OHJELMISTOSOPIMUKSIA KOSKEVAT ONLINE-PERUSEHDOT

Asiakkaan on luettava nämä ohjelmistosopimuksia
koskevat online-perusehdot (“online-lisenssiehdot”)
sekä kaikki mahdolliset lisäehdot ja -edellytykset,
jotka liittyvät asiakkaan ja HDS:n välillä solmittavaan
ohjelmistosopimukseen (“sopimus”). Jos näiden
online-lisenssiehtojen ja sopimuksen välillä on
ristiriitoja,
nämä
online-lisenssiehdot
ovat
ratkaisevat.
Termeillä
on
näissä
online-lisenssiehdoissa
sama
merkitys
kuin
sopimuksessa määritellyillä termeillä.
1. Lisenssin myöntäminen
Ellei toisin ole nimenomaan mainittu, HDS myöntää
asiakkaalle
henkilökohtaisen,
ei-yksinomaisen,
siirtämättömän lisenssin:
(a) Käyttää ohjelmistoa ainoastaan HDS:n laitteilla, joiden
mukana ja joiden käytön mahdollistamiseksi se on
toimitettu;
(b) Käyttää ohjelmistoa ainoastaan asiakkaan sisäisiin
liiketoimiin niiden rajoitusten mukaisesti, jotka on
määritelty
ohjelmiston
yhteydessä
käytettävälle
laitteelle.
Kapasiteettiin
perustuvan
ohjelmiston
kohdalla
asiakas
käyttää
ohjelmistoa
määrätyn
kapasiteetin mukaisesti, joka on hankittu kyseiselle
laitteelle, verkolle tai keskusyksikölle. Jos asiakas
haluaa lisätä kapasiteettia, hänen on ensin maksettava
HDS:lle lisälisenssimaksuja; ja
(c) mikäli
asiakkaalle
toimitetaan
vaihetuote
työsuunnitelman mukaisesti, asiakkaalla on oikeus
käyttää, jäljentää, kopioida ja esittää vaihetuotetta
ainoastaan omiin liiketarkoituksiinsa. Asiakkaalla ei ole
omistusoikeutta mihinkään tämän sopimuksen tai näiden
online-lisenssiehtojen
alaiseen
ohjelmistoon,
vaihetuotteeseen tai ylläpitomateriaaliin, eikä oikeutta
myöntää alalisenssejä ohjelmistoon, vaihetuotteeseen
tai ylläpitomateriaaliin.
Ohjelmistoa saa käyttää vain sellaisena kuin se toimitetaan
joko koneluettavana koodimuotona tai kompressoituna
muotona, ja siihen liittyvää kirjallista aineistoa saa käyttää
vain tulostettuna tai sähköisessä muodossa.
2. Kolmannen osapuolen ohjelmisto
Kolmannen osapuolen ohjelmistot saattavat olla erillisten
lisenssien varaisia suoraan asiakkaan ja kolmannen
osapuolen lisenssinantajan välillä (tai joissain tapauksissa
asiakkaan ja HDS:n välillä HDS:n toimiessa kolmannen
osapuolen lisenssinantajana). Nämä lisenssit saattavat olla
käyttölisenssejä tai linkin kautta löytyviä lisenssejä, ja HDS
myöntää lisenssejä asiakkaalle pyynnöstä. Asiakkaalla ei ole
regressiä HDS:ää vastaan, ellei HDS ole mainittu
lisenssinantaja ja silloinkin vain siinä määrin kuin mihin
lisenssi oikeuttaa. Asiakas on vastuussa kaiken sen
tekemisestä, mikä on välttämätöntä tai mitä kolmannen
osapuolen lisenssinantaja vaatii lisenssien ja siihen liittyvien
ehtojen voimaan tulemiseksi (esim. online-rekisteröinti).
Ellei toisin ole mainittu näissä online-lisenssiehdoissa tai
kolmannen osapuolen lisenssissä tai ylläpitosopimuksessa,
HDS ei tarjoa tukea kolmannen osapuolen ohjelmistoon
eikä anna asiakkaalle mitään immateriaaliomaisuutta
koskevaa vakuutta kolmannen osapuolen ohjelmistoon.
Jotkin ohjelmistot, joihin asiakkaalle on myönnetty lisenssi,
sisältävät avoimen lähdekoodin ohjelman, ja asiakas pääsee
täydelliseen luetteloon näistä lisensseistä verkkosivulta,
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johon
on
viitattu
avoimen
lähdekoodin
lisenssin
määritelmässä lkohdassa 9. Asiakkaan vastuulla on lukea ja
noudattaa
näitä
avoimen
lähdekoodin
lisenssejä.
Hyväksymällä online-lisenssiehdot asiakas hyväksyy myös
kaikkien niiden lisenssien ehdot ja edellytykset, joita
sovelletaan kolmannen osapuolen ohjelmistoihin (mukaan
lukien avoimen lähdekoodin ohjelmistot). Jos ohjelmisto
sisältää
tietyn
ohjelmiston,
joka
on
lisensöity
GNU-yleislisenssillä
tai
muun
vastaavan
avoimen
lähdekoodin ohjelmiston, jonka lisenssiin vaaditaan, että
lisenssinantaja tekee lähdekoodin julkisesti saatavaksi
(“GPL-ohjelmisto”), eikä vastaavaa lähdekoodia ole
sisällytetty ohjelmistoon, asiakas voi saada kopion
vastaavasta lähdekoodista GPL-ohjelmiston käyttämiseksi
joko (a) pyytämällä, että HDS lähettää avoimen
lähdekoodin sähköpostitse tai (b) lataamalla avoimen
lähdekoodin seuraamalla linkkiä verkkosivulla, johon on
viitattu avoimen lähdekoodin lisenssin määritelmässä
kohdassa 9.
3.

Käyttörajoitukset

Ellei näitä rajoituksia estä sovellettavissa oleva laki tai ellei
niitä kiellä mikään avoimen lähdekoodin lisenssi, asiakas ei
saa eikä saa antaa kenenkään muun: (a) käyttää
ohjelmistoa vertailevien tai kilpailuhenkisten analyysien
suorittamiseen, mukaan lukien benchmarking-arviointi; (b)
takaisinmallintaa, purkaa, käänteisesti purkaa, pelkistää
ihmisen luettavaan muotoon tai muutoin käydä käsiksi
ohjelmiston lähdekoodiin; (c) myöntää alalisenssiä,
vuokrata, liisata, muuntaa, tehostaa, lisätä, eikä muodostaa
johdannaisia ohjelmistosta; (d) kopioida ohjelmistoa
muutoin kuin nimenomaisesti on sallittu; (e) poistaa tai
väärentää ohjelmistoon sisältyviä omistusoikeuslausekkeita
eikä (f) käyttää ohjelmistoa tai sallia sen käyttöä palvelujen
tuottamiseen kolmansille osapuolille, ei palvelukeskuksessa
osituskäytössä eikä muutoin, ilman HDS:n nimenomaista
kirjallista valtuutusta.
4.

Valtuutetut kopiot

HDS antaa asiakkaalle yhden kopion ohjelmistoon liittyvistä
välineistä ja aineistosta. Yhtiölisenssillä käytettävien
ohjelmistojen kohdalla HDS antaa asiakkaalle oikeuden
ottaa kopioita ohjelmistosta ainoastaan asiakkaan omaa
sisäistä käyttöä varten yhtiölisenssin sallimassa määrin.
Asiakas voi ottaa myös yhden varakopion tai arkistokopioita
ohjelmistosta omaa sisäistä käyttöään varten. Kaikkiin
tuotettuihin kopioihin on sisällytettävä kaikki ohjelmiston
sisältämät omistus- ja tekijänoikeuslausekkeet.
5.

Ohjelmistojen siirrot

Ellei toisin ole sovellettavissa olevassa avoimen lähdekoodin
lisenssissä mainittu, asiakas ei saa siirtää ohjelmistoa
kenellekään muulle ilman HDS:ltä etukäteen saamaansa
kirjallista suostumusta. Asiakas saa kuitenkin siirtää
käyttöohjelmiston kolmannelle osapuolelle (“siirronsaaja”)
yksinomaan siihen liittyvien HDS:n laitteiden kanssa, mutta
asiakkaan on varmistettava, että siirronsaaja hyväksyy
nämä online-lisenssiehdot sekä asianmukaisten lisenssien
ehdot.
Käyttöohjelmisto
annetaan
siirronsaajalle
“sellaisenaan”,
ilman
takuiden
tai
tukijärjestelmien
laajennuksia. Kun ohjelmisto on siirretty, asiakkaan on
poistettava ja hävitettävä kaikki omassa omistuksessaan tai
hallinnassaan olevat kopiot käyttöjärjestelmästä. Asiakkaan
on myös pysyvästi poistettava koko ohjelmisto kaikista
laitteista, joihin se on tallennettu ennen laitteista
luopumista.
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6.

Ohjelmiston sijainti

Jos tietokone, jolla ohjelmistoa on lupa käyttää, on
tilapäisesti epäkunnossa, asiakas voi ladata ohjelmiston ja
käyttää
sitä
toisella
samassa
tilassa
sijaitsevalla
tietokoneella siihen saakka, kunnes alkuperäinen tietokone
toimii jälleen. Muussa tapauksessa asiakkaan on aina
saatava HDS:ltä etukäteen kirjallinen suostumus ennen
kuin tietokonetta, jolla ohjelmistoa käytetään, tai muuta
sijaintipaikkaa muutetaan.
7.

Tarkistusoikeudet

HDS tai sen riippumaton tarkastaja voi annettuaan asiasta
ilmoituksen asiakkaalle tutkia ja tarkastaa asiakkaan
merkinnät ja järjestelmät sen varmistamiseksi, että
vastaavia ohjelmistolisenssejä noudatetaan. Tarkastus
suoritetaan tavalliseen virka-aikaan tavalla, joka ei
kohtuuttomasti
häiritse
asiakkaan
liiketoimia.
Jos
tarkastuksessa havaitaan, että asiakas käyttää sallittua
enemmän ohjelmistokopioita kuin mihin asiakkaalle
myönnetyt lisenssit oikeuttavat, HDS perii asiakkaalta
lisäkäyttömaksua.
8.

Lisenssien lakkauttaminen

Asiakkaan ohjelmistolisenssi lakkaa: (i) kun ohjelmisto
korvataan päivityksellä, uudella versiolla tai korvaavalla
ohjelmistolla; (ii) kun lisenssikausi päättyy, jos kausi on
mainittu; (iii) jos asiakas rikkoo näitä online-lisenssiehtoja,
lisenssejä
kolmansien
osapuolten
ohjelmistoihin
tai
sopimusta.
9.

Määritelmät

Avoimen lähdekoodin lisenssi: Avoimen lähdekoodin
ohjelmistoihin käytettävissä olevat lisenssit on lueteltu
osoitteessa www.hds.com/corporate/legal/index.html.
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto: Kolmannen osapuolen
ohjelmisto, jota voi maksutta käyttää, muuntaa tai levittää
ja
johon
on
GNU:n
GPL-lisenssi,
LGPL-lisenssi,
Apache-lisenssi
tai
muu
avoimen
lähdekoodin
ohjelmistolisenssi.
Kolmannen osapuolen ohjelmisto: Ohjelmisto, johon
HDS:lle on myönnetty lisenssi suoraa tai välillistä jakelua
varten loppukäyttäjille. Selvyyden vuoksi jos kolmannen
osapuolen ohjelmisto, josta ei ole myönnetty alalisenssiä
näiden ehtojen mukaisesti, sisältää avoimen lähdekoodin
ohjelmiston, asiakkaan on perehdyttävä kyseiseen lisenssiin
liittyviin ehtoihin.
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