6.3

Parternas exklusiva och slutliga uppgörelse

Licensgivarens åtaganden i denna punkt 8 ska utgöra Licensgivarens enda skyldighet till kompensation till
Licenstagaren med anledning av Mjukvarans eventuella immaterialrättsliga intrång.
1.

Licens till mjukvaran
6.4

1.1

Icke-exklusiv licens

Licensgivaren upplåter härigenom till Licenstagaren på i detta Avtal närmare angivna villkor en icke-exklusiv och inte
överlåtelsebar licens att nyttja Mjukvaran för avsett ändamål. Med avsett ändamål avses att Mjukvaran skall
användas som medel för att löpande dokumentera och lagra persondata om personal som är närvarande på
byggarbetsplatser.

1.2

Rättigheter licensen medför

Otillåten ändring i eller nyttjande av Mjukvaran

Licenstagaren äger inte rätt till någon form av ersättning om Licenstagaren har ändrat Mjukvaran eller om
Licenstagaren har nyttjat Mjukvaran på sätt som inte föreskrivs i dokumentationen hänförlig till Mjukvaran
(inkluderande dokumentation i löpande uppdateringar) eller om Mjukvaran använts på ett sätt som inte avsetts
enligt ovan.

7.

Ansvarsbegränsning

7.1

Direkta och indirekta skador

Licensen innebär en rätt att nyttja Mjukvaran på en enhet som Mjukvaran är kompatibel med.

1.3

Förbud mot att kopiera m.m.

Licenstagaren får inte kopiera, mångfaldiga, dekomprimera, dekonstruera, disassemblera, härleda kod, avkryptera,
modifiera, på andra sätt ändra, eller skapa produkter som helt eller delvis är baserade på Mjukvaran.

1.4

Licensgivaren ansvarar endast för direkta skador upp till ett totalt belopp om högst 20 procent av den Licensavgift
som utbetalats under avtalstiden. Licensgivaren ska inte i något fall ansvara för indirekta skador såsom
produktionsförlust, skattekostnader inkluderande skattetillägg och avgifter, produktskador, följdskador, förlust av
vinst, förlust av data/information eller skadestånds- eller vitesanspråk.

Rättigheter till sådant som inte uttrycks i avtalet

Alla rättigheter till Mjukvaran som inte uttryckligen ges till Licenstagaren i detta Avtal behålls av Licensgivaren.
8.

2.

2.1

Uppdatering, underhåll och begränsningar i mjukvaran

Uppdateringar under Avtalstiden

Villkoren i detta Avtal gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Mjukvaran som Licensgivaren
tillhandahåller under Avtalstiden enligt punkt 4.1 och som ersätter och/eller utgör tillägg eller justeringar till
Mjukvaran.

2.2

Kompatibilitet

Licensgivaren ansvarar inte för Mjukvarans kompabilitet med Licenstagarens IT-miljö.

3.

Licensavgift

3.1

Ersättning

Som ersättning för upplåtelsen av rättigheterna till Mjukvaran enligt detta Avtal ska Licenstagaren till
Licensgivaren erlägga en licensavgift om i enlighet med vid var tid gällande prislista(exklusive moms) för
varje enskild licens (omfattande rätten att använda en Mjukvara på en hårdvara för två operatörsinlogg)
och månad under den tid som avtalet löper enligt punkt 4.1.
3.2

Lagring av data
Licensgivaren lagrar data enligt skatteverkets regler. Detta sker på Licensgivarens enskilda server.

3.3

3.4

Mobil lösning
Licenstagaren erlägger en licensavgift om i enlighet med vid var tid gällande prislista(exklusive
moms) för varje enskild licens.
Datatrafik ingår upp till 100 mb. Därefter debiteras datatrafik enligt rådande prislista.

4.

Avtalets giltighetstid

4.1

Avtalstid

Avtalet gäller per kalenderår från undertecknandet, uppsägningstid senast 3 kalendermånader före nytt
kalenderår d.v.s. senast den 30 september vart kalenderår för fast anmälningsplats samt mobil lösning, om
inget annat avtalats.
Uppsägning av licens skall ske skriftligen till Protective Systems inför projektets avslut.

5.

5.1

Avtalets upphörande

Åsidosättande av skyldigheter

Vardera Part kan säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om motparten i väsentligt avseende åsidosätter
sina skyldigheter enligt Avtalet.

5.2

Avinstallation av Mjukvaran

Vid Avtalets upphörande ska Licenstagaren omedelbart upphöra att använda Mjukvaran samt eventuella
uppdateringar som detta Avtal omfattar.
Omedelbart efter Avtalets upphörande ska Licensgivaren tillse att Mjukvaran avinstalleras från samtliga
Licenstagarens terminaler och att kopior i någon form inte kvarhållits. Skriftligt intyg om att nämnda åtgärder
vidtagits skall tillställas Licensgivaren i omedelbar anslutning till att nämnda åtgärder vidtagits.

6.

Garantier

6.1

Äganderätt till rättigheter

Licensgivaren garanterar att de immateriella rättigheterna till Mjukvaran ägs av Licensgivaren förutom eventuell s.k.
öppen kod som använts vid utvecklingen av Mjukvaran. Om tredje part riktar välgrundade anspråk mot
Licenstagaren på grund av intrång i immateriella rättigheter med anledning av Licenstagarens användning av
Mjukvaran för avsett ändamål så har båda parter rätt att omedelbart säga upp Avtalet till upphörande.
Licenstagaren har i sådant fall inte någon skyldighet att betala någon ytterligare licensavgift och har även rätt att
återfå eventuellt tidigare utbetald licensavgift. Licensgivaren har därefter ingen ytterligare ersättningsskyldighet
med anledning av eventuella anspråk på grund av att Licenstagarens användning av Mjukvaran eventuellt gör
intrång i rättigheter tillhörande tredje man.

6.2

Spridning av innehåll i Avtalet

Licenstagaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid och för en tid av 10 år därefter, att inte till
utomstående utlämna information om Mjukvaran eller Avtalet som inte avser information
a)
som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta
Avtal,
b)
som Parten kan visa att denne kände till innan informationen kom från motparten, eller
c)
som Parten kan visa att denne mottagit från tredje part utan åtagande om sekretess.

Licensgivarens rätt att uppdatera m.m.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera,
ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Mjukvaran eller åtkomsten till Mjukvaran.

2.3

8.1

Sekretess

Licenstagarens skyldighet att informera Licensgivaren om tredje mans anspråk

Om, efter Avtalets ingående, tredje part hävdar rätt till Mjukvaran och som en följd därav framställer anspråk
gentemot Licenstagaren med anledning av Licenstagarens nyttjande av Mjukvaran, är Licenstagaren skyldig att
skriftligen informera Licensgivaren om sådant anspråk utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom fjorton (14) dagar
från det att Licenstagaren blivit medveten om att anspråk framställts.

9.

Ändringar av Avtalet och tillägg till Avtalet

9.1

Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av
båda Parter.

10.

Vidareupplåtelse av Avtalet

10.1

Vidareupplåtelse

Licenstagaren äger inte rätt att helt eller delvis upplåta någon form av rättighet till Mjukvaran.

11.

Överlåtelse av Avtalet

11.1

Motpartens godkännande

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan
motpartens skriftliga godkännande.

12.

Ogiltighet

12.1

Jämkning av Avtalet

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal helt eller delvis befinnas vara ogiltig ska detta inte innebära att Avtalet i sin
helhet är ogiltigt utan, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Avtalet och Parternas rättigheter och
skyldigheter enligt detta Avtal, så ska skälig jämkning av Avtalet ske.

13.

Tvist

13.1

Tvist

Tvister som rör tolkning och tillämpning av detta Avtal ska slutligt avgöras vid allmän domstol där första instans ska
vara Stockholms tingsrätt.

