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ACORD DE UTILIZARE PENTRU INSTRUMENTUL SOFTWARE NORTONLIFELOCK 

 

PRIN DESCĂRCAREA, INSTALAREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI 
OBLIGAT LEGAL DE TERMENII DIN ACEST ACORD. NORTONLIFELOCK (AȘA CUM ESTE DEFINIT) VĂ 
PERMITE („DVS.” SAU „AL/A/AI/ALE DVS.”) SĂ UTILIZAȚI SOFTWARE-UL NUMAI CU CONDIȚIA SĂ ACCEPTAȚI 
TOATE CONDIȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST ACORD DE UTILIZARE („ACORD”).  NORTONLIFELOCK ÎNSEAMNĂ 
NORTONLIFELOCK INC., DACĂ LOCUIȚI ÎN AMERICA DE NORD ȘI DE SUD, SAU NORTONLIFELOCK IRELAND 
LIMITED DACĂ LOCUIȚI ÎN EUROPA, ORIENTUL MIJLOCIU, AFRICA, ASIA-PACIFIC SAU AUSTRALIA 
(„NORTONLIFELOCK”, „NOI” SAU „AL NOSTRU/A NOASTRĂ/AI NOȘTRI/ALE NOASTRE”). DACĂ NU ACCEPTAȚI 
ACEȘTI TERMENI ȘI ACESTE CONDIȚII, ATUNCI NU VĂ PUTEM PERMITE SĂ UTILIZAȚI SOFTWARE-UL, CAZ 
ÎN CARE NU TREBUIE SĂ DESCĂRCAȚI, SĂ INSTALAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SOFTWARE-UL.  

 
1. Utilizarea Software-ului.   Software-ul care însoțește prezentul Acord („Software-ul”) este proprietatea 
noastră sau a licențiatorilor noștri și este protejat de legea dreptului de autor. După ce acceptați acești termeni și 
aceste condiții, puteți descărca și utiliza Software-ul pe un computer, Mac sau dispozitiv mobil de calcul (un 
„Dispozitiv”) din momentul în care este instalat până când se dezactivează automat și nu mai poate fi utilizat.  Nu aveți 
dreptul (i) să sublicențiați, să închiriați, să vindeți sau să concesionați vreo parte a Software-ului sau să furnizați, să 
oferiți ori să puneți la dispoziție Software-ul unei terțe părți prin alte mijloace; (ii) să aplicați tehnici de inginerie inversă, 
să decompilați, să dezasamblați, să modificați, să traduceți, să încercați să descoperiți codul sursă al Software-ului și 
nici să creați lucrări derivate ale Software-ului sau (iii) să utilizați Software-ul într-un mod neautorizat prin acest Acord.  
Toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres ne aparțin nouă și/sau licențiatorilor noștri. Acest Acord 
guvernează toate edițiile, edițiile revizuite sau edițiile îmbunătățite ale Software-ului pe noi vi le putem furniza. 

Aveți dreptul de: 

A. a utiliza o copie a Software-ului pe un singur Dispozitiv. Dacă Documentația sau documentația aplicabilă a 
tranzacției de la distribuitorul sau furnizorul autorizat de la care ați obținut Software-ul indică un număr mai mare de 
copii și/sau un număr mai mare de Dispozitive, puteți utiliza Software-ul în conformitate cu aceste specificații; și 

B. a face o copie a Software-ului în scopuri de backup sau arhivare sau de a copia Software-ul pe 
unitatea hard disk a Dispozitivului dvs. și de a păstra originalul în scopuri de backup sau arhivare; 
 
Software-ul poate include caracteristici și funcții terțe sau poate accesa conținut pe un site web terț. Astfel de 
caracteristici, funcții sau conținut pot fi supuse unor asemenea termeni ai serviciului și politici de confidențialitate 
terțe. 
 
2. Caracteristici și actualizări de conținut pentru programul software; Întreruperea actualizărilor pentru 
conținut sau Software. 
 
A. Pentru a optimiza Software-ul și pentru a vă furniza cea mai recentă versiune a acestuia, sunteți de acord ca 
Software-ul să descarce și să instaleze actualizări și versiuni noi ale acestuia, pe măsură ce le lansăm, prin decizie 
unilaterală. Sunteți de acord să primiți și să ne permiteți să livrăm actualizările și versiunile respective către Dispozitivul 
dvs. În plus, putem modifica termenii și condițiile care se aplică în cazul utilizării de către Dvs. a programului Software, 
astfel încât să fie reflectate actualizările respective. Continuarea utilizării de către dvs. a Software-ului după notificarea 
acestor termeni și a acestor condiții indică acceptarea de către dvs. a acestor termeni și a acestor condiții modificate.  
Dacă nu sunteți de acord cu astfel de termeni actualizați, trebuie să opriți utilizarea Software-ului și să ștergeți toate 
copiile Software-ului de pe Dispozitivul(ele) dvs. 

B. Anumite Software-uri utilizează conținut care este actualizat la anumite intervale de timp, inclusiv, de exemplu: 
software-urile antivirus și crimeware utilizează definiții de viruși actualizate, software-urile antispyware utilizează 
definiții spyware actualizate, software-urile antispam utilizează reguli antispam actualizate, software-urile de filtrare a 
conținutului și antiphishing utilizează liste cu URL-uri actualizate, unele software-uri de tip firewall utilizează reguli de 
protecție actualizate, produsele de evaluare a vulnerabilității utilizează date actualizate privind vulnerabilitatea, iar 
software-urile de autentificare a site-urilor Web utilizează liste actualizate ale paginilor Web autentificate; aceste 
actualizări sunt numite colectiv Actualizări de conținut.  

C. Noi putem, la alegerea noastră, cu sau fără notificare, întrerupe oferirea Actualizărilor de conținut și/sau putem 
retrage programul Software. Putem adăuga, modifica sau elimina caracteristici ale programului Software în orice 
moment, cu sau fără notificarea dvs. 

3. Instalarea; Activarea; Contul Norton. 
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A. În timpul procesului de instalare, este posibil ca Software-ul să dezinstaleze sau să dezactiveze alte produse de 
securitate sau caracteristici ale acestora, dacă astfel de produse sau caracteristici nu sunt compatibile cu Software-
ul sau în vederea îmbunătățirii funcționalității generale a Software-ului și a Serviciilor. 

B.  Este posibil ca acest Software să includă măsuri tehnologice pentru prevenirea utilizării ilegale sau fără licență. 
Acceptați să utilizăm astfel de măsuri pentru a ne proteja împotriva piratării Software-ului. Este posibil ca acest 
Software să conțină tehnologii de impunere care limitează posibilitatea de instalare și dezinstalare a Software-ului la 
un număr determinat de astfel de proceduri și pentru un număr determinat de Dispozitive. Software-ul care conține 
tehnologii de impunere poate necesita activare, după cum se stabilește în continuare în Documentație. În acest caz, 
Software-ul va funcționa pentru o perioadă determinată de timp înainte ca Dvs. să-l activați. În timpul activării, vi se 
poate cere să furnizați codul unic de activare care însoțește Software-ul și configurația Dispozitivului sub forma unui 
cod alfanumeric pentru a verifica autenticitatea Software-ului. Dacă nu încheiați activarea în perioada de timp stabilită 
în Documentație sau după cum solicită Software-ul, acesta nu va mai funcționa până la finalizarea activării, iar în acel 
moment, funcționalitatea Software-ului va fi restabilită. În cazul în care nu puteți activa Software-ul,  
ne puteți contacta utilizând informațiile furnizate de noi în timpul activării sau după cum se arată mai jos. 

C.  Contul Norton. Vi se poate solicita să dețineți un cont curent NortonLifeLock (Cont Norton) pentru a accesa și a 
utiliza Software-ul. În acest caz, dacă nu aveți un Cont Norton, trebuie să parcurgeți procesul de înregistrare aplicabil 
pentru crearea unui Cont Norton în vederea utilizării Software-ului. Responsabilitatea pentru păstrarea confidențialității 
privind parola Contului Norton vă aparține în totalitate. 
 
4. Confidențialitatea.  Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi. Declarația de Confidențialitate 
Globală NortonLifeLock (https://www.nortonlifelock.com/privacy) descrie modul în care colectăm, utilizăm și prelucrăm 
datele de la dvs. și de la dispozitivele dvs. când ne utilizați și accesați Software-ul.  
 
5. Fără asistență tehnică. Nu vom oferi asistență tehnică pentru acest Software și este posibil să nu creăm 
actualizări, upgrade-uri sau versiuni îmbunătățite pentru acest Software. 
 
6. DECLINAREA GARANȚIEI. SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, 
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, UTILIZARE ÎNTR-UN 
ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE A LEGII SAU ORICE ALTE GARANȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE. 
 
7.  DECLINAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE. UNELE STATE ŞI ŢĂRI, INCLUSIV STATE MEMBRE 
ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN, NU ACCEPTĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII 
PENTRU DAUNELE ACCIDENTALE SAU DIRECTE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE SAU 
EXCLUDERILE DE MAI JOS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. 
 
8. LIMITAREA RĂSPUNDERII.  ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ȘI INDIFERENT DACĂ 
NICIUN REMEDIU STIPULAT AICI NU ÎȘI ATINGE SCOPUL PRINCIPAL, NOI SAU LICENȚIATORII NOȘTRI NU 
VOM FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. SAU ALTE PĂRȚI, ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE, DE NICIUN 
PREJUDICIU, SPECIAL, REZULTAT, INDIRECT SAU SIMILAR, INCLUSIV NICIO PIERDERE DE PROFIT SAU 
DE DATE, GENERATĂ DE UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ 
NOI SAU LICENȚIATORII NOȘTRI AM FOST AVERTIZAȚI DE POSIBILITATEA APARIȚIEI UNUI ASEMENEA 
PREJUDICIU. RĂSPUNDEREA NOASTRĂ SAU A LICENȚIATORILOR NOȘTRI NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ 
10 DOLARI AMERICANI (10,00 USD).   
 
9. Drepturile limitate de Guvernul S.U.A.   Pentru procedurile derulate de Guvernul S.U.A., Software-ul este 
considerat ca fiind software comercial pentru computer, conform definiției din secțiunea FAR 12.212 și se supune 
unor drepturi restricționate, conform definiției din secțiunea FAR 52.227-19 „Commercial Computer Software - 
Restricted Rights” și DFARS 227.7202, „Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software 
Documentation”, conform aplicabilității și oricăror reglementări ulterioare. Utilizarea, modificarea, reproducerea, 
lansarea, executarea, afișarea sau divulgarea Programului software de către Guvernul S.U.A. se va face numai în 
conformitate cu termenii din acest Acord. 
 
10. Reglementările privind exportul. Acceptați ca Serviciile și datele tehnice conexe (denumite colectiv 
„Tehnologie Controlată”) să fie supuse legilor privind importul și exportul din Statele Unite ale Americii, și anume, U.S. 
Export Administration Regulations (Reglementările Administrației Exporturilor S.U.A. – EAR), și legilor din orice țară 
în care Tehnologia Controlată este importată sau reexportată. Sunteți de acord să respectați toate legile relevante 
privind controlul exportului, inclusiv embargourile și sancțiunile comerciale ale S.U.A. și cerințele de securitate, precum 
și legile aplicabile locale sau din țară, în limita compatibilității cu legile din S.U.A. și să nu exportați, reexportați, 
importați sau să faceți în orice altă măsură disponibile Tehnologii controlate prin încălcarea legilor din S.U.A. sau către 
orice țară, entitate sau persoană interzisă, pentru care aveți nevoie de licență de export sau de alt tip de aprobare 
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guvernamentală, în mod direct sau indirect.  ÎN CONFORMITATE CU LEGILE DIN S.U.A., SE INTERZICE 
UTILIZAREA SAU FACILITAREA SOFTWARE-ULUI NORTONLIFELOCK ÎN RELAȚIE CU ORICE ACTIVITATE, 
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROIECTARE, DEZVOLTARE, PRODUCERE, FORMARE SAU TESTARE 
A MATERIALELOR CHIMICE, BIOLOGICE SAU NUCLEARE, SAU A RACHETELOR, AERONAVELOR SAU A 
VEHICULELOR AEROSPAȚIALE CARE POT LIVRA ARME DE DISTRUGERE ÎN MASĂ. ÎN CONFORMITATE CU 
LEGILE DIN S.U.A., SE INTERZICE UTILIZAREA SAU FACILITAREA PRODUSELOR NOASTRE ÎN RELAȚIE CU 
ORICE ACTIVITATE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROIECTARE, DEZVOLTARE, PRODUCERE, 
FORMARE SAU TESTARE A MATERIALELOR CHIMICE, BIOLOGICE SAU NUCLEARE, SAU A RACHETELOR, 
AERONAVELOR SAU A VEHICULELOR AEROSPAȚIALE CARE POT LIVRA ARME DE DISTRUGERE ÎN MASĂ. 
 
Prin descărcarea, instalarea sau utilizarea Software-ului, sunteți de acord cu cele menționate mai sus și cu toate legile 
în vigoare privind controlul exportului și importului. De asemenea, garantați că nu sunteți controlat, nu locuiți, nu sunteți 
rezident sau cetățean în nicio țară interzisă și că nu figurați pe niciuna din listele de țări, entități sau persoane pentru 
care este necesară o licență de export sau o altă aprobare guvernamentală. Informaţiile despre legile privind exportul 
oferite în acest document nu sunt neapărat exhaustive. Pentru mai multe informații despre legile privind exportul, 
contactați Ministerul Comerțului al S.U.A., Biroul pentru Industrie și Securitate (Bureau of Industry and Security – 
„BIS”). Mai multe informații despre BIS sunt disponibile la adresa: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Termeni generali. Dacă locuiţi în America de Nord sau America Latină, acest Acord va fi guvernat de legile 
din Statul California, Statele Unite ale Americii. Dacă locuiți în Asia-Pacific sau Australia, acest Acord va fi guvernat 
de legile din Singapore.  În caz contrar, acest Acord va fi guvernat de legile din Anglia şi Ţara Galilor. În ciuda celor 
de mai sus, nicio parte din acest Acord nu va reduce drepturile pe care le aveţi conform legislaţiei curente privind 
protecţia consumatorului şi altor legi în vigoare în jurisdicţia Dvs. Prezentul Acord reprezintă singura înțelegere dintre 
dvs. și noi cu privire la Software și: (i) înlocuiește toate comunicările, propunerile și declarațiile orale sau scrise 
precedente sau prezente cu privire la acest subiect și (ii) prevalează față de termenii contradictorii sau suplimentari 
din orice ofertă, comandă, înștiințare sau comunicări similare între părți. Acest Acord va fi reziliat în momentul în care 
încălcați orice termen esențial inclus în acest Acord, iar dvs. veți înceta să folosiți și veți distruge toate copiile Software-
ului. Declinările de garanții, daunele și limitarea răspunderii rămân valabile după rezilierea Acordului. Acest Acord 
poate fi modificat numai printr-un un document scris semnat atât de dvs., cât și de noi. AVEȚI ÎNTREBĂRI?  
CONTACTAȚI-NE LA https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
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