LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS
SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ("LISENSSISOPIMUS")
HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA "HYVÄKSYN" TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN,
ALOITTAMALLA
ASENTAMAAN,
ASENTAMALLA
TAI
RYHTYMÄLLÄ
KÄYTTÄMÄÄN TÄTÄ TUOTETTA TAI SEN OSAA (MUKAAN LUKIEN, MUTTEI
NIIHIN RAJOITTUEN, OHJELMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT TIEDOSTOT, JOTKA
YHDESSÄ TAI ERIKSEEN MAHDOLLISTAVAT PÄÄSYN TAI KÄYTÖN TOISELTA
TIETOKONEELTA
TAI
TYÖASEMALTA
("OHJELMISTO"),
LAITTEISTO
("LAITTEISTO"), LEVYKKEET TAI JOKIN MUU SEN OSA (KAIKKI YHDESSÄ
"TUOTE")), KÄYTTÄJÄ JA KÄYTTÄJÄN YRITYS HYVÄKSYVÄT KAIKKI TÄMÄN
LISENSSISOPIMUKSEN EHDOT JA MÄÄRÄYKSET. MIKÄLI TÄMÄ TUOTE ON
HANKITTU YRITYKSEN KÄYTTÖÖN, KÄYTTÄJÄ ON VASTUUSSA SIITÄ, ETTÄ
KÄYTTÄJÄLLÄ ON VALTUUDET JA OIKEUS SITOA YRITYS OIKEUDELLISESTI
TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOIHIN. JOS ETTE HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA,
ÄLKÄÄ PAINAKO "HYVÄKSYN"-PAINIKETTA, ÄLKÄÄKÄ JATKAKO TUOTTEEN
LATAAMISTA, ALOITTAKO ASENTAMISTA, ASENTAKO TAI RYHTYKÖ
KÄYTTÄMÄÄN OHJELMISTOA.
1. Omistusoikeus. Tämä Lisenssisopimus koskee Seagate Technology LLC:n ja sen
hallinnoimien, sen kanssa yhteisesti hallinnoitujen tai sitä hallinnoivien kumppanien, mukaan
lukien rajoituksetta LaCie-nimen tai -brändin alaisuudessa toimivien kumppanien (kaikki
yhdessä ”Seagate” tai ”me”), Tuotteita ja Ohjelmistoja. Seagate ja sen toimittajat omistavat
Ohjelmiston sekä kaikki siihen liittyvät omistus- ja muut oikeudet, kaikki immateriaalioikeudet
mukaan lukien. Ohjelmistoa ei myydä, vaan sen käyttöoikeus lisensoidaan. Ohjelmiston rakenne,
jäsentely ja koodi ovat Seagaten ja sen toimittajien tärkeitä liikesalaisuuksia sekä
luottamuksellista tietoa. Ohjelmistoa suojaavat tekijänoikeuslait sekä muut
immateriaalioikeuksia koskevat lait ja sopimukset, mukaan lukien, muttei niihin rajoittuen,
Yhdysvaltain ja muiden maiden tekijänoikeuslainsäädäntö. Termi ”Ohjelmisto” ei viittaa termiin
eikä sisällä termiä ”Kolmannen osapuolen ohjelmisto”. ”Kolmannen osapuolen ohjelmisto”
tarkoittaa tiettyä ohjelmistoa, jonka Seagate on lisensoinut kolmannelta osapuolelta ja joka
voidaan toimittaa tietyn lisensoimanne Ohjelmiston version mukana. Kolmannen osapuolen
ohjelmistoon ei yleensä sovelleta jäljempänä määritettyjä ehtoja, mutta siihen sovelletaan eri
ehtoja, jotka kyseisen Kolmannen osapuolen ohjelmiston lisenssinantajat ovat määränneet.
Kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttöön sovelletaan asiaankuuluvia lisenssiehtoja sekä
tämän sopimuksen kohtia 1, 5 ja 6. Voitte tarkastaa ja lukea tämän Lisenssisopimuksen
mukaisesti vastaanottamaanne Ohjelmistoon liittyvän Kolmannen osapuolen ohjelmiston
asiaankuuluvat lisenssit ja/tai huomautukset osoitteessa http://www.seagate.com/support/bytopic/downloads/ tai LaCie-merkkisten tuotteiden osalta osoitteessa
http://www.lacie.com/support/. Sitoudutte noudattamaan kaikkien tällaisten Kolmannen
osapuolen ohjelmistojen lisenssien ehtoja soveltuvan Kolmannen osapuolen ohjelmiston osalta.
Kolmannen osapuolen ohjelmiston lähdekoodien URL-osoitteet löytyvät soveltuvin osin
osoitteesta http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ tai LaCie-merkkisten tuotteiden
osalta osoitteesta http://www.lacie.com/support/.
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2. Tuotelisenssi. Edellyttäen, että noudatatte tämän Lisenssisopimuksen ehtoja, Seagate myöntää
Teille henkilökohtaisen, ei-eksklusiivisen, siirtokelvottoman, rajoitetun lisenssin asentaa ja
käyttää yhtä (1) Ohjelmiston kappaletta kussakin tietokoneessanne, työasemassanne tai muussa
laitteessa yksinomaan henkilökohtaisiin tarkoituksiinne tai yrityksenne sisäisesti, ja vain niihin
tarkoituksiin, jotka on määritelty Ohjelmistoon liittyvässä dokumentaatiossa. Tuotteen kanssa
toimitettuihin tallennusmedioihin sisältyvien kolmansien osapuolien omistamien ohjelmistojen
käyttöä voi olla rajoitettu määräyksillä ja ehdoilla, jotka sisältyvät erilliseen lisenssisopimukseen;
tällainen erillinen lisenssisopimus saattaa sisältyä Tuotteen mukana tulevalla tallennusmedialla
sijaitsevaan "Read Me" -tiedostoon. Ohjelmisto sisältää komponentteja, joiden avulla voidaan
linkittää tiettyihin kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin (”Kolmannen osapuolen
palvelut”) ja käyttää niitä. Kolmannen osapuolen palvelujen käyttöön sovelletaan kyseisen
kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kanssa tekemäänne sopimusta. Ellei tässä
Lisenssisopimuksessa toisin säädetä, tällä Lisenssisopimuksella ei myönnetä oikeutta mihinkään
Tuotteeseen kohdistuviin immateriaalioikeuksiin. Seagate ja sen toimittajat pidättävät kaikki
oikeudet, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Tämän Lisenssisopimuksen myötä ei synny mitään
välillisiä tai epäsuoria oikeuksia.
2.1 Ohjelmisto. Teillä on oikeus tehdä Ohjelmistosta ainoastaan yksi (1) kopio varmuuskopioksi
ja tuhoutumisen varalta. Teillä ei ole oikeutta muuttaa tai muokata Ohjelmistoa eikä kehittää
Ohjelmistoon uutta asennusohjelmaa. Seagate lisensoi ja jakaa Ohjelmiston käytettäväksi vain
tallennustuotteidensa kanssa, eikä Ohjelmistoa saa käyttää muiden kuin Seagaten
tallennustuotteiden kanssa.
3. Rajoitukset. Teillä ei ole oikeutta:
a. kehittää Tuotteeseen tai mihinkään sen osaan tai komponenttiin (Ohjelmisto
mukaan lukien, muttei siihen rajoittuen) perustuvia johdannaisteoksia;
b. monistaa Tuotetta kokonaan tai osittain;
c. ellei kohdassa 11 nimenomaisesti toisin todeta, myydä, luovuttaa, lisensoida,
paljastaa tai muutoin siirtää tai saattaa Tuoteta kolmannen osapuolen saataville
kokonaan tai osaksi;
d. muuttaa tai kääntää Tuotetta tai mitään sen osaa tai komponenttia, purkaa sen
ohjelmakoodia tai yrittää palauttaa sitä purkamisen jälkeen, paitsi ainoastaan
soveltuvan, tämän kiellon kanssa ristiriidassa olevan pakottavan lainsäädännön
nimenomaisesti sallimassa laajuudessa;
e. käyttää Tuotetta tuottaakseen palveluja kolmansille osapuolille;
f. ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, joiden johdosta Ohjelmistoon sovellettaisiin
mitään avoimen lähdekoodin lisenssisopimusta, ellei tällaista sopimusta jo
sovelleta siihen; tai
g. poistaa tai muuttaa mitään Tuotteessa olevaa omistuksen osoittavaa ilmoitusta tai
muuta merkkiä.
4. Päivitykset. Mikäli vastaanotatte päivityksen tai parannuksen tai uuden version Ohjelmistosta
("Päivitys"), Teillä tulee olla voimassaoleva lisenssi Ohjelmiston aikaisempaan versioon
ollaksenne oikeutettu käyttämään Päivitystä. Kaikki Teille toimitetut Päivitykset ovat tämän
Lisenssisopimuksen alaisia. Mikäli vastaanotatte Päivityksen, voitte kuitenkin jatkaa hallussanne
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olevan Ohjelmiston aikaisemman version (tai aikaisempien versioiden) käyttämistä. Seagaten
kaikki mahdolliset velvollisuudet ylläpitää Ohjelmiston aikaisempia versioita päättyvät
Päivityksen tultua saataville. Seagatella ei ole tämän Lisenssisopimuksen nojalla mitään
velvollisuutta pitää saatavilla ylläpitoa, huoltoa, Päivityksiä tai eikä tehdä muutoksia.
5. EI TAKUITA. TUOTE JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTO TOIMITETAAN
"SELLAISENAAN" JA ILMAN NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA.
SEAGATE JA SEN TOIMITTAJAT NIMENOMAISESTI SANOUTUVAT IRTI
KAIKENLAISISTA LAKISÄÄTEISISTÄ, NIMENOMAISISTA JA OLETETUISTA
TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTEI NIIHIN RAJOITTUEN, OLETETUT TAKUUT
KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN JA TAKUUT SIITÄ, ETTÄ TUOTE EI RIKO KOLMANSIEN
OSAPUOLIEN OIKEUKSIA. SEAGATE EI TARJOA KOLMANNEN OSAPUOLEN
PALVELUJA EIKÄ ANNA MITÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUJA
KOSKEVAA TAKUUTA. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUJEN KÄYTTÖ
TAPAHTUU OMALLA VASTUULLA.
6. SATUNNAISTEN JA VÄLILLISTEN SEKÄ ERÄIDEN MUIDEN VAHINKOJEN
POISSULKEMINEN. SEAGATE, SEN LISENSSINANTAJAT TAI SEN TOIMITTAJAT
EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN
MÄÄRÄÄMÄN VASTUUN ENIMMÄISMÄÄRÄN YLI MENEVÄLTÄ OSALTA MISTÄÄN
ERITYISISTÄ,
SATUNNAISISTA,
RANGAISTUKSENLUONTEISISTA
TAI
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTEI NIIHIN RAJOITTUEN,
SAAVUTTAMATTA JÄÄNYT TUOTTO TAI VOITTO TAI LUOTTAMUKSELLISESTA
TAI MUUNLAISESTA TIEDOSTA AIHEUTETUT VAHINGOT, YRITYSKESKEYTYS,
HENKILÖVAHINGOT,
YKSITYISYYDENLOUKKAUKSET,
VELVOLLISUUSRIKKOMUKSELLA
(MYÖS
HYVÄSSÄ
USKOSSA
TAI
HUOLELLISUUTTA NOUDATTAEN) AIHEUTUNEET VAHINGOT, TAI MITKÄ
TAHANSA RAHALLISET TAI MUUT VAHINGOT), JOTKA OVAT AIHEUTUNEET TAI
LIITTYVÄT MILLÄ TAHANSA TAVALLA TUOTTEEN TAI SEN OSAN TAI
KOMPONENTIN TAI SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN
PALVELUJEN KÄYTTÖÖN TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ TUOTETTA
TAI SEN OSAA TAI KOMPONENTTIA, TAI JOTKA JOLLAKIN MUULLA TAVALLA
LIITTYVÄT TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSEEN TAI JOHTUVAT
JOSTAKIN TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSESTÄ, MYÖS SIINÄ
TAPAUKSESSA,
ETTÄ
VAHINKO
ON
AIHEUTUNUT
SEAGATEN,
SEN
LISENSSINANTAJAN TAI SEN TOIMITTAJAN VIASTA (HUOLIMATTOMUUS
MUKAAN
LUKIEN),
HARHAANJOHTAMISESTA,
RIKKOMUKSESTA,
SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI TAKUURIKKOMUKSESTA TAI ON ANKARAN
VASTUUN ALAISTA JA MYÖS SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ SEAGATELLE, SEN
LISENSSINANTAJALLE
TAI
SEN
TOIMITTAJILLE
ON
TIEDOTETTU
KYSEISENLAISISTA VAHINGOISTA, EDES SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ TÄMÄN
LISENSSISOPIMUKSEN OLENNAINEN TARKOITUS JÄISI TÄYTTYMÄTTÄ TAI
VIRHEEN OIKAISU EI ONNISTUISI.
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7. VASTUUNRAJOITUS. RIIPPUMATTA VAHINGOISTA, JOITA TEILLE SAATTAA
MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ AIHEUTUA, SEAGATEN KOKONAISVASTUU MINKÄ
TAHANSA TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHDON MUKAISESTI SEKÄ TEIDÄN
OIKEUTENNE KORVAUKSEEN ON RAJOITETTU YKSINOMAAN LISENSSINSAAJAN
SEAGATELLE TUOTTEESTA MAKSAMIEN MAKSUJEN MÄÄRÄÄN, EIKÄ SEAGATEN
YHTEENLASKETTU VAHINGONKORVAUSVASTUUN KOKONAISSUMMA MISSÄÄN
TAPAUKSESSA YLITÄ SITÄ. LISÄKSI SEAGATEN LISENSSINANTAJAT TAI
TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE MINKÄÄNLAISESSA
KORVAUSVASTUUSSA.
8. Tietosuoja. Seagate kerää, käyttää ja luovuttaa Tuotteen käyttöön liittyviä henkilötietoja
Seagaten Tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tietosuojakäytännöt ovat osoitteessa
http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/. Kuten Seagaten Tietosuojakäytännöissä
on tarkemmin kuvattu, joissakin Tuotteissa saattaa olla Tuotteen hallintapaneeli, jonka kautta
käyttäjät voivat hallita Tuotteen asetuksia, mukaan lukien rajoituksetta nimettömien tilastollisten
käyttötietojen käyttöä henkilötietojen yhteydessä. Hyväksytte, että Seagate kerää, käyttää ja
luovuttaa tietojanne Tuotteessa valitsemienne Tuotteen hallintapaneelin asetusten mukaisesti.
Mikäli kyseessä on kohdassa 11 kuvatun kaltainen siirto, hyväksytte aiemman lisenssinsaajan
valitsemat asetukset, paitsi jos ja kunnes teette muutoksia asetuksiin.
9. Vahingonkorvaus. Hyväksymällä tämän Lisenssisopimuksen ehdot, Te otatte vastattavaksenne
Seagatea tai sen toimihenkilöitä, työntekijöitä, agentteja, tytäryhtiöitä, alayhdistyksiä, ja muita
kumppaneita kohtaan esitetyistä suoria, välillisiä, sattumanvaraisia, erityisiä tai välillisiä
vahinkoja tai rangaistuksenluonteisia vahingonkorvauksia koskevista vaatimuksista, jotka
koskevat Teidän Tuotteen käyttöänne, johtuvat Teidän Tuotteen käytöstänne tai jotka millä
tahansa muulla tavalla liittyvät Tuotteeseen, mukaan lukien ilman rajoitusta minkään Kolmannen
osapuolen palvelujen käyttö.
10. Kansainvälisen kaupan mukaisuus. Ohjelmisto ja siihen liittyvä tekninen data, joka on tällä
Lisenssisopimuksella saatettu ladattavaksi on Yhdysvaltain tulli- ja tuontilainsäädännön ja määräysten alainen, sekä mahdollisesti myös sen valtion tulli- ja tuontilainsäädännön ja määräysten alainen, jossa lataaminen on aiottu suoritettavaksi. Lisäksi Yhdysvaltain
lainsäädännön mukaan Ohjelmistoa tai mitään siihen liittyvää, tällä Lisenssisopimuksella
ladattavaksi saatettua teknistä dataa ei saa myydä, vuokrata tai muilla tavoin siirtää kiellettyihin
valtioihin, tai antaa kielletyn loppukäyttäjän (joka on mainittu millä tahansa Yhdysvaltain
hallituksen
kiellettyjen
tahojen
listalla,
osoitteessa
http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) tai joukkotuhoaseisiin
liittyvää toimintaa (mukaan lukien, muttei siihen rajoittuen, toiminta, joka liittyy ydinaseiden,
niihin liittyvän materiaalin, välineiden, ohjusten tai kemiallisten tai biologisten aseiden
suunnitteluun, kehittämiseen, valmistamiseen tai käyttämiseen tai ohjusohjelmien tukemiseen)
harjoittavan loppukäyttäjän käytettäväksi. Lisenssinsaaja ei voi olla Kuuban, Iranin, PohjoisKorean, Sudanin tai Syyrian kansalainen, vakinainen asukas tai asukas eikä kyseisten valtioiden
hallitusten määräysvallan alainen; Lisenssinsaaja ei myöskään voi olla Yhdysvaltain
tullilainsäädännössä määritelty kielletty loppukäyttäjä tai osallistua joukkotuhoaseiden määrää
lisäävään tai leviämistä edistävään toimintaan. Lisäksi, Lisenssinsaajana hyväksytte, ettette
myöskään saa ladata, viedä maasta tai viedä maasta jo kertaalleen maahantuotua Ohjelmistoa tai
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siihen liittyvää teknistä dataa suoraan tai välillisesti Kuubaan, Iraniin, Pohjois-Koreaan, Sudaniin
tai Syyriaan tai niiden kansalaisille tai vakinaisille asukkaille tai kellekään toiselle kielletylle
loppukäyttäjälle tai ketään toista kiellettyä loppukäyttäjää varten.
11. Yleistä. Tätä Seagaten ja Lisenssinsaajan välistä Lisenssisopimusta noudatetaan ja tulkitaan
Kalifornian
osavaltion
lainsäädännön
mukaisesti
kansainvälisen
yksityisoikeuden
lainvalintasäännöistä riippumatta. Tällä Lisenssisopimuksella säännellään kaikkia Seagaten ja
Teidän välisiä suhteita Tuotteen käyttöön liittyen sekä Teidän Tuotteen käyttöänne, kumoten
kaiken Teidän ja Seagaten välillä aiemmin asiasta sovitun. Mikäli jokin tämän
Lisenssisopimuksen ehdoista tai määräyksistä katsotaan toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta
lainvastaiseksi, kyseinen ehto tai määräys muutetaan ja sitä tulkitaan siten, että sillä
parhaimmalla lain sallimalla tavalla saavutetaan tämän alkuperäisen ehdon tai määräyksen
tarkoitus ja tavoitteet ja siten, että tämän Lisenssisopimuksen muut ehdot säilyvät voimassa.
Tuote ja kaikki siihen liittyvä tekninen data toimitetaan rajoitetuin oikeuksin. Käyttöä, kopiointia
tai paljastamista Yhdysvaltain hallituksen toimesta on rajoitettu DFARS 252.227-7013:n
alamomentissa (c)(1)(iii) (the Rights in Technical Data and Computer Product) sekä 48 CFR
52.227-19:n alamomenteissa (c)(1) ja (2) (Commercial Computer Product – Restricted Rights).
Valmistaja on Seagate. Te ette saa luovuttaa tai siirtää tätä Lisenssisopimusta tai mitään sen
alaista oikeutta kolmannelle, lukuun ottamatta yhtä, pysyvää tämän Lisenssisopimuksen ja
Ohjelmiston siirtoa toiselle loppukäyttäjälle edellyttäen, että (i) ette säilytä Ohjelmistosta,
Laitteistosta, sen tallennusmedioista tai tulostetuista materiaaleista, mahdollisista Päivityksistä
tai tästä Lisenssisopimuksesta mitään kopiota sekä edellyttäen, että (ii) ennen siirtoa
loppukäyttäjä, jolle tämä Lisenssisopimus ja Ohjelmisto siirretään, hyväksyy kaikki tämän
Lisenssisopimuksen ehdot. Kaikki tämän Lisenssisopimuksen tämän kohdan vastainen yritys
siirtää tai luovuttaa katsotaan mitättömäksi. Seagate, Seagate-logo ja kaikki muut Seagaten nimet
ja logot ovat Seagaten omaisuutta ja tavaramerkkejä.
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