ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I
AGREE» Ή ΠΡΟΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΣΤΑΘΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΟ «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»), ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ («ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»),
ΔΙΣΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩΝ) (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, «ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ») ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Σ.Α.Χ.Τ.Χ. ΕΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ
ΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Σ.Α.Χ.Τ.Χ. ΕΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΜΗΝ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΛΗΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
1. Κυριότητα. Το παρόν Σ.Α.Χ.Τ.Χ. ισχύει για το Λογισμικό και τα Προϊόντα της Seagate
Technology LLC και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών που ελέγχονται από την,
βρίσκονται σε κοινό έλεγχο με την ή ελέγχουν την Seagate Technology LLC,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όσων συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών
δραστηριοποιούνται με το όνομα ή τη μάρκα LaCie, (στο σύνολό τους, «Seagate», «εμείς»,
«εμάς», «μας»). Η Seagate και οι προμηθευτές της είναι κύριοι κάθε δικαιώματος, τίτλου και
συμφέροντος επί και εκ του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού.
Δεν πωλείται το λογισμικό. Η διάρθρωση, η οργάνωση και ο κώδικας του Λογισμικού
αποτελούν πολύτιμα εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες της Seagate και των
προμηθευτών της. Το Λογισμικό προστατεύεται δυνάμει όλων των νόμων και συμβάσεων περί
δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καθώς και
άλλων κρατών. Ο όρος «Λογισμικό» δεν αναφέρεται ούτε περιλαμβάνει «Λογισμικό Τρίτων».
Το «Λογισμικό Τρίτων» αφορά συγκεκριμένο λογισμικό που παραχωρείται από την Seagate από
τρίτους κατασκευαστές που μπορεί να διαθέτει τη συγκεκριμένη έκδοση Λογισμικού για την
οποία παρείχατε άδεια. Το Λογισμικό Τρίτων γενικά δεν διέπεται από τους όρους που ορίζονται
παρακάτω, αλλά υπόκειται σε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται από
τους προμηθευτές τέτοιου Λογισμικού Τρίτων. Οι όροι χρήσης του Λογισμικού Τρίτων
υπόκεινται και διέπονται από τους αντίστοιχους όρους άδειας χρήσης, με εξαίρεση την Ενότητα
1 και τις Ενότητες 5 και 6 της παρούσας Άδειας Χρήσης που διέπουν επίσης τη χρήση του
Λογισμικού Τρίτων. Μπορείτε να εξακριβώσετε και να προβάλετε τις σχετικές άδειες χρήσης
ή/και ειδοποιήσεις για τέτοιο Λογισμικό Τρίτων για το λογισμικό που λάβατε σύμφωνα με το
παρόν Σ.Α.Χ.Τ.Χ. στη διεύθυνση
http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ ή στη διεύθυνση
http://www.lacie.com/support για προϊόντα μάρκας LaCie. Αποδέχεστε τη συμμόρφωση με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται σε όλες τις άδειες χρήσης Λογισμικού τρίτων όσον
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αφορά στο σχετικό Λογισμικό τρίτων. Όπου είναι δυνατό, οι διευθύνσεις URL για τοποθεσίες
στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα για το Λογισμικό Τρίτων υπάρχουν στη
διεύθυνση
http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ ή στη διεύθυνση
http://www.lacie.com/support για προϊόντα μάρκας LaCie.
2. Άδεια Προϊόντος. Υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσής σας προς τους όρους το
Σ.Α.Χ.Τ.Χ., η Seagate σας παραχωρεί μία προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη,
περιορισμένη άδεια εγκατάστασης και χρήσης ενός (1) αντιγράφου του Λογισμικού σε μία (1)
συσκευή που υπάρχει στο χώρο σας, εσωτερικά και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς
που περιγράφονται στα σχετικά έγγραφα. Η χρήση λογισμικού τρίτων που συμπεριλαμβάνεται
στο μέσο αποθήκευσης δεδομένων του Προϊόντος δύναται να παραχωρείται δυνάμει όρων και
συμφωνιών ξεχωριστής συμφωνίας. Η παρούσα συμφωνία δύναται να περιέχεται στο αρχείο
«Read Me» του μέσου αποθήκευσης που συνοδεύει το Προϊόν. Το Λογισμικό περιλαμβάνει
στοιχεία που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες
που παρέχονται από τρίτους («Υπηρεσίες Τρίτων»). Η χρήση των Υπηρεσιών Τρίτων υπόκειται
στην άδεια χρήσης σας με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών τρίτων. Με εξαίρεση των όσων
ρητώς αναφέρονται στην παρούσα, το Σ.Α.Χ.Τ.Χ. δεν παραχωρεί οιοδήποτε δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας στο Προϊόν. Η Seagate και οι προμηθευτές της επιφυλάσσονται παντός
δικαιώματός τους το οποίο δεν παραχωρείται ρητώς προς εσάς. Δεν υπάρχουν κεκρυμμένα
δικαιώματα.
2.1 Λογισμικό. Σας επιτρέπεται επίσης να κάνετε ένα μόνο αντίγραφο του Λογισμικού, αυστηρά
για σκοπούς αποθήκευσης και ανάκτησής του σε περίπτωση απώλειας. Δεν μπορείτε να
τροποποιήσετε ή να μεταρρυθμίσετε το Λογισμικό ή να δημιουργήσετε νέο πρόγραμμα
εγκατάστασης για το Λογισμικό. Το Λογισμικό παραχωρείται και διανέμεται από την Seagate
για χρήση μόνο στα δικά της προϊόντα αποθήκευσης και δεν επιτρέπεται η χρήση του σε προϊόν
αποθήκευσης που δεν ανήκει στην Seagate.
3. Περιορισμοί. Δεν έχετε την άδεια να προβείτε σε καμία από τις παρακάτω ενέργειες:
α.
Δημιουργία παραγώγων προϊόντων/έργων βασισμένων στο Προϊόν ή σε
οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Λογισμικού,
β.
Αναπαραγωγή του Προϊόντος, μερικώς ή στο σύνολό του,
γ.
Η πώληση, η παραχώρηση, η χορήγηση αδείας, η γνωστοποίηση ή άλλως η
μεταφορά ή η διάθεση του Προϊόντος, μερικώς ή στο σύνολό του, σε
οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση των όσων ρητώς προβλέπονται στον Όρο 11
κατωτέρω.
δ.
Η τροποποίηση, η μετάφραση, η αποκωδικοποίηση ή η απόπειρα να αντιστραφεί
ο προγραμματισμός του Προϊόντος ή οιουδήποτε τμήματος ή στοιχείου αυτού,
εκτός και μόνο στην έκταση που τέτοια ενέργεια είναι ρητώς επιτρεπτή από
σχετικό νόμο παρά την παρούσα συμβατική απαγόρευση,
ε.
Η χρήση του Προϊόντος προκειμένου να παρασχεθούν υπηρεσίες σε τρίτους,
στ.
Λάβετε μέτρα ώστε το Λογισμικό να υπόκειται σε οποιοδήποτε συμφωνητικό
άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα, εάν δεν υπόκειται ήδη σε ένα τέτοιου είδους
συμφωνητικό, και
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ζ.

Η αφαίρεση ή η αλλοίωση πνευματικών δικαιωμάτων ή σημάτων επί του
Προϊόντος.

4. Ενημερώσεις. Εάν λάβετε ενημέρωση ή αναβάθμιση ή ακόμα και μία νέα έκδοση οιουδήποτε
Λογισμικού («Ενημέρωση»), οφείλετε να είστε κάτοχος εν ισχύ αδείας της τελευταίας έκδοσης
προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε χρήση της Ενημέρωσης. Κάθε Ενημέρωση που σας
παρέχεται θα τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Σ.Α.Χ.Τ.Χ. Εάν λάβετε
μια Ενημέρωση, θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις προηγούμενες εκδόσεις του
Λογισμικού που βρίσκεται στην κατοχή, στη φύλαξη ή στον έλεγχό σας. Κατόπιν διαθέσεως της
Ενημέρωσης, η Seagate δεν έχει υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη σε παλαιότερες εκδόσεις
του Λογισμικού. Η Seagate δεν έχει υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση,
Ενημερώσεις ή άλλες τροποποιήσεις σύμφωνα με το παρόν Σ.Α.Χ.Τ.Χ.
5. ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΕΙΤΕ
ΣΙΩΠΗΡΩΣ, ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η SEAGATE ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΡΗΤΩΣ
ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΕΙΤΕ
ΑΥΤΗ
ΕΙΝΑΙ
ΕΚ
ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ,
ΕΙΤΕ
ΡΗΤΗ,
ΕΙΤΕ
ΣΙΩΠΗΡΗ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ. Η SEAGATE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ
ΕΥΘΥΝΗ.
6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ
ΝΟΜΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SEAGATE Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ Ή ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ,
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ,
ΠΟΙΝΙΚΗ,
ΕΜΜΕΣΗ
Ή
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΖΗΜΙΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ
ΚΕΡΔΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Ή ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή
ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ), Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΥΤΟΥ Ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ
ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Σ.Α.Χ.Τ.Χ., ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΒΛΑΒΗΣ,
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ
ΑΜΕΛΕΙΑΣ),
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ SEAGATE Ή ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ,
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η SEAGATE Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ Ή ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
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ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Ή

ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Σ.Α.Χ.Τ.Χ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΗ
SEAGATE ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΗΣ SEAGATE ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ,
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SEAGATE Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ
ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ.
8. Απόρρητο. Η συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση από τη Seagate προσωπικά αναγνωρίσιμων
πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση του Προϊόντος διέπονται από την Πολιτική της
Seagate περί του Απορρήτου η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/. Όπως περιγράφεται περαιτέρω στην
Πολιτική της Seagate περί του Απορρήτου, ορισμένα Προϊόντα μπορεί να περιλαμβάνουν έναν
πίνακα εργασιών Προϊόντος, ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις
του Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης ανώνυμων στατιστικών
δεδομένων χρήσης σε σύνδεση με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Συμφωνείτε με τη
συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση από τη Seagate των δεδομένων σας σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις του πίνακα εργασιών του Προϊόντος που θα επιλέξετε εσείς για το Προϊόν ή, στην
περίπτωση μεταφοράς όπως περιγράφεται στην Ενότητα 11, συμφωνείτε με τις ρυθμίσεις που
έχουν επιλεγεί από τον προηγούμενο κάτοχο άδειας, εκτός αν ή μέχρι να κάνετε εσείς αλλαγές
στις ρυθμίσεις.
9. Αποζημίωση. Αποδεχόμενοι το παρόν Σ.Α.Χ.Τ.Χ., συμφωνείτε να μη βλάψετε και να
απαλλάσσετε τη Seagate, τα στελέχη της, τους υπαλλήλους της, τους αντιπροσώπους της, τις
θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και άλλους συνεργάτες της από οποιαδήποτε
άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, παρεπόμενη ή υποδειγματική ζημία που γεννάται από,
σχετίζεται με ή προκύπτει από τη χρήση του Προϊόντος ή άλλο θέμα που σχετίζεται με το
Προϊόν, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της χρήσης των Υπηρεσιών τρίτων.
10. Συμμόρφωση με τους κανόνες Διεθνούς Εμπορίου. Το Λογισμικό, καθώς και οποιαδήποτε
άλλα τεχνικά δεδομένα διαθέσιμα προς φόρτωση (download) σύμφωνα με το παρόν Σ.Α.Χ.Τ.Χ.,
υπόκεινται στους Νόμους και Κανονισμούς περί δασμών και ελέγχου εξαγωγών των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής («Η.Π.Α.») και μπορεί επίσης να υπόκεινται στους Νόμους και
Κανονισμούς της χώρας στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η φόρτωση. Περαιτέρω,
σύμφωνα με τους Νόμους των Η.Π.Α., το Λογισμικό καθώς και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά
δεδομένα διαθέσιμα προς φόρτωση σύμφωνα με τον παρόν συμφωνητικό δεν δύνανται να
πωληθούν, εκμισθωθούν ή να μεταφερθούν άλλως σε περιορισμένες χώρες ή να
χρησιμοποιηθούν από περιορισμένο τελικό χρήστη (όπως έχει ορισθεί σε μία από τις
Κυβερνητικές
λίστες
περιορισμού,
όπως
φαίνονται
στην
διεύθυνση
http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) ή από τελικό χρήστη που
επιδίδεται σε ενέργειες που σχετίζονται με όπλα μαζικής καταστροφής συμπεριλαμβανομένων,
χωρίς περιορισμό, ενεργειών σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής ή χρήσης πυρηνικών όπλων,
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υλικών ή εγκαταστάσεων, πυραύλων ή υποστηρικτικών σχεδίων πυραύλων ή χημικών ή
βιολογικών όπλων. Αναγνωρίζετε ότι δεν είστε πολίτης, υπήκοος ή κάτοικος της Κούβας, του
Ιράν, της Β. Κορέας, του Σουδάν ή της Συρίας ή ότι δεν βρίσκεστε υπό τον έλεγχο αυτών των
Κυβερνήσεων, ότι δεν είστε άλλως περιορισμένος τελικός χρήστης, όπως ορίζεται από τους
νόμους ελέγχου εξαγωγών των Η.Π.Α. και ότι δεν είστε αναμιγμένος σε ενέργειες διάδοσης.
Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι δεν θα φορτώσετε ή άλλως εξάγετε ή επαναεξάγετε το Λογισμικό
ή άλλα σχετικά τεχνικά δεδομένα άμεσα ή έμμεσα στις προαναφερθείσες χώρες ή σε πολίτες,
υπηκόους ή κατοίκους των εν λόγω χωρών ή σε άλλους περιορισμένους τελικούς χρήστες ή για
περιορισμένες χρήσεις.
11. Γενικά. Το παρόν Σ.Α.Χ.Τ.Χ. μεταξύ του Κατόχου αδείας και της Seagate διέπεται από και
ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη οι αρχές των κανόνων συγκρούσεως. Το Σ.Α.Χ.Τ.Χ. αποτελεί ολόκληρη τη σύμβαση
μεταξύ της Seagate και υμών που σχετίζεται με το Προϊόν και διέπει τη χρήση σας του
Προϊόντος και αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη συμφωνία έχετε με την Seagate σχετιζόμενη με το
θέμα. Αν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος συμφωνητικού κηρυχθεί από το αρμόδιο
Δικαστήριο αντίθετη προς το Νόμο, η διάταξη θα αλλάξει και θα ερμηνευθεί έτσι ώστε να
εκπληρωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο σκοπός της αρχικής διάταξης και να το επιτρέπει και
ο νόμος, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ. Το Προϊόν και τα άλλα σχετικά
δεδομένα παρέχονται με περιορισμένα δικαιώματα.. Χρήση, αντιγραφή ή γνωστοποίηση από την
κυβέρνηση των Η.Π.Α. υπόκεινται στους περιορισμούς όπως αναφέρονται στις παραγράφους (γ)
(1) (iii) του DFARS 252.227-7013 (Τα Δικαιώματα στα Τεχνικά Δεδομένα και τον Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή) ή τις υποπαραγράφους (γ) (1) και (2) του 48 CFR 52.227-19 (Εμπορικός
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Περιορισμένα Δικαιώματα). Ο κατασκευαστής είναι η Seagate.
Δεν έχετε δικαίωμα να μεταβιβάσετε ή να παραχωρήσετε το παρόν Σ.Α.Χ.Τ.Χ. ή άλλα
δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, με εξαίρεση το ότι δύνασθε να μεταβιβάσετε μόνο μια
φορά το παρόν Σ.Α.Χ.Τ.Χ. και το Λογισμικό σε άλλον τελικό χρήστη, υπό τον όρο ότι (i) δεν θα
κρατήσετε αντίγραφα του Λογισμικού και του Τεχνικού Εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
(Hardware), των μέσων και των υλικών εκτύπωσης, των Αναβαθμίσεων (εάν υπάρχουν) και του
παρόντος συμφωνητικού και (ii) πριν τη μεταβίβαση, ο τελικός χρήστης που θα αποκτήσει το
Σ.Α.Χ.Τ.Χ. και το Λογισμικό θα έχει συμφωνήσει με όλους τους όρους του Σ.Α.Χ.Τ.Χ.
Οποιαδήποτε απόπειρα μεταβίβασης που παραβιάζει την παρούσα παράγραφο είναι άκυρη. Η
Seagate, το λογότυπο της Seagate καθώς και άλλα ονόματα και λογότυπα της Seagate αποτελούν
εμπορικά σήματα της Seagate.
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