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NORTONLIFELOCK-OHJELMISTOTYÖKALUN KÄYTTÖSOPIMUS 

 

LATAAMALLA, ASENTAMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY SEN, ETTÄ 
TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT VELVOITTAVAT HÄNTÄ. NORTONLIFELOCK (KUTEN JÄLJEMPÄNÄ ON 
MÄÄRITELTY) SALLII ASIAKKAAN (”ASIAKAS” TAI ”SINÄ”) KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA VAIN SILLÄ EHDOLLA, 
ETTÄ ASIAKAS HYVÄKSYY KAIKKI TÄMÄN KÄYTTÖSOPIMUKSEN (”SOPIMUS”) SISÄLTÄMÄT EHDOT.  
NORTONLIFELOCK TARKOITTAA ETELÄ- JA POHJOIS-AMERIKASSA NORTONLIFELOCK INC. -YHTIÖTÄ JA 
EUROOPASSA, LÄHI-IDÄSSÄ, AFRIKASSA, AASIAN JA TYYNENMEREN ALUEELLA TAI AUSTRALIASSA 
NORTONLIFELOCK IRELAND LIMITEDIÄ (”NORTONLIFELOCK” TAI ”ME”). JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY NÄITÄ 
EHTOJA, EMME SALLI ASIAKKAAN KÄYTTÄÄ TÄTÄ OHJELMISTOA. TÄLLÖIN ASIAKKAAN EI TULE LADATA, 
ASENTAA TAI KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.  

 
1. Ohjelmiston käyttäminen.   Tämän sopimuksen mukana toimitettu ohjelmisto (”Ohjelmisto”) on 
NortonLifeLockin tai sen käyttöoikeuden myöntäjien omaisuutta, ja sitä suojaa tekijänoikeuslaki. Hyväksyttyään 
sopimuksen ehdot Asiakas voi ladata ja käyttää Ohjelmistoa tietokoneessa, Mac-laitteella tai mobiililaitteessa (”Laite”) 
Ohjelmiston asentamisesta alkavan jakson ajan tai kunnes Ohjelmisto lopettaa toimintansa automaattisesti.  Asiakas 
ei saa (i) myöntää käyttöoikeutta edelleen, vuokrata, myydä tai liisata Ohjelmistoa tai sen käyttöaikaa sivullisille eikä 
tarjota tai antaa Ohjelmistoa muiden toimijoiden käyttöön, (ii) tutkia Ohjelmiston valmistustapaa perusteellisesti, 
purkaa, hajottaa, muokata tai kääntää Ohjelmistoa, etsiä Ohjelmiston lähdekoodia tai luoda tekijänoikeuslain alaisia 
töitä Ohjelmistosta tai (iii) käyttää Ohjelmistoa muutoin kuin tämän Sopimuksen mukaisesti.  NortonLifeLock tai sen 
käyttöoikeuden myöntäjät pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty Asiakkaalle. Tämä 
Sopimus kattaa kaikki NortonLifeLock-yhtiön toimittamat versiot, muutokset ja korjaukset, jotka koskevat Ohjelmistoa. 

Asiakas voi 

A. käyttää Ohjelmiston kopiota yhdessä Laitteessa. Jos Käyttöohjeessa tai soveltuvissa kauppa-asiakirjoissa, jotka 
on saatu palveluntarjoajalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä, jolta Asiakas hankki Ohjelmiston, on määritetty suurempi 
määrä kopioita tai Laitteita, Asiakas voi käyttää Ohjelmistoa näiden määritysten mukaisesti. 

B. tehdä yhden kopion Ohjelmistosta varmuuskopioksi tai arkistointia varten tai kopioida Ohjelmiston 
Laitteen kiintolevylle ja säilyttää alkuperäisen varmuuskopiona tai arkistointia varten. 
 
Ohjelmisto voi sisältää kolmannen osapuolen ylläpitämiä ominaisuuksia ja toimintoja tai käyttää kolmannen 
osapuolen verkkosivuston sisältöä. Näihin ominaisuuksiin, toimintoihin tai sisältöön saatetaan soveltaa kyseisen 
kolmannen osapuolen käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä. 
 
2. Ohjelmiston ominaisuus- ja sisältöpäivitykset; Ohjelmisto- tai sisältöpäivitysten lopettaminen. 
 
A. Asiakas hyväksyy sen, että Ohjelmistoa optimoidaan ja siitä toimitetaan Asiakkaalle uusin versio siten, että 
Ohjelmisto lataa ja asentaa uusia ohjelmistopäivityksiä ja -versioita sitä mukaa, kun NortonLifeLock niitä oman 
harkintansa mukaan julkaisee. Asiakas hyväksyy, että toimitamme tällaiset päivitykset ja versiot Laitteeseen. Tämän 
lisäksi saatamme muokata Ohjelmiston käyttöehtoja päivitysten mukaan. Jos Asiakas jatkaa Ohjelmiston käyttöä 
muokatuista käyttöehdoista ilmoittamisen jälkeen, hän ilmaisee näin hyväksyvänsä käyttöehdot.  Jos Asiakas ei 
hyväksy päivitettyjä ehtoja, hänen täytyy lopettaa Ohjelmiston käyttö ja poistaa kaikki Ohjelmiston kopiot Laitteeltaan. 

B. Joidenkin Ohjelmistojen sisältöä päivitetään ajoittain. Näihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat: virustorjunta- ja 
crimeware-ohjelmat käyttävät päivitettyjä virusmäärityksiä, vakoiluohjelmien torjuntaohjelmistot käyttävät päivitettyjä 
vakoiluohjelmamäärityksiä, roskapostin esto-ohjelmistot käyttävät päivitettyjä roskapostisääntöjä, 
sisällönsuodatusohjelmistot ja tietojenkalastelun torjuntaohjelmistot käyttävät päivitettyjä URL-luetteloita, tietyt 
palomuuriohjelmistot käyttävät päivitettyjä palomuurisääntöjä, haavoittuvuuksien analysointiohjelmistot käyttävät 
päivitettyjä haavoittuvuustietoja ja verkkosivustojen todennusohjelmistot käyttävät päivitettyjä todennettujen 
verkkosivustojen luetteloja. Näihin päivityksiin viitataan yhteisesti nimellä Sisältöpäivitykset.  

C. NortonLifeLock voi oman harkintansa mukaan tai ilman ennakkoilmoitusta lopettaa Sisältöpäivitysten 
toimittamisen tai lopettaa Ohjelmiston. NortonLifeLock voi lisätä, muokata tai poistaa Ohjelmiston ominaisuuksia 
milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. 

3. Asentaminen; Aktivointi; Norton-tili. 

A. Asennuksen aikana Ohjelmisto voi poistaa muiden tietoturvatuotteiden tai niiden ominaisuuksien asennuksen tai 
estää niiden käytön, mikäli kyseiset tuotteet tai ominaisuudet eivät ole yhteensopivia Ohjelmiston kanssa, tai 
Ohjelmiston ja Palvelujen yleisen toimivuuden parantamiseksi. 
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B.  Tämä Ohjelmisto saattaa sisältää teknisiä ratkaisuja, jotka on suunniteltu estämään Ohjelmiston luvaton tai laiton 
käyttö. Asiakas hyväksyy, että voimme käyttää näitä ratkaisuja ohjelmistopiratismia vastaan. Ohjelmisto saattaa 
sisältää täytäntöönpanoteknologiaa, joka rajoittaa Ohjelmiston asentamista ja poistamista useammin kuin rajallisen 
määrän kertoja rajallisessa määrässä Laitteita. Täytäntöönpanoteknologiaa sisältävä Ohjelmisto vaatii 
Käyttöohjeessa kuvatun aktivoinnin. Ohjelmisto toimii vain rajallisen ajan, ennen kuin Asiakas aktivoi sen. Aktivoinnin 
aikana Ohjelmiston aitous varmistetaan syöttämällä Ohjelmiston ja Laitteen kokoonpanon mukana tuleva yksilöllinen 
aktivointitunnus aakkosnumeerisena koodina. Jos Asiakas ei suorita aktivointia Käyttöohjeessa mainitussa tai 
Ohjelmiston kehottamassa ajassa, Ohjelmisto lakkaa toimimasta siihen saakka, että hän suorittaa aktivoinnin. Jos 
Asiakas ei pysty aktivoimaan Ohjelmistoa,  
hän voi ottaa meihin yhteyttä aktivoinnin aikana toimittamiemme tai jäljempänä annettujen tietojen avulla. 

C.  Norton-tili. Ohjelmiston käyttö saattaa edellyttää voimassa olevaa NortonLifeLock-tiliä (”Norton-tili”). Ellei 
Asiakkaalla ole Norton-tiliä, hänen on rekisteröidyttävä, jotta hän voi luoda Norton-tilin ja käyttää Ohjelmistoa. Asiakas 
on täysin vastuussa Norton-tilinsä salasanan luottamuksellisuuden säilyttämisestä. 
 
4. Tietosuoja.  Asiakkaiden tietosuoja on meille tärkeää.  NortonLifeLockin yleisessä tietosuojaselosteessa 
(https://www.nortonlifelock.com/privacy) kerrotaan, miten Asiakkaan tietoja kerätään, käsitellään ja suojataan 
Ohjelmistoa käytettäessä.  
 
5. Ei teknistä tukea. NortonLifeLock ei tarjoa teknistä tukea tälle Ohjelmistolle eikä julkaise siihen 
ohjelmistopäivityksiä tai -parannuksia. 
 
6. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE. OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN 
MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA EPÄSUORAT TAKUUT 
MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI KOLMANSIEN 
OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI ILMAN MITÄÄN MUITA SUORIA TAI 
EPÄSUORIA TAKUITA. 
 
7.  VAHINKOJA KOSKEVA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE. JOTKIN VALTIOT JA OSAVALTIOT, 
MUKAAN LUKIEN EUROOPAN TALOUSALUEEN VALTIOT, EIVÄT HYVÄKSY VÄLILLISTEN TAI 
SATUNNAISTEN VAHINKOJEN VASTUUN ALARAJAA TAI POISSULKEMISTA. ALARAJA TAI 
POISSULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE ASIAKASTA. 
 
8. VASTUUN RAJOITUS.  SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVAT LAIT JA SÄÄDÖKSET SALLIVAT JA 
RIIPPUMATTA SIITÄ, JÄÄKÖ JONKIN TÄSSÄ MÄÄRITETYN OIKEUSSUOJAKEINON OLENNAINEN 
TARKOITUS TOTEUTUMATTA, NORTONLIFELOCK JA SEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT OLE 
MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA ASIAKKAALLE TAI MUILLE OSAPUOLILLE MISTÄÄN ERITYISISTÄ, 
VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VASTAAVISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN TUOTON TAI TIETOJEN 
MENETYKSET, JOTKA OVAT SEURAUSTA OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ 
OHJELMISTOA, VAIKKA NORTONLIFELOCKILLE TAI SEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJILLE OLISI 
KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. NORTONLIFELOCKIN TAI SEN 
KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJIEN KORVAUSVASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ KYMMENTÄ (10) 
YHDYSVALTAIN DOLLARIA.   
 
9. Yhdysvaltain valtionhallinnon rajoitetut oikeudet.   Yhdysvaltain valtionhallinnon hankkimana Ohjelmisto, 
jota käyttöoikeus koskee, on kaupallinen tietokoneohjelmisto FAR 12.212:n tarkoittamassa merkityksessä, ja sitä 
koskevat rajoitetut oikeudet soveltuvin osin siten kuin on määritelty FAR:n kohdissa 52.227-19 "Commercial Computer 
Software - Restricted Rights" sekä DFARS 227.7202, "Rights in Commercial Computer Software or Commercial 
Computer Software Documentation” sekä niitä seuraavissa säännöksissä. Yhdysvaltain valtionhallinnolla on oikeus 
käyttää, muokata, julkaista uudelleen, suorittaa, esittää tai paljastaa Ohjelmistoa ainoastaan tämän sopimuksen 
ehtojen mukaisesti. 
 
10. Vientiä koskevat säädökset. Asiakas hyväksyy, että Palveluihin sekä niihin liittyviin teknisiin tietoihin 
(yhteisesti ”Valvottu teknologia”) voidaan soveltaa Yhdysvaltojen vienti- ja tuontilainsäädäntöä, erityisesti Yhdysvaltain 
vientivalvontasäännöksiä (U.S. Export Administration Regulations, EAR) ja minkä tahansa sellaisen maan 
lainsäädäntöä, johon Valvottua teknologiaa tuodaan tai josta sitä jälleenviedään. Asiakas suostuu noudattamaan 
kaikkia asiaankuuluvia vientilakeja, mukaan lukien Yhdysvaltain julistamia kauppasaartoja, pakotteita ja 
turvallisuusvaatimuksia, ja kyseisen maan lakeja tai paikallisia lakeja siltä osin kuin ne sopivat Yhdysvaltain 
lainsäädäntöön. Asiakas suostuu myös siihen, ettei hän saa viedä, jälleenviedä, tuoda tai muutoin toimittaa saataville 
mitään vientilupaa tai muuta valtion lupaa edellyttävää Valvottua teknologiaa Yhdysvaltain lain vastaisesti tai 
mihinkään maahan tai millekään yhteisölle tai henkilölle suoraan tai epäsuorasti.  YHDYSVALTAIN LAKIEN MUKAAN 
ON KIELLETTYÄ KÄYTTÄÄ TAI HYÖDYNTÄÄ NORTONLIFELOCKIN OHJELMISTOJA MUUN MUASSA 
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ESIMERKIKSI KAIKISSA SELLAISISSA TOIMISSA, JOTKA LIITTYVÄT KEMIALLISTEN TAI BIOLOGISTEN 
MATERIAALIEN TAI YDINMATERIAALIEN TAI JOUKKOTUHOASEIDEN KULJETUKSEEN SOVELTUVIEN 
OHJUSTEN, MIEHITTÄMÄTTÖMIEN ALUSTEN TAI AVARUUSLAUKAISUALUSTOJEN SUUNNITTELUUN, 
KEHITTÄMISEEN, VALMISTAMISEEN, KOULUTTAMISEEN TAI TESTAAMISEEN. YHDYSVALTAIN LAKIEN 
MUKAAN ON KIELLETTYÄ KÄYTTÄÄ TAI HYÖDYNTÄÄ NORTONLIFELOCKIN TUOTTEITA MUUN MUASSA 
ESIMERKIKSI KAIKISSA SELLAISISSA TOIMISSA, JOTKA LIITTYVÄT KEMIALLISTEN TAI BIOLOGISTEN 
MATERIAALIEN TAI YDINMATERIAALIEN TAI JOUKKOTUHOASEIDEN KULJETUKSEEN SOVELTUVIEN 
OHJUSTEN, MIEHITTÄMÄTTÖMIEN ALUSTEN TAI AVARUUSLAUKAISUALUSTOJEN SUUNNITTELUUN, 
KEHITTÄMISEEN, VALMISTAMISEEN, KOULUTTAMISEEN TAI TESTAAMISEEN. 
 
Lataamalla, asentamalla tai käyttämällä Ohjelmistoa Asiakas sitoutuu noudattamaan edellä mainittuja ja kaikkia 
soveltuvia vientiä ja tuontia koskevia lakeja. Asiakas takaa myös, että hän ei ole minkään kielletyn maan 
vaikutuspiirissä, toimi tai asu sen alueella tai ole sen kansalainen eikä esiinny yhdessäkään maa-, yhteisö- tai 
henkilöluettelossa, jonka jäseneltä edellytetään vientilupaa tai muuta valtion lupaa. Tässä asiakirjassa annetut 
vientilakeja koskevat tiedot eivät välttämättä ole kattavia. Jos haluat lisätietoja vientilaeista, ota yhteyttä Yhdysvaltain 
kauppaministeriön Bureau of Industry and Security (BIS) -virastoon. Lisätietoja Bureau of Industry and Security (BIS) 
-virastosta on saatavilla osoitteessa http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Yleiset ehdot. Pohjois-Amerikan tai Väli-Amerikan alueen Asiakkaisiin sovelletaan Yhdysvaltain Kalifornian 
osavaltion lainsäädäntöä.  Aasian ja Tyynenmeren alueen Asiakkaisiin sovelletaan Singaporen lainsäädäntöä.  
Muutoin tämä Sopimus on Englannin ja Walesin lakien alainen. Edellä mainitusta huolimatta mikään tämän 
Sopimuksen osa ei vähennä Asiakkaan oikeuksia, joita Asiakkaan lainkäyttöalueen kuluttajasuojalait ja muut 
soveltuvat lait ja säädökset myöntävät. Tämä Sopimus muodostaa yksinomaisen Ohjelmistoa koskevan sopimuksen 
Asiakkaan ja NortonLifeLockin välillä, ja (i) se korvaa kaikki sen sisältöön liittyvät edeltävät tai samanaikaiset suulliset 
ja kirjalliset tiedoksiannot, ehdotukset ja esitykset sekä (ii) syrjäyttää kaikki ristiriitaiset ehdot tai lisäehdot, jotka 
koskevat osapuolten välisiä tarjouksia, tilauksia, kuitteja tai muita viestejä. Tämä Sopimus raukeaa, jos Asiakas rikkoo 
jotakin tässä mainittua keskeistä ehtoa. Tällöin Asiakkaan tulee lopettaa Ohjelmiston käyttö ja tuhota kaikki sen kopiot. 
Takuita, vahinkoja ja edesvastuun rajoituksia koskevat vastuuvapautuslausekkeet eivät raukea Sopimuksen 
rauetessa. Tähän Sopimukseen voidaan tehdä muutoksia vain sekä Asiakkaan että NortonLifeLockin allekirjoittaman 
kirjallisen asiakirjan nojalla. KYSYTTÄVÄÄ? OTA YHTEYTTÄ OSOITTEESSA 
https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
 
SFTW TOOLS / GLBL 
Muokattu 26.6.2020 
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