsului Software ca un instrument suplimentar sau specific fiecărui
caz în parte şi numai pentru perioada de încercare specificată, care începe de la data la care produsul Software este
instalat sau înregistrat prima dată. După acestă perioadă determinată, trebuie fie să cumpăraţi licenţa pentru produsul
Software de la F-Secure sau distribuitorii săi, fie să distrugeţi şi să opriţi utilizarea produsului Software.
Când se utilizează aplicaţia software SENSE în cadrul unui abonament gratuit, termenii acestei Secţiuni nu se aplică.
LICENŢE OPEN SOURCE
Recunoaşteţi faptul că anumite componente ale produsului Software pot fi reglementate de licenţe pentru software
open source („Licenţe OSS”). Unele dintre aceste licenţe OSS necesită ca distribuitorul să pună la dispoziţie produsul
software în format cod sursă („Componente Open Source”). Drepturile utilizării Componentelor Open Source vă sunt
acordate direct de deţinătorii drepturilor respective, în conformitate cu textele licenţei în vigoare respective. Când acest
lucru este cerut de termenii Licenţelor OSS, astfel de Licenţe OSS în legătură cu Componentele Open Source respective
sunt amplasate în directorul de instalare al produsului Software sau într-un alt loc asemănător, după cum este indicat în
produsul Software.
TERMENI SPECIFICI PENTRU CLOUD PROTECTION FOR SALESFORCE
Cloud Protection for Salesforce este un produs Software furnizat de F-Secure, nu de salesforce.com şi ca atare nu este
garantat de salesforce.com. Este posibil ca dumneavoastră şi alţi utilizatori din compania dumneavoastră să puteţi
utiliza Cloud Protection for Salesforce pentru a accesa datele dumneavoastră sau ale companiei dumneavoastră din
sistemul salesforce.com. Totuşi, utilizarea produsului Cloud Protection for Salesforce poate avea ca rezultat
transmiterea unor astfel de date în afara sistemului salesforce.com. În măsura în care datele sunt transmise în afara
sistemului salesforce.com, salesforce.com nu este răspunzătoare pentru confidenţialitatea, securitatea sau integritatea
acelor date.
TITLUL DE PROPRIETATE
Titlul, drepturile de proprietate şi drepturile de proprietate intelectuală din produsul Software aparţin companiei FSecure şi/sau licenţiatorilor săi. F-Secure şi licenţiatorii săi îşi rezervă toate drepturile care nu v-au fost acordate în mod
explicit.
GARANŢIE LIMITATĂ ŞI EXONERĂRI DE RĂSPUNDERE
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Exonerarea de răspundere pentru produsul Software. PRODUSUL SOFTWARE ESTE FURNIZAT „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO
ALTĂ GARANŢIE ÎN AFARA CELOR DECLARATE EXPLICIT ÎN ACEST DOCUMENT. F-SECURE, LICENŢIATORII ŞI
DISTRIBUITORII SĂI NU ACORDĂ GARANŢII PENTRU PRODUSUL SOFTWARE ŞI PENTRU DOCUMENTAŢIA ASOCIATĂ, ÎN
CEEA CE PRIVEŞTE CORECTITUDINEA, EXACTITATEA, FIABILITATEA SAU ALTE ASPECTE. F-SECURE, LICENŢIATORII SĂI ŞI
DISTRIBUITORII SĂI REFUZĂ ÎN MOD EXPRES SĂ ACORDE ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE,
GARANŢIILE IMPLICITE DE TITLU DE PROPRIETATE, DISPONIBILITATE, PERFORMANŢĂ, NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR
LEGALE, VANDABILITATE SAU ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP. DUMNEAVOASTRĂ VĂ ASUMAŢI INTEGRAL RISCUL ÎN
PRIVINŢA REZULTATELOR ŞI PERFORMANŢEI PRODUSULUI SOFTWARE.
Unele jurisdicţii nu permit limitarea sau excluderea garanţiilor explicite sau implicite, de aceea, excluderea de mai sus
poate să nu fie valabilă în cazul dvs. şi este posibil să beneficiaţi de alte drepturi, care pot să difere în funcţie de
jurisdicţia dvs.

Garanţia consumatorului din Statele Unite pentru hardware
În S.U.A., F-Secure oferă voluntar o garanţie limitată pe 1 (un) an pentru hardware din partea producătorului
(„Garanţie”). Garanţia prevede drepturi care pot fi separate de drepturile care vă sunt oferite prin legea consumatorului,
incluzând dar fără a se limita la cele referitoare la mărfurile neconforme. De aceea, beneficiile Garanţiei sunt în
completare la, şi nu în loc de, drepturile oferite de legea consumatorului din S.U.A.
Garanţia începe de la data achiziţiei iniţiale a componentei hardware de la F-Secure sau de la un revânzător autorizat de
F-Secure. Dacă apare un defect în perioada de garanţie, F-Secure, la propria sa alegere şi în limitele impuse de
legislaţie, va (a) repara în mod gratuit componenta hardware, utilizând componente noi sau unele echivalente ca
fiabilitate şi performanţe cu cele noi, (b) înlocui produsul cu un produs funcţional echivalent, care este nou sau este
echivalent ca fiabilitate şi performanţe cu cel nou sau (c) rambursa preţul de achiziţie iniţial. Această Garanţie exclude
daunele care rezultă din accidente, rele tratamente sau alte cauze pentru care se poate constata ca nu sunt defecte de
material sau de fabricaţie, incluzând dar nelimitându-se la cazurile când echipamentul hardware a fost utilizat sau a fost
întreţinut într-o manieră neconformă cu documentaţia şi Termenii utilizatorului. Înlăturarea, degradarea şi/sau
modificarea numărului de serie original al fabricantului sau modificarea ori repararea echipamentului hardware fără
autorizare obţinută de la F-Secure va conduce la anularea acestei garanţii.
Toate garanţiile, condiţiile şi alţi termeni care nu sunt stabiliţi în acest document de garanţie sunt excluşi din cadrul
Garanţiei, cu excepţia drepturilor care v-au fost acordate de legile din jurisdicţia dvs. F-Secure nu garantează, nu
reprezintă şi nu se angajează că va putea să repare sau să înlocuiască echipamentul hardware aflat sub efectul acestei
Garanţii, fără riscul pierderii unor informaţii şi/sau date stocate pe echipamentul hardware. În niciun caz compania FSecure nu va fi răspunzătoare pentru (a) orice fel de pierderi care nu au fost produse prin încălcarea de către F-Secure a
acestei Garanţii, (b) orice fel de pierderi sau daune care nu au fost, la data achiziţionării echipamentului hardware, o
consecinţă rezonabilă şi previzibilă a încălcării de către F-Secure a acestei Garanţii sau (c) pierderi legate de afaceri,
pierderi de profit, pierderi de date sau pierderea unor oportunităţi. Prevederile acestei Garanţii nu se aplică în cazurile
de (1) moarte sau rănire a unor persoane, (2) fraudă sau neglijenţă gravă, (3) înşelăciune săvârşită cu intenţie sau (4)
orice altă răspundere care nu poate fi limitată şi nici exclusă din punct de vedere juridic.
Este posibil ca anumite state sau ţări să nu permită limitări asupra duratei garanţiei sau să nu permită excluderea sau
limitarea pentru daune accidentale sau derivate din acestea. De aceea, este posibil ca limitările sau excluderile de mai
sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră. Reţineţi că această Garanţie vă conferă drepturi legale specifice şi este
posibil să aveţi şi alte drepturi, care variază în funcţie de stat sau ţară. Pentru înţelegerea deplină a drepturilor pe care le
aveţi, puteţi consulta legile statului, provinciei sau ţării în care vă aflaţi. Pentru a trimite o reclamaţie în cadrul garanţiei,
vă rugăm să contactaţi Asistenţa pentru clienţi F-Secure aşa cum este indicat mai jos. Pentru orice reclamaţii în cadrul
garanţiei, fiţi pregătit să furnizaţi dovada cumpărării.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
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Limitarea răspunderii pentru anumite categorii de daune. ÎN NICIUN CAZ ŞI ÎN TEMEIUL NICIUNEI TEORII JURIDICE,
INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENŢĂ ŞI NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE, F-SECURE,
ANGAJAŢII SAU DIRECTORII, LICENŢIATORII SĂI, DISTRIBUITORII SĂI SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI FĂCUŢI
RESPONSABILI ÎN FAŢA DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ SPECIALĂ, SUBSECVENTĂ, INCIDENTALĂ SAU INDIRECTĂ,
INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDERILE DE VENITURI SAU DE PROFIT, LA DATELE SAU FIŞIERELE PIERDUTE
SAU DETERIORATE, NEFUNCŢIONAREA DISPOZITIVULUI SAU APLICAŢIEI, DEFECTAREA SAU FUNCŢIONAREA
NECORESPUNZĂTOARE SAU ALTE PIERDERI COMERCIALE SAU ECONOMICE, SURVENITE CA URMARE A UTILIZĂRII SAU
A IMPOSIBILITĂŢII DE A UTILIZA PRODUSUL SOFTWARE, DOCUMENTAŢIA ASOCIATĂ SAU SERVICIILE DE LA TERŢI, CHIAR
DACĂ F-SECURE A FOST INFORMATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Limitarea răspunderii agregate. VALOAREA MAXIMĂ A DESPĂGUBIRILOR CUMULATE PE CARE LE PUTEŢI PRIMI DIN
PARTEA F-SECURE, A LICENŢIATORILOR SAU A DISTRIBUITORILOR SĂI PENTRU DAUNE SURVENITE DIN ORICE CAUZĂ,
NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ SUMA PLĂTITĂ DE DVS. ÎN SCHIMBUL PRODUSULUI SOFTWARE. ÎN CAZUL DAUNELOR
REZULTATE DINTR-O DEFECŢIUNE A PRODUSULUI SOFTWARE CARE A CONDUS LA PIERDEREA, DETERIORAREA,
DIVULGAREA NEAUTORIZATĂ SAU INDISPONIBILITATEA PRELUNGITĂ A CONŢINUTULUI, RĂSPUNDEREA VA FI ÎN MOD
EXPRES LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ PENTRU LICENŢA PRODUSULUI SOFTWARE PE PERIOADA DE ŞASE LUNI IMEDIAT
ANTERIOARĂ UNEI ASTFEL DE DEFECŢIUNI.

Drepturi inalienabile ale consumatorului, beneficiari ai Termenilor. Unele jurisdicţii nu permit limitarea sau excluderea
răspunderii pentru daune subsecvente sau incidentale, astfel că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să
nu vi se aplice sau să vi se aplice parţial. Nicio prevedere a acestor Termeni nu va afecta drepturile statutare ale niciunei
părţi care are calitatea de consumator. F-Secure acţionează, de asemenea, în numele angajaţilor, distribuitorilor,
licenţiatorilor, furnizorilor şi afiliaţilor pentru a nu acorda, a exclude şi a limita obligaţiile, garanţiile şi răspunderea,
conform prevederilor din aceşti Termeni, dar în nicio altă privinţă şi în niciun alt scop.

Limitarea răspunderii conform legislaţiei din Germania şi Austria. În cazul licenţelor achiziţionate de consumatori cu
domiciliul în Germania sau Austria, se aplică următoarele prevederi în ceea ce priveşte limitarea răspunderii în legătură
cu secţiunile 1 şi 2 de mai sus: în cazul pretenţiilor pentru daune, al pretenţiilor privind despăgubirea pentru cheltuieli şi
în cazul altor pretenţii privind răspunderea, indiferent dacă acestea survin ca urmare a încălcării obligaţiilor
contractuale, a neglijenţei, a neîndeplinirii obligaţiilor statutare sau în alt mod în baza acestei licenţe, se aplică
următoarele: F-Secure, licenţiatorii, distribuitorii sau furnizorii săi vor fi răspunzători fără restricţii i) pentru daune
provocate în mod intenţionat sau prin neglijenţă gravă, ii) pentru pretenţii conform legii Product Liability Act din
Germania sau Austria şi iii) în cazul acţiunilor care afectează viaţa, corpul sau sănătatea. În cazul neglijenţei simple, se
aplică următoarele: F-Secure, licenţiatorii, distribuitorii sau furnizorii săi vor fi răspunzători numai în limita în care au
încălcat o obligaţie contractuală esenţială (obligaţii contractuale cardinale). Această răspundere se va limita la
despăgubirile caracteristice şi previzibile din punct de vedere contractual în cazul daunelor materiale şi financiare.

Compensaţia pentru daune sau pierderi Dumneavoastră veţi garanta, veţi apăra şi veţi exonera de răspundere compania
F-Secure, angajaţii, directorii, licenţiatorii, distribuitorii şi furnizorii săi (numiţi colectiv „Părţi asigurate”) împotriva (i)
oricăror costuri, taxe, pretenţii, daune şi răspunderi survenite şi/sau proceduri urmate împotriva oricăreia dintre Părţile
asigurate din cauza comportamentului ilegal sau a încălcării drepturilor unor terţe părţi de către dumneavoastră; (ii)
taxelor de consiliere juridică din partea unor terţi, fără limitare, rezultate ca urmare a celor expuse şi/sau (iii) a oricăror
daune pe care le puteţi provoca prin utilizarea produsului Software.
CONFIDENŢIALITATE ŞI COLECTAREA DATELOR

Colectarea de date. Recunoaşteţi faptul că F-Secure trebuie să colecteze şi să proceseze anumite date în legătură cu
dispozitivele şi/sau reţeaua dumneavoastră, pentru a ne permite să vă furnizăm serviciile noastre. Întrucât datele
colectate şi modul în care acestea sunt utilizate variază în funcţie de tipul şi versiunea produsului Software, informaţii
detaliate despre procesarea datelor personale pot fi găsite în politicile de confidenţialitate relevante de la F-Secure.
Astfel de politici sunt disponibile prin intermediul interfeţei cu utilizatorul din produsul Software şi/sau pe site-ul Web FSecure. În continuare se prezintă un rezumat al tipurilor de date pe care produsul Software le colectează în mod obişnuit
şi pentru ce scop.
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Date tehnice şi de securitate. Pentru ca F-Secure să vă securizeze dispozitivul şi activitatea dumneavoastră digitală,
majoritatea produselor Software de la noi trebuie să colecteze şi să proceseze date despre dispozitivul dvs. şi despre
utilizarea de către dumneavoastră a produsului Software. Aceste date sunt în mod obişnuit compuse din date referitoare
la securitatea obiectelor, rezultate ale analizelor, statistici, metadate din fişiere, indicatori de utilizare a produsului
Software şi alte date similare. Principiul nostru de proiectare urmăreşte să limiteze posibilitatea noastră de a conexa
acest tip de date cu dumneavoastră personal.

Datele personale. De asemenea, F-Secure colectează şi procesează datele într-un mod care vă poate identifica
personal. Astfel de date sunt compuse în general din i) date pe care ni le trimiteţi în mod activ (de exemplu, informaţii de
contact şi de înregistrare, informaţii care să asigure rezolvarea unei probleme de asistenţă) şi ii) date colectate în mod
automat de produsul Software sau declanşate prin utilizarea unor caracteristici particulare (de exemplu, alocarea de
licenţe, informaţii despre dispozitiv şi software, activitatea din contul utilizatorului, locaţia geografică a dispozitivului
dvs., sistemul de operare etc.) şi iii) seturi limitate de date pentru secţiunea „Date tehnice şi de securitate” de mai sus
(de exemplu, numele programelor malware blocate).

Transferuri, dezvăluiri şi conformitate. F-Secure poate utiliza afiliaţii sau subcontractorii săi pentru a efectua activităţile
de procesare a datelor descrise mai sus. F-Secure poate dezvălui distribuitorilor săi sau partenerilor operatori unele date
specifice, acolo unde acest lucru a fost descris în politica de confidenţialitate F-Secure în vigoare. Aceşti parteneri se pot
afla în cadrul SEE (Spaţiul Economic European) sau în afara cadrului SEE. De asemenea, este posibil ca F-Secure să
proceseze şi să dezvăluie date acolo unde este necesar să facă acest lucru pentru urmărirea intereselor legitime, în
conformitate cu legile în vigoare.

Transparenţa şi clienţii corporatişti. Produsul „Protection Service for Business” de la F-Secure este conceput să fie
administrat în comun de către dumneavoastră (în calitate de client corporatist), de F-Secure şi de partenerii noştri. Sub
incidenţa acordului, rolurile şi responsabilităţile părţilor care sunt implicate în procesarea datelor personale din această
instalare sunt stabilite printr-o politică de confidenţialitate specifică şi acceptaţi să vă informaţi angajaţii despre aceste
prevederi.
AUTORIZAŢII DIN PARTEA DVS. CĂTRE F-SECURE
Pentru ca produsul Software să funcţioneze aşa cum a fost prevăzut, autorizaţi F-Secure ca în numele dvs. să copieze
fişierele dubioase care conţin coduri executabile de pe Dispozitivul dvs. sau de pe conturi de servicii oferite de terţe
părţi, care au legătură cu produsul Software, pe sistemele de copiere F-Secure, astfel încât F-Secure să le poată analiza
mai eficient pentru a descoperi activităţile ostile.

FEEDBACK
Pentru orice feedback direct, idei şi sugestii de îmbunătăţire pe care le furnizaţi către F-Secure (împreună denumite
„Feedback”), oferiţi companiei F-Secure un drept gratuit la nivel mondial, transferabil în mod neexclusiv, cu posibilitatea
de a emite sublicenţe, pentru a utiliza un astfel de Feedback la oricare dintre produsele sau activităţile noastre, pe
durata protecţiei legale acordate de legile, reglementările şi tratatele şi convenţiile internaţionale în vigoare privind
drepturile de autor sau drepturile de proprietate industrială.
PREVEDERI GENERALE

Modificările. F-Secure îşi îmbunătăţeşte în permanenţă serviciile. F-Secure îşi rezervă dreptul de a modifica anumite
caracteristici sau funcţii ale produsului Software. F-Secure efectuează astfel de modificări, de exemplu, pentru a vă
furniza produse sau servicii mai bune, pentru a adapta produsul Software la schimbările pieţei sau ale reglementărilor şi
pentru a ţine cont de orice constrângeri tehnice ulterioare. De aceea, F-Secure îşi rezervă dreptul de a face upgrade şi de
a efectua periodic modificări la produsul Software. Astfel de modificări pot include, dar nu se limitează la, adăugarea
unor noi caracteristici sau renunţarea la unele caracteristici existente. Acolo unde un upgrade sau o modificare nu este
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implementată în mod automat, ci vă este furnizată ca o opţiune facultativă, trebuie să utilizaţi cea mai recentă versiune
a produsului Software pentru securitate şi utilizare optimizate. F-Secure îşi rezervă în continuare dreptul de a întrerupe
întreţinerea şi asistenţa pentru anumite versiuni ale produsului Software (inclusiv la versiuni destinate a fi utilizate în
anumite sisteme de operare), lucru care poate conduce la un produs Software nefuncţional. Nu este recomandată
utilizarea produsului Software pentru care întreţinerea este întreruptă, iar o astfel de utilizare se face în totalitate pe
răspunderea dvs. Informaţii suplimentare privind ciclurile de viaţă ale produselor sunt disponibile pe site-ul Web FSecure. Întrucât produsul Software este foarte probabil să evolueze pe durata abonamentului, F-Secure poate fi obligat
să revizuiască aceşti Termeni în legătură cu actualizările, iar Termenii revizuiţi se vor aplica în mod automat versiunilor
corespunzătoare ale produsului Software. Utilizarea produsului Software cu actualizări nu este posibilă fără acceptarea
Termenilor actualizaţi, atunci când se solicită acest lucru. Atunci când acceptaţi o versiune nouă a Termenilor la
instalarea serviciului pe un nou Dispozitiv sau la actualizarea versiunii pe un Dispozitiv curent, noua versiune va acoperi
toate Dispozitivele şi instalările din abonamentul dumneavoastră (nu se eludează termenii din magazinele de aplicaţii).
În cazul în care orice parte a acestor Termeni este găsită nulă şi inaplicabilă, acest lucru nu va afecta validitatea
celorlalţi Termeni, care vor rămâne valizi şi aplicabili.

Costurile privind transferul de date. Luaţi act de faptul că utilizarea Produsului software poate genera costuri
suplimentare privind transferul de date. Astfel de costuri suplimentare pot varia în funcţie de tipul
Dispozitivului/conexiune/reţeaua operatorului şi responsabilitatea pentru astfel de costuri vă aparţine dvs., nu
companiei F-Secure.

Termeni suplimentari. Produsul Software poate conţine aplicaţii Web, portaluri Web sau software de la terţi („Site-uri”).
Utilizarea unor astfel de Site-uri este supusă termenilor suplimentari. Sunteţi de acord să revedeţi astfel de termeni de
utilizare suplimentari şi să utilizaţi numai într-un mod corespunzător astfel de Site-uri. De asemenea, astfel de Site-uri
pot aparţine distribuitorilor F-Secure sau unor alte terţe părţi. Acolo unde Site-urile sunt furnizate de o terţă parte, FSecure este exonerată de orice răspundere cu privire la astfel de Site-uri.

Disponibilitate. Sunteţi informat cu privire la acest fapt şi acceptaţi prin prezenta că produsul Software poate fi temporar
indisponibil sau nefuncţional, parţial sau integral, în scopul reparaţiilor, upgrade-ului, întreţinerii sau din motive în afara
controlului rezonabil al companiei F-Secure (forţă majoră). F-Secure, licenţiatorii sau distribuitorii săi nu vor fi făcuţi
responsabili pentru consecinţele unor astfel de întreruperi şi vor depune eforturi pentru a restabili disponibilitatea şi
funcţionarea produsului Software cât mai rapid posibil în mod rezonabil, în funcţie de condiţiile tehnice existente.

Rezilierea. Fără a afecta alte drepturi de reziliere sau expirare cuprinse în aceşti Termeni sau prevăzute prin contract sau
de lege, F-Secure poate rezilia imediat licenţa dumneavoastră pentru Software, fără o notificare prealabilă, în cazul în
care încălcaţi aceşti Termeni sau utilizaţi caracteristicile Software-ului în alte scopuri decât cele prevăzute în
documentaţia oficială. În contextul aplicaţiei F-Secure SENSE, rezilierea înseamnă încetarea serviciilor de securitate
furnizate în cadrul respectivului abonament. La încetarea serviciilor de securitate pentru F-Secure SENSE aveţi
posibilitatea, independent de reziliere, să continuaţi să utilizaţi aplicaţia F-Secure SENSE şi echipamentul hardware fără
aceste servicii de securitate. Prin urmare, aceşti Termeni rămân în vigoare şi după reziliere şi rămân valabili cu privire la
aplicaţia F-Secure SENSE şi echipamentul hardware fără aceste servicii de securitate.
În cazurile în care F-Secure observă că utilizaţi Software-ul i) fără a respecta aceşti Termeni, ii) fără a respecta alţi
termeni aplicabili sau iii) fără a respecta scopul pentru care v-a fost oferit sau iv) într-un mod care poate pune în pericol
utilizarea de către o terţă parte (de exemplu, monopolizând lărgimea de bandă pentru acces), F-Secure îşi rezervă
dreptul i) de a nu vă reînnoi licenţa, ii) de a limita utilizarea Software-ului sau a unei părţi a acestuia şi iii) de a vă retrage
licenţa. În cazul rezilierii acordului dintre F-Secure şi distribuitorul F-Secure care vă furnizează Software-ul, F-Secure sau
distribuitorul va avea opţiunea de a vă informa cu privire la încetarea prematură a valabilităţii licenţei. În cazul unei
astfel de rezilieri, nu aveţi dreptul la rambursări, acoperirea daunelor sau alte compensaţii din partea F-Secure ca
rezultat al acestei rezilieri. Toate restricţiile privind utilizarea vor rămâne în vigoare şi după reziliere.

Restricţii la export. Luaţi act şi sunteţi de acord că produsul Software poate fi supus restricţiilor şi controalelor impuse
de legile şi reglementările naţionale, incluzând dar nelimitându-se la reglementările de export ale Uniunii Europene sau
legea Export Administration Act (colectiv numite “Legi de Export”) din Statele Unite. Sunteţi de acord şi certificaţi faptul
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că nici produsul Software şi nici vreo componentă a acestuia este sau va fi achiziţionată, livrată, transferată sau
exportată din nou, direct sau indirect, într-o ţară pentru care sunt interzise astfel de exporturi sub incidenţa Legilor de
Export şi a regulilor de acolo, şi nici nu va fi folosit în alt scop decât cel destinat. Prin folosirea Produsului software, luaţi
act şi sunteţi de acord cu cele menţionate şi certificaţi şi garantaţi că veţi respecta Regulile de Export atunci când
exportaţi, exportaţi din nou sau importaţi produsul Software sau orice tehnologie informatică aferentă. În plus, certificaţi
şi garantaţi faptul că nu sunteţi cetăţean al unei ţări aflate sub embargou SUA, şi nici o parte aflată în lista U.S. Table of
Denial Orders sau în lista Departamentului de Trezorerie al S.U.A. cu Cetăţeni special desemnaţi.

Drepturi oferite prin licenţă Guvernului S.U.A. Dacă această licenţă este achiziţionată pentru sau în numele Statelor
Unite ale Americii, al agenţiilor şi/sau al organelor sale, („Guvernul S.U.A.”), luaţi act de faptul că produsul Software şi
documentaţia constituie „produse software comerciale destinate computerelor” şi, respectiv, „documentaţie pentru
produse software comerciale destinate computerelor”, aşa cum sunt definiţi aceşti termeni în sensul din Federal
Acquisition Regulations (reglementări FAR) în cazul achiziţionării de către agenţii civile (48 C.F.R. 2.101) şi din
Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (reglementări DFARS) în cazul achiziţionării de către
unităţi ale Ministerului Apărării (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) şi (5)). În conformitate cu 48 C.F.R. 12.212 din cadrul
reglementărilor FAR şi cu 48 C.F.R. 227.7202 din cadrul reglementărilor DFARS şi în conformitate cu alte reglementări
aplicabile, orice utilizare, modificare, reproducere, difuzare, prezentare, afişare, dezvăluire sau distribuire a produsului
Software şi a documentaţiei de către Guvernul S.U.A. va fi reglementată numai de aceşti Termeni şi va fi interzisă, cu
excepţia prevederilor explicite permise de aceşti Termeni.

Activităţi de mare risc. Produsul Software nu este tolerant la erori, cu excepţia prevederilor contrare explicite din cadrul
documentaţiei produsului, nu este proiectat, produs şi nu este destinat pentru utilizarea sau revânzarea ca echipament
de control în medii periculoase care necesită funcţionare fără erori, cum ar fi centralele nucleare, sistemele de navigaţie
şi de comunicaţii ale aeronavelor, controlul traficului aerian, aparatele de susţinere a funcţiilor vitale sau sistemele
militare, medii în care erorile produsului Software pot provoca în mod direct moartea, vătămarea corporală sau pagube
fizice grave ori ale mediului („Activităţi de mare risc”). F-Secure şi furnizorii săi nu acordă nicio garanţie explicită sau
implicită de adecvare la Activităţi de mare risc.

Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor. Cu excepţia unor prevederi contrare de mai jos, aceşti Termeni intră sub
incidenţa legislaţiei din Finlanda, indiferent de conflictul de legi, reguli şi principii juridice şi indiferent de Convenţia
Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri. Instanţele judecătoreşti din Finlanda vor avea
jurisdicţia exclusivă şi vor alege locaţia pentru soluţionarea oricărui diferend legat de aceşti Termeni.
În cazul licenţelor achiziţionate în Statele Unite sau în numele unor titulari de licenţă cu domiciliul în Statele Unite ori
supuşi legislaţiei Statelor Unite, aceşti Termeni vor fi guvernaţi de legile Statului New York, indiferent de conflictul de
legi, reguli şi principii juridice şi indiferent de Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională
de mărfuri. În astfel de cazuri, instanţele judecătoreşti de stat şi federale din New York vor avea jurisdicţia exclusivă şi vor
alege locaţia unde se va pronunţa soluţionarea oricărui diferend legat de aceşti Termeni.
În privinţa licenţelor achiziţionate de consumatorii cu domiciliul în afara Finlandei sau a Statelor Unite, aceşti Termeni
pot fi supuşi legilor locale obligatorii ale unor astfel de jurisdicţii. În cazurile în care F-Secure va alege să nu insiste
asupra aplicării drepturilor sale conform acestor Termeni, acest fapt nu va fi interpretat ca o renunţare din partea FSecure la dreptul de aplicare a acestora pe viitor.
În cazul în care sunteţi un consumator cu domiciliul în UE şi un conflict în ceea ce priveşte aceşti Termeni nu poate fi
rezolvat de către dumneavoastră şi F-Secure sau, respectiv, distribuitorul F-Secure, prin negocieri amiabile, aveţi
posibilitatea să recurgeţi la secţia locală a organismului naţional de soluţionare a litigiilor pentru litigiile în materie de
consum. Puteţi găsi o listă completă a organismelor competente pentru rezolvarea litigiilor din jurisdicţia
dumneavoastră, în acest loc: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Ca o alternativă, mai puteţi utiliza şi Platforma online
de rezolvare a litigiilor care este disponibilă aici: http://ec.europa.eu/odr pentru rezolvarea unui litigiu la nivelul
consumatorului.
DETALII DE CONTACT
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Dacă aveţi întrebări în legătură cu aceşti Termeni, vă rugăm să vizitaţi secţiunea de Asistenţă de la www.f-secure.com.
Pentru probleme legate de asistenţa pentru clienţi, contactaţi-vă direct furnizorul de servicii.
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