Contractul de licență pentru utilizatorul final
Bitdefender Security for Amazon Web Services

Termeni și condiții pentru accesul la
Bitdefender Security-as-a-Service for Amazon
Web Services
ANUNȚ PENTRU TOȚI UTILIZATORII: VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST
CONTRACT.
DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE CONDIȚII, NU FOLOSIȚI SOFTWARE-UL ȘI
NU INIȚIALIZAȚI SERVICIILE. SELECTAREA OPȚIUNILOR "DE ACORD", "OK",
"CONTINUĂ", "DA" SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI SAU SERVICIILOR ÎN ORICE
MOD REPREZINTĂ O CONFIRMARE A ÎNȚELEGERII ȘI ACCEPTULUI DE CĂTRE DVS.
(INDIVIDUAL SAU CA ENTITATE) A PREVEDERILOR PREZENTULUI CONTRACT. DACĂ
NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE CONDIȚIILE, SELECTAȚI OPȚIUNEA DE
RESPINGERE ȘI NU INSTALAȚI, FOLOSIȚI SAU COPIAȚI SOFTWARE-UL SAU
SERVICIILE.
Dacă Serviciul este inițializat de pe site-ul Bitdefender sau Bitdefender Security Console
(pentru utilizare contra cost sau pentru testare), prezentul Acord va fi acceptat și contractul se
încheie în momentul în care un Reprezentant selectează unu dintre butoanele "De accord",
"OK" sau "Da" sau una dintre casetele de mai jos înainte de a începe să utilizeze Serviciul.
DACĂ ORICE ENTITATE NU ACCEPTĂ ORICARE DINTRE PREVEDERILE PREZENTULUI
ACORD ȘI A ACHITAT COMISIOANELE ÎNAINTE DE A PRIMI NOTIFICARE CU PRIVIRE
LA PREZENTUL ACORD, ACEASTA POATE CONTACTA FURNIZORUL ÎN TERMEN DE 30
DE ZILE DE LA PRIMIREA CONFIRMĂRII COMENZII SAU CERTIFICATULUI DE LICENȚĂ,
PENTRU RAMBURSARE.
ÎNREGISTRARE SOFTWARE
Prin acceptarea prezentului Contract, sunteți de acord să înregistrați Software-ul, ca și
condiție pentru utilizarea acestuia (primirea de actualizări) și a drepturilor asupra
Serviciilor. Acest control permite garantarea faptului că Software-ul funcționează
exclusiv pe Instanțele AWS licențiate corespunzător și că utilizatorii finali licențiali
corespunzător beneficiază de Serviciu. Pentru înregistrare, este necesară o adresă email valabilă pentru accesul la Bitdefender Service și alte notificăro. Aveți nevoie de un
cont Amazon Web Services valabil și de un card de credit valabil. După înregistrare,
puteți beneficia de Bitdefender Service timp de 30 de zile - "Perioada de evaluare"- fără
a achita comisionul de utilizare. Dacă doriți să utilizați în continuare serviciul după
expirarea â€ Perioadei de evaluareâ€ •, trebuie să ne informați făcând clic pe opțiunea
âAbonareâ€ • de pe Centrul de comandă. Dacă nu vă abonați la serviciu în timpul
acestei âPerioade de evaluare, instanțele dvs. nu vor mai fi protejate. Sistemul de plăți
folosit de Serviciu este Amazon Login and Pay.
Prezentul Contract se referă la Software-ul și Serviciul destinate utilizatorilor pentru care ați
primit licență, inclusiv documentația aferentă, precum și la orice actualizare sau schimbare a
aplicațiilor ce v-au fost furnizate conform licenței achiziționate sau la orice contract de servicii
aferent, după cum este definit în documentație, precum și la orice copie a acestora.
Prezentul Acord este o convenție legală între dvs., în calitate de persoană juridică și
BITDEFENDER, cu privire la instalarea și utilizarea Software-ului identificat mai sus și
inițializarea Serviciului și poate include mijloace asociate, materiale imprimate și documentație
"online" sau electronică (numită în continuare "Software"), toate acestea fiind protejate prin
legislația internațională privind drepturile de autor și tratatele internaționale. Prin instalarea,
inițializarea, copierea sau folosirea Software-ului și a Serviciului, vă declarați acordul de a
respecta termenii prezentului contract.
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Dacă utilizatorul final al acestui Software contractează serviciul printr-un Partener Bitdefender,
condițiile stipulate în prezentul acord de licență se aplică atât utilizatorului final, cât și
Partenerului și, dacă este cazul, Partenerul va lua măsurile necesare pentru a asigura
disponibilitatea acestor condiții pentru utilizatorul final și va fi responsabil pentru comunicarea
acestor condiții utilizatorului final, în situațiile în care acesta nu a acceptat condițiile. În toate
scopurile, părțile convin că licențiatul acestui Software este utilizatorul final sau, dacă este
cazul, Partenerul Bitdefender, dacă acesta din urmă este unicul utilizator al Software-ului și
Serviciilor.
Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui contract, nu instalați și nu inițializați Software-ul
și Serviciile.
LICENȚĂ SOFTWARE
Software-ul este protejat prin legislația privind drepturile de autor și tratatelor internaționale
privind drepturile de autor, precum și prin alte norme legale și tratate privind drepturile de
proprietate intelectuală. Software-ul este licențiat, nu vândut. Prezentul contract vă conferă
anumite drepturi de utilizare a Software-ului. Bitdefender își rezervă toate celelalte drepturi.
Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă vă conferă mai multe drepturi, în ciuda acestei
limitări, puteți folosi software-ul exclusiv în conformitate cu permisiunile conferite în mod
explicit prin prezentul Contract.
Sub rezerva plății comisioanelor de licență aplicabile și în baza termenilor și condițiilor de mai
jos, BITDEFENDER vă conferă doar licența neexclusivă, limitată, netransferabilă, fără drept
de cesiune, sublicențiere și purtătoare de redevențe de a utiliza Software-ul.
LICENȚĂ DE UTILIZARE DE EVALUARE
Dacă sunteți un utilizator al unei versiuni de evaluare, puteți folosi Software-ul sau inițializa
Serviciul în scopul evaluării sau testării timp de treizeci (30) de zile de la data înregistrării la
serviciu (â€ Perioada de evaluareâ€ •). Pe parcursul Perioadei de evaluare, puteți beneficia
de asistență tehnică prin web sau e-mail în țara în care vă aflați și la Actualizări software
minore, Actualizări ale conținutului de securitate și Actualizări de servicii, dacă este cazul.
Confirmați și acceptați că pe parcursul perioadei de abonare, Bitdefender se poate adapta la
progresele tehnice, poate implementa îmbunătățirile aferente și poate suspenda dezvoltarea
Serviciilor. În aceste situații, puteți alege un alt tip de software, conform politicii
Bitdefenderâ€ ™s privind migrarea software. În acest caz, sunteți de acord să acceptați
condițiile unei astfel de politici și să vă adaptați în mod corespunzăor calculatorul, dacă este
necesar. Migrarea către noul software sau noile servicii poate fi gratuită sau nu, în funcție de
resursele dedicate de Bitdefender cercetării și dezvoltării noului software și de diferențele
asociate software-ului.
Prin acceptarea prezentului acord de licență, sunteți de acord cu orice astfel de modificări ale
serviciilor și caracteristicilor programului. Vă rugăm să verificați orice astfel de modificări
înainte de a accepta prezentul acord de licență.
ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, SOFTWARE-UL ȘI TOATE DOCUMENTELE, SERVICIUL
ȘI DOCUMENTAȚIA AFERENTĂ FOLOSITE ÎN SCOPURI DE EVALUARE VĂ SUNT
OFERITE FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL. Dreptul dvs. de a utiliza Software-ul sau
de a inițializa Serviciile în timpul Perioadei de evaluare expiră dacă încălcați oricare dintre
prevederile prezentului Contract. De asemenea, Bitdefender își rezervă dreptul de a rezilia
orice Licență de utilizare de evaluare cu sau fără motivație, sub rezerva unei notificări
transmise cu cinci (5) zile înainte.
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SOFTWARE-UL
Puteți instala sau folosi Software-ul și inițializa Serviciul pe numărul de instanțe necesare.
TERMENUL LICENȚEI
Licența acordată prin prezentul intră în vigoare la data abonării și este valabilă pe termen
nelimitat.. Dacă ați permis distribuitorului Bitdefender să vă reînnoiască automat abonamentul
la Software prin autorizarea unui număr de card de credit valabil pe care l-ați furnizat entității
Bitdefender sau distribuitorului Bitdefender de la care ați obținut Software-ul, abonamentul va
fi reînnoit automat la fiecare treizeci (30) de zile. Trebuie să furnizați informații de actualitate,
complete și exacte cu privire la contul de facturare. Trebuie să vă actualizați, fără întârziere,
toate informațiile (precum, dar fără a se limita la, schimbarea adresei de facturare, numărul
cardului de credit sau data de expirare a cardului de credit) pentru a menține acest cont
complet, exact și actualizat și trebuie să anunțați imediat BitDefender dacă cardul
dumneavoastră de credit a fost anulat (din cauza, dar fără a se limita la, furtului sau
pierderii).Aceste informații pot fi modificate la http://www.bitdefender.ro/support/contactus.html. Dacă nu furnizați Bitdefender oricare dintre informațiile de mai sus, sunteți de acord
că distribuitorul Bitdefender de la care ați achiziționat Software-ul vă poate percepe în
continuare costurile aferente oricărui abonament reînnoit automat, cu excepția cazului în care
anulați abonamentul la Serviciu prin accesarea opțiunii Dezabonare din Centrul de comandă
Bitdefender sau informând departamentul de asistență pentru clienți Bitdefenderla
http://www.bitdefender.ro/support/contact-us.html (sau la orice alt număr local comunicat de
entitate Bitdefender din regiunea dvs.) că nu doriți să reînnoiți abonamentul la
Software.Prezentul Contract se reziliază automat dacă nu respectați limitările sau orice alte
cerințe stipulate prin prezentul. La rezilierea sau expirarea prezentului Contract, trebuie să
încetați utilizarea Software-ului, a Serviciului și să distrugeți toate copiile Software-ului și
Documentației.
EXPIRAREA
Software-ul și Serviciile încetează să îndeplinească funcțiile corespunzătoare imediat după
anularea abonamentului.
După această dată, nu veți mai avea dreptul de a primi Actualizări fără a vă reabona la
Serviciu. De asemenea, dacă Bitdefender nu vă poate credita contul timp de 60 (șaizeci) de
zile consecutive (echivalentul a două luni de utilizare a serviciului) din cauza fondurilor
insuficiente sau cardului de credit nevalabil, contul dvs. va expira automat până la finalul celei
de-a treia luni de utilizare. Un cont expirat va fi reactivat numai după ce Bitdefender retrage cu
succes suma datorată de pe cardul de credit al clientului.
ACTUALIZĂRI
Dacă Software-ul este etichetat drept actualizare, trebuie să fiți licențiat corespunzător pentru
utilizarea produsului identificat de către BITDEFENDER va fiind eligibil pentru actualizare
pentru a utiliza Software-ul. Un produs Bitdefender etichetat drept actualizare înlocuiește
și/sau suplimentează Software-ul în baza căruia s-a stabilit eligibilitatea dvs. pentru
actualizare. Puteți folosi software-ul actualizat obținut exclusiv în conformitate cu prevederile
prezentului Contract de licență. Dacă Software-ul este o actualizare a unei componente dintrun pachet de programe software pe care le-ați licențiat ca software unic, Software-ul poate fi
folosit și transferat ca parte a acelui pachet unic software și nu poate fi separat pentru
utilizarea de către mai mult de numărul maxim de utilizatori licențiați. Termenii și condițiile
prezentei licențe înlocuiesc și prevalează asupra tuturor acordurilor anterioare dintre dvs. și
BITDEFENDER cu privire la software-ul original sau al software-ului actualizat rezultat.
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DREPTURI DE AUTOR
Toate drepturile, titlurile și interesele asupra și cu privire la Software și Servicii și toate
drepturile de autor asupra și cu privire la Software (incluzând, fără limitare, asupra imaginilor,
fotografiilor, logo-urilor, animațiilor, video clipurilor, conținutului audio, muzicii, textului și
"applet-urilor" incluse în Software), materialele tipărite însoțitoare și orice copii ale Softwareului aparțin Bitdefender, cu mențiunea că drepturile, titlurile și interesele asupra și cu privire la
anumite software-uri terțe identificate în Condițiile pentru licențele terților aparțin proprietarilor
respectivi. Software-ul este protejat prin legislația drepturilor de autor și prevederile
internaționale. Prin urmare, trebuie să tratați Software-ul asemeni oricărui alt material protejat
prin legea drepturilor de autor. Nu puteți copia materialele tipărite care însoțesc Software-ul și
Serviciile. Trebuie să redactați și să includeți toate notificările privind protejarea prin legislația
drepturilor de autor în forma originală, pentru toate copiile create, indiferent de suport sau
forma de prezentare a Software-ului și Serviciilor. Nu aveți dreptul de a sublicenția, închiria,
comercializa, distribui, împrumuta, închiria, partaja sau transfera în alt mod, cu sau fără
remunerație, licența Software, alături de Serviciu. Nu aveți dreptul de a aplica proceduri de
ingineri inversă, de a decompila, recompila, dezasambla, crea lucrări derivate, modifica,
traduce sau încerca să reconstruiți sau să identificați codul sursă pentru Software sau ideile,
algoritmele, formatele de fișiere, interfețele de programare sau interoperabilitate de bază. Nu
aveți dreptul de a permite terților să beneficieze de utilizarea sau funcțiile Software-ului și
Serviciilor prin timesharing, birou de servicii sau alte aranjamente. Nu aveți dreptul de a
elimina niciun fel de notificări de proprietate sau etichete aferente Software-ului. Toate
drepturile care nu sunt stiipulate în mod explicit în prezentul sunt rezervate de Bitdefender.
GARANȚIE LIMITATĂ
BITDEFENDER nu garantează că serviciile Bitdefender vor fi fără întreruperi sau erori sau că
erorile vor fi corectate. BITDEFENDER nu garantează că Bitdefender va îndeplini cerințele
dvs. Această garanție limitată este nulă dacă defecțiunea este rezultatul unui accident, al unui
abuz sau al utilizării necorespunzătoare.
CU EXCEPȚIA CELOR PRECIZATE ÎN MOD EXPLICIT ÎN ACEST CONTRACT, ÎȘI
DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE ALTE GARANȚII, EXPLICITE SAU
IMPLICITE, CE PRIVESC SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE, ÎMBUNĂTĂȚIRILE,
ÎNTREȚINEREA SAU SUPORTUL LEGAT DE ACESTEA, SAU ORICE ALTE MATERIALE
(TANGIBILE
SAU
INTANGIBILE)FURNIZATE.
BITDEFENDER
ÎȘI
DECLINĂ
RESPONSABILITATEA PRIN PREZENTA ÎN MOD EXPRES PENTRU ORICE GARANȚII ȘI
CONDIȚII IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE ALE
VANDABILITĂȚII, DAUNELE AFERENTE PIERDERII FONDULUI DE COMERȚ,
SUPENDĂRII ACTIVITĂȚII, PIERDERII DATELOR, ERORILOR SAU DEFECȚIUNILOR
COMPUTERULUI, UTILIZĂRII ÎNTR-UN ANUMIT SCOP, TITLULUI, NEINTERFERENȚEI,
ACURATEȚEI DATELOR, A CONȚINUTULUI INFORMAȚIONAL, INTEGRĂRII SISTEMULUI
ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR PRIN FILTARE, DEZACTIVARE SAU
ELIMINAREA ORICĂROR ASTFEL DE TIPURI DE SOFTWARE TERȚ, SPYWARE,
ADWARE, FIȘIERE COOKIE, E-MAIL-URI, DOCUMENTE, RECLAME SAU ALTELE
ASEMENEA, FIE ELE STATUTARE, STIPULATE PRIN LEGE, CA PARTE A TRANZACȚIEI,
PRIN UZANȚE ȘI PRACTICI SAU CONFORM UTILIZĂRII COMERCIALE. ÎN LIMITELE
MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, SOFTWARE-UL, SERVICIILE ȘI
DOCUMENTAȚIA AFERENTĂ UTILIZATE ÎN SCOPUL TESTĂRII SAU EVALUĂRII VĂ
SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII. Bitdefender acționează
în numele furnizorilor și al partenerilor săi de marketing cu scopul de a declina
responsabilitatea, exclude și/sau limita obligațiile, garanțiile și răspunderea prevăzute în acest
Contract, dar numai în acest scop. Prevederile menționate mai sus vor fi puse în vigoare în
conformitate cu legea aplicabilă.
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DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ÎN CAZ DE DAUNE
Orice persoană care utilizează, testează sau evaluează Software-ul și Serviciile își asumă
toate riscurile privind calitatea și performanța Software-ului și a Serviciilor. În niciun caz
BITDEFENDER nu va fi considerată responsabilă pentru niciun fel de daune de orice tip,
incluzând, făăr limitare, daunele directe sau indirecte rezultate din utilizarea, performanța sau
livrarea Software-ului și Serviciilor, chiar dacă BITDEFENDER a fost informată cu privire la
existența sau eventualitatea unor astfel de daune.
UNELE STATE INTERZIC LIMITAREA SAU DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ÎN CAZUL
DAUNELOR INDIRECTE SAU INCIDENTALE, ASTFEL CĂ LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE
MENȚIONATE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.
ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILITATEA BITDEFENDER NU VA DEPĂȘI PREȚUL DE
ACHIZIȚIONARE PLĂTIT DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU SOFTWARE ȘI SERVICII.
Declinările și limitările stabilite mai sus se vor aplica indiferent dacă sunteți de acord să
utilizați, evaluați sau testați SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE.
Prezentul Acord specifică anumite drepturi legale. Este posibil ca legislația statului sau a țării
dumneavoastră să vă confere alte drepturi. De asemenea, este posibil să dispuneți o serie de
drepturi cu privire la partea de la care ați achiziționat Software-ul. Prezentul Acord nu modifică
drepturile sau obligațiile dumneavoastră conferite prin legislația statului sau a țării
dumneavoastră dacă legislația statului sau a țării dumneavoastră nu permite acest lucru.
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU UTILIZATORI. ACEST SOFT POATE CONȚINE ERORI ȘI
NU ESTE PROIECTAT SAU DESTINAT UTILIZĂRII ÎNTR-UN MEDIU CU GRAD MARE DE
RISC ȘI CARE NECESITĂ O PERFORMANȚĂ SAU FUNCȚIONARE ÎN CONDIȚII DE
SECURITATE ABSOLUTĂ. ACEST PRODUS NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN
OPERAȚIUNI DIN DOMENIUL AVIAȚIEI, SECTORUL NUCLEAR SAU SISTEME DE
COMUNICAȚII, SECTORUL ARMAMENTULUI, SISTEME DIRECTE SAU INDIRECTE DE
MENȚINERE A VIEȚII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN SAU ORICE ALTĂ APLICAȚIE
SAU INSTALAȚIE ÎN CARE APARIȚIA UNEI ERORI AR PUTEA CAUZA MOARTEA SAU
RĂNIREA GRAVĂ A UNOR PERSOANE SAU DAUNE ALE PROPRIETĂȚII.
ACORD PENTRU COMUNICAREA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE
Bitdefender may send you legal notices and other communications about the Software and
subscription Services or our use of the information you provide us (“Communications”).
Bitdefender will send Communications via in-product notices or via email to the primary user’s
registered email address, or will post Communications on its Sites. By accepting this
Agreement, you consent to receive all Communications through these electronic means only
and acknowledge and demonstrate that you can access Communications on Sites.Anumite
date personale furnizate (nume, adresă email) în timpul configurării inițiale, dacă sunt
colectate, vor fi utilizate ca și denumire de cont, iar dumneavoastră veți avea posibilitatea de a
alege dacă doriți să beneficiați de servicii suplimentare și/sau conform cărora puteți utiliza
anumite funcții ale Software-ului.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Asistența tehnică pentru orice versiune a Software-ului și Serviciilor se acordă pe o perioadă
de optsprezece (18) luni de la lansare. Prin acceptarea prezentului Contract, confirmați și
sunteți de acord că sistemul dvs. va fi utilizat penrue primirea și transmiterea actualizărilor
printr-un protocol peer to peer. Protocolul nu va fi utilizat în niciun alt scop decât pentru
transmiterea și primirea actualizărilor Software ale fișierelor cu semnături.
RESTRICȚII DE ÎNTREȚINERE
Bitdefender își rezervă dreptul de a oferi versiuni modificate ale Software-ului sau Serviciilor
sale, inclusiv versiunile ulterioare care conțin caracteristici sau funcții noi, ca software sau
servicii noi, în schimbul unei sume suplimentare. Actualizările motorului de căutare al
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Software-ului trebuie instalate în mod regulat de pe site-ul Bitdefender pentru ca Software-ul
să funcționeze corespunzător. Bitdefender își rezervă dreptul de a modifica termenii și
condițiile, inclusiv comisioanele, aplicabile Întreținerii și celorlalte Servicii în orice moment și
de a percepe sume suplimentare pentru asistența tehnică în afara țării din care a fost
achiziționat inițial Software-ul. Asistența tehnică este disponibilă pentru fiecare Software și
Serviciu doar pe o perioadă de optsprezece (18) luni de la lansare, după cum este cazul, iar
asistența tehnică bazată pe web sau e -mail din partea Bitdefender sau a unui distribuitor
autorizat în țara în care a fost achiziționat Software-ul sau Serviciile ("Întreținerea" colectivă)
timp de un (1) an de la data primirii seriei software-ului, codului de înregistrare și codului de
activare sau confirmării comenzii, oricare dintre acestea survine mai întâi ("Perioada de
întreținere"). Pentru menținerea drepturilor de Întreținere după expirarea Termenului de
întreținere, trebuie să achiziționați reînnoirea Întreținerii anuale de la furnizorul dvs. (sau
Bitdefender).
RECUNOAȘTEREA SERVICIILOR
Componentele de mentenanță ale Software-ului și Serviciilor individuale funcționează prin
transmiterea anumitor date (âDate retransmiseâ) către servere deținute sau controlate de
Bitdefender în vederea scanării. Aceste servere folosesc tehnologie brevetată pentru a
identifica și apoi filtra conținutul periculos sau nedorit pe baza unor parametri definiți de
utilizator. Ca o condiție a utilizării oricărui Serviciu și prin acceptarea acestui contract: (i)
declarați și garantați că Dvs. dețineți permisiunea și autoritatea de a accesa și de a asigura
companiei Bitdefender accesul la Datele retransmise și sunteți de acord să furnizați
Bitdefender, la cerere, dovada acestei autorizări; (ii) autorizați Bitdefender să acționeze ca
agentul dvs. de prelucrare a datelor și, la discreția dvs., când să efectueze Serviciile; (iii) vă
obligați să informați sursa Datelor retransmise, în măsura impusă de legislația locală, cu
privire la sfera de aplicare și scopul Serviciilor, activitate ce poate include transferul Datelor
retransmise către serverele situate în afara Uniunii Europene sau altă jurisdicție care vi se
aplică;(iv) vă asumați răspunderea de a decide dacă și în ce mod veți utiliza Serviciile; și (v)
declarați că veți utiliza serviciile exclusiv în condițiile impuse de lege. În eventualitatea în care
apare orice încălcare a declarațiilor și garanțiilor din Secțiunea 12(i), Bitdefender poate, fără
notificare prealabilă și fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale sale, să suspendeze
executarea Serviciilor până în momentul în care puteți prezenta Bitdefender dovada remedierii
încălcării constatate.
TEHNOLOGII DE COLECTARE A DATELOR
Bitdefender vă informează că ar putea utiliza, în cadrul anumitor programe sau software-uri,
tehnologii de colectare a datelor pentru a colecta informații tehnice (inclusiv fișiere suspecte),
pentru a îmbunătăți software-ul, furniza și adapta servicii conexe, preveni folosirea ilegală sau
fără licență a software-ului sau apariția daunelor rezultate din acțiunea software-ului cu
potențial periculos. Acceptați că Bitdefender poate folosi aceste informații ca parte a serviciilor
furnizate în legătură cu software-ul și pentru a preveni și stopa rularea programelor
periculoase pe calculatorul dvs.
Acceptând acest Contract, recunoașteți și sunteți de acord că tehnologia de securitate
utilizată poate scana traficul într-un mod impersonal pentru a detecta codurile malware și
pentru a preveni daunele care pot fi provocate acestea.
Recunoașteți și acceptați faptul că Bitdefender poate aduce actualizări sau suplimentări
programului sau software-ului, ce vor fi descărcate automat pe calculatorul dumneavoastră.
Prin acceptarea prezentului Contract sunteți de acord să încărcați fișierele executabile în
vederea scanării de către serverele Bitdefender.De asemenea, în scopul contractării și
utilizării programului, este posibil să transmiteți anumite date personale către Bitdefender.
Bitdefender vă informează că datele dvs. personale vor fi tratate în conformitate cu legislația
aplicabilă în prezent și în conformitate cu prevederile din Politica sa de
confidențialitate.Utilizarea anumitor tipuri de Software și/sau Servicii poate face obiectul
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legislației sau reglementărilor privind protecția datelor personale din țara dvs. Sunteți
responsabil pentru a stabili cum și dacă trebuie să respectați legislația sau reglementările
respective. Accesul Utilizatorului la site și achiziționarea software-ului și a serviciilor și
utilizarea instrumentelor sau conținutului prin site implică procesarea datelor personale.
Respectarea legislației care guvernează procesarea datelor personale și serviciile societății
informaționale și comerțul electronic este extrem de importantă pentru Bitdefender.Uneori,
pentru accesarea software-ului, a conținutului serviciilor sau instrumentelor, în unele cazuri,
va fi necesar să furnizați anumite detalii personale. Bitdefender garantează că aceste date vor
fi tratate cu confidențialitate și în conformitate cu legislația care guvernează protejarea datelor
cu caracter personal, serviciile societăților informaționale și comerțul electronic.
Declarați că toate datele pe care le veți furniza vor fi adevărate și exacte și vă angajați să
informați Bitdefender despre orice modificare a acestora. Aveți dreptul să vă opuneți
prelucrării oricăror date care nu sunt esențiale pentru punerea în aplicare a contractului și
folosirii lor în alte scopuri decât menținerea relațiilor contractuale.
La anumite intervale, Software-ul poate colecta anumite informații de la dispozitivele pe care
este instalat sau de la dispozitivele din rețea pe care este instalat sau de la dispozitivele de
networking, care pot include: adrese IP și MAC, informații referitoare la posibilele riscuri de
securitate, precum și URL-urile site-urilor accesate pe care Software-ul le consideră potențial
frauduloase și altele care ar putea conține date personale sau confidențiale pe care un
potențial site sau program fraudulos încearcă să le obțină fără acordul dvs. Aceste informații
sunt colectate de Bitdefender în scopul evaluării și îmbunătățirii abilității Software-ului
Bitdefender de a detecta comportamentele periculoase, site-urile web potențial frauduloase și
alte riscuri de securitate online. Aceste informații sunt colectate sub protecția anonimatului și
nu vor fi corelate cu informații personale.
-

-

-

URL-uri ale site-urilor web vizitate. Aceste informații sunt colectate de către Bitdefender
cu scopul de a evalua posibilele amenințări și riscuri asociate cu un anumit site web
înainte ca dvs. să îl accesați. Aceste informații sunt colectate sub protecția anonimatului
și nu vor fi corelate cu nicio informație personală.
Informații de stare privind instalarea și funcționarea Software-ului. Aceste informații indică
către Bitdefender dacă instalarea Software-ului a fost finalizată cu succes și dacă au
apărut erori în timpul instalării. Informațiile de stare pot conține informații personale
identificabile dacă astfel de informații sunt incluse în numele fișierului sau directorului sau
a erorii întâlnite de Software la momentul instalării. Informațiile de stare sunt colectate de
Bitdefender cu scopul de a evalua și îmbunătăți performanța Software-ului Bitdefender și
rata instalărilor finalizate cu succes. Aceste informații sunt colectate sub protecția
anonimatului și nu vor fi corelate cu informații personale identificabile.
Informații incluse într-un raport pe care doriți să îl transmiteți Bitdefender prin sau separat
de Software dacă Software-ul întâlnește o problemă. Raportul include informații
referitoare la starea Software-ului și a instanței din momentul în care Software-ul a întâlnit
problema.Informațiile de stare referitoare la instanța dvs. și la rețea pot include informații
referitoare la rețea (adresa IP) și la versiunea sistemului de operare pentru instanțele
dvs., precum și procesele care rulează, starea acestora și informații legate de
performanță și date din fișiere sau directoare care erau deschise în momentul în care
Software-ul a întâlnit problema. Informațiile ar putea include date personale identificabile,
dacă acestea sunt cuprinse sau fac parte din denumirea fișierelor sau directoarelor care
erau deschise în momentul în care Software-ul a întâlnit problema.
Aceste informații vor fi transmise către Bitdefender numai cu permisiunea dumneavoastră
și nu vor fi transmise automat. Informațiile sunt colectate de către Bitdefender, în scopul
îmbunătățirii performanțelor Software-ului sau informațiilor statistice. Aceste informații nu
vor fi corelate cu problema înâlnită și cu niciun fel de informații personale identificabile.

-

Adresa Internet Protocol (IP) a instanței este identificată pornind de la VPC (Rețeaua) și
Subrețeaua instanței respective, precum și de la alte informații statistice utilizate pentru
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administrarea licenței, analiza Sotftware-ului și pentru îmbunătățirea funcționalității
Software-ului. Aceste informații sunt colectate sub protecția anonimatului și nu vor fi
corelate cu informații personale identificabile.
Bitdefender poate transmite acțiuni pe diferite aplicații pe care le folosiți, ca informații
anonime, pentru a genera statistici, a furniza informații referitoare la starea și securitatea
aparatului dvs. Statisticile programului afișate se bazează pe o valoare medie a tuturor
statisticilor depuse de către utilizatorii Bitdefender. Aceasta vă poate ajuta la luarea unei
decizii referitoare la viitoare utilizare sau achiziție a programelor. Informațiile sunt
colectate sub protecția anonimatului.

Informațiile colectate, după cum s-a specificat mai sus, sunt necesare pentru optimizarea
funcționării Software-ului și pot fi transferate către Bitdefender Group în țări care au legi mai
puțin restrictive decât țara dumneavoastră de origine (inclusiv Statele Unite și Uniunea
Europeană) în ceea ce privește protecția datelor; dar Bitdefender a luat toate măsurile
necesare ca informațiile colectate să fie protejate corespunzător, în care în care sunt
transferate.
Bitdefender își rezervă dreptul de a coopera în cadrul oricărui proces legal, acțiune de
aplicare a legii sau orice altă anchetă guvernamentală legată de utilizarea Software-ului de
către dvs. Acest lucru semnifică faptul că Bitdefender, în urma unei citații, poate furniza
documente și informații relevante unui tribunal, forțelor de ordine sau unei anchete
guvernamentale. Pentru a promova vigilența, detecția și prevenirea riscurilor asupra securității
online, Bitdefender poate partaja anumite informații cu organizațiile de cercetare și cu alți
furnizori de software-uri de securitate.
De asemenea, Bitdefender poate folosi statistici extrase din informațiile tehnice pentru a
depista și publica rapoarte cu privire la tendințele riscurilor sau optimizarea sistemului.
Bitdefender își rezervă dreptul de a folosi datele tehnice și de a publica statistici și analize ca
parte a cifrelor de evaluare. Folosind Software-ul, luați la cunoștință și sunteți de acord cu
faptul că Bitdefender poate colecta, transmite, stoca, dezvălui și analiza astfel de informații în
scopurile menționate mai sus.. Declarați că toate datele pe care le veți furniza vor fi adevărate
și exacte și vă angajați să informați Bitdefender despre orice modificare a acestora. Aveți
dreptul să vă opuneți prelucrării oricăror date care nu sunt esențiale pentru punerea în
aplicare a contractului și folosirii lor în alte scopuri decât menținerea relațiilor contractuale.
În cazul în care oferiți detalii despre o terță parte, Bitdefender nu va fi răspunzătoare pentru
respectarea principiilor de informare și de obținere a acordului. Prin urmare, dumneavoastră
veți fi cel care garantează faptul că ați informat în prealabil și ați obținut acordul deținătorului
datelor pentru comunicarea acestora.
În cazul în care oferiți detalii despre o terță parte, Bitdefender nu va fi răspunzătoare pentru
respectarea principiilor de informare și de obținere a acordului. Prin urmare, dumneavoastră
veți fi cel care garantează faptul că ați informat în prealabil și ați obținut acordul deținătorului
datelor pentru comunicarea acestora. Bitdefender și afiliații și partenerii săi vor transmite
informațiile de marketing exclusiv prin e-mail sau alte mijloace electronice utilizatorilor care șiau dat acordul explicit pentru primirea comunicărilor sau buletinelor informative referitoare la
software-ul sau serviciile Bitdefender.
Politica de confidențialitate Bitdefender vă garantează dreptul de a accesa, rectifica, elimina și
obiecta față de procesarea datelor prin notificarea Bitdefender prin e-mail la adresa:
legal@bitdefender.com
Pe lângă informațiile de înregistrare, Bitdefender trebuie să proceseze și să stocheze anumite
informații referitoare la rețeaua și echipamentul dvs. pentru furnizarea serviciilor de întreținere
și de asistență asociate. În vederea îmbunătățirii Software-ului și Serviciilor sale, Bitdefender
poate încărca periodic informații din Software-ul instalat cu privire la utilizarea software-ului,
programele periculoase detectate sau posibilele fișiere nedorite și să utilizeze traficul
Serviciului pentru îmbunătățirea bazelor sale de date și euristicii.Software-ul Bitdefender nu
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este proiectat pentru a colecta sau stoca orice informații personale sau private. Sunteți de
acord că Bitdefender poate (i) să folosească informațiile încărcate din Software-ul instalat
pentru îmbunătățirea software-ului și a serviciilor; (ii) să partejeze datele care au fost
identificate drept periculoase sau conținut nedorit cu afiliații și partenerii de securitate; și (iii)
să folosească și să dezvăluie datele încărcate în vederea analizării sau raportării exclusiv
dacă o astfel de utilizare, partajare sau dezvăluire nu vă identifică sau nu include orice
informații care pot fi folosite pentru identificarea oricăror persoane. Bitdefender își rezervă
titlul, dreptul de proprietate și toate celelalte drepturi și interese asupra oricăror elemente de
proprietate intelectuală sau software de lucru rezultat din utilizarea și analizarea informațiilor
personale.
Textele cu condițiile corespunzătoare ale acestor licențe sunt disponibile în directorul de
instalare a software-ului.
Dacă deținătorul licenței instalează programul, condițiile de licență corespunzătoare și
notificările privind proprietatea intelectuală și drepturile de autor se aplică suplimentar celor
stipulate în prezentul contract.
GENERAL
Această înțelegere se află sub incidența legilor din România și a regulamentelor și tratatelor
internaționale privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Jurisdicția exclusivă și
locația judecării oricărei dispute ce ar putea reieși din acești termeni de licență va fi cea a
tribunalelor din Romania.
În eventualitatea invalidității oricărei porțiuni a acestei Înțelegeri, respectiva invaliditate nu va
afecta validitatea celorlalte porțiuni ale acestei Înțelegeri.
Bitdefender și simbolurile Bitdefender sunt mărci înregistrate ale BITDEFENDER. Toate
celelalte mărci înregistrate utilizate în produs sau în materialele asociate sunt proprietatea
deținătorilor lor de drept. Licența va fi revocată pe loc și fără notificare prealabilă în cazul
încălcării oricăror prevederi și condiții. Nu veți avea dreptul la rambursare din partea
BITDEFENDER sau a oricăror distribuitori Bitdefender ca urmare a retragerii licenței.
Prevederile și condițiile referitoare la confidențialitate, precum și restricțiile de utilizare rămân
în vigoare chiar și după revocare.
BITDEFENDER poate revizui acești termeni în orice moment, iar termenii revizuiți se vor
aplica în mod automat versiunilor software corespunzătoare, distribuite cu termenii revizuiți.
Dacă oricare parte a acestor termeni este găsită nulă și neavenită, acest lucru nu va afecta
validitatea restului termenilor, ce vor rămâne în vigoare.
În cazul controverselor sau necorelărilor rezultate din traducerile acestor Termeni în alte limbi,
va prevala versiunea lor în limba engleză publicată de BitDefender.
Contactați BITDEFENDER, la adresa Str. Delea Veche nr. 24, Birourile DV24, Clădirea A ,
Sector 2, București, România sau la nr. tel.: 40-21-206.34.70 or Fax: 40-21-264.17.99, e-mail:
office@bitdefender.com
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