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 NORTONLIFELOCKהסכם שימוש בכלי התוכנה של 

 

)כפי שהוגדרה( מעניקה  NORTONLIFELOCKההורדה וההתקנה של התוכנה או השימוש בה, מהווים הסכמה מצדך לתנאי הסכם זה. 
לך )להלן 'אתה' או 'שלך'( רשות להשתמש בתוכנה רק בתנאי שנתונה לנו הסכמתך לכל התנאים הכלולים בהסכם שימוש זה )להלן 'הסכם'(.  

NORTONLIFELOCK  פירושוNORTONLIFELOCK INC. אם אתה מתגורר באמריקה, או ,NORTONLIFELOCK IRELAND 
LIMITEDר באירופה, במזרח התיכון, באפריקה, במזרח אסיה או באוסטרליה )להלן ', אם אתה מתגורNORTONLIFELOCK 'אנחנו' ,'

או 'אנו'(. אם אינך מסכים לתנאים והתניות אלה, אזי לא נוכל להרשות לך להשתמש בתוכנה, ובמקרה זה עליך להימנע מלהוריד ולהתקין 
 את התוכנה או להשתמש בה.

 
תוכנה המלווה הסכם זה )להלן 'התוכנה'( היא רכושנו או רכוש של מורשי הרישיון שלנו, והיא מוגנת על ידי ה   שימוש בתוכנה. .1 

או במכשיר   Mac-חוקי זכויות יוצרים. לאחר קבלת התנאים וההתניות של הסכם זה, יהיה באפשרותך להוריד ולהשתמש בתוכנה במחשב, ב
ך התקנת התוכנה ועד המועד שבו הפעלת התוכנה מתבטלת באופן אוטומטי והופכת מחשוב נייד )להלן 'מכשיר'( למשך הזמן שמתארי

להיות לא פעילה.  אינך רשאי )א( להעניק רישיון משנה, להשכיר, למכור או להחכיר חלק כלשהו מהתוכנה, להציע או לספק בצורה אחרת 
פרק, לשנות, לתרגם, לבצע ניסיון לגלות את קוד המקור של את התוכנה לגורם צד שלישי; )ב( לבצע הנדסה לאחור, לבצע הידור לאחור, ל

התוכנה או ליצור עבודות נגזרות מהתוכנה; או )ג( להשתמש בתוכנה בצורה כלשהי שאינה מורשית בהסכם זה.  כל הזכויות שלא הוענקו 
 ה שיתכן שנספק לך.לך במפורש שמורות לנו ו/או לזכייניות שלנו. הסכם זה חל על כל גרסה, שינוי או שיפור בתוכנ

 הנך רשאי:

א. להשתמש בעותק אחד של התוכנה במכשיר אחד. אם בתיעוד או בתיעוד העסקה הישים מהמפיץ או המשווק המורשה שממנו קיבלת 
 את התוכנה מצוין מספר עותקים ו/או מספר מכשירים גדול יותר, באפשרותך להשתמש בתוכנה בהתאם למפרטים אלה; וכן

 חד של התוכנה למטרות גיבוי או אחסון, או להעתיק את התוכנה ב. ליצור עותק א
 לכונן קשיח במכשיר שלך ולשמור את העותק המקורי לשם גיבוי או אחסון;

 
התוכנה עשויה לכלול תכונות ופונקציות של צד שלישי, או עשויה לגשת לתוכן באתר של צד שלישי. תכונות, פונקציות או תוכן של צד 

 עשויים להיות כפופים לתנאי שירות של צד שלישי ולמדיניות הפרטיות.שלישי 
 

 או התוכנה.  תכונות תוכנה ועדכון תוכן; הפסקת עדכוני התוכן .2
 

א. על מנת למטב את התוכנה, וכדי לספק לך את הגרסה העדכנית ביותר שלה, אתה מסכים לכך שהתוכנה תוריד ותתקין עדכונים חדשים 
חדשות כאשר נפיץ אותם, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אתה מסכים לקבל ומאשר לנו לספק עדכונים חדשים וגרסאות חדשות וגרסאות 

כאמור למכשיר שלך. בנוסף, אנו רשאים לשנות את התנאים החלים על השימוש שלך בתוכנה כדי להביא לידי ביטוי עדכונים כאלה. המשך 
תנאים והגבלות כאלה מעיד על הסכמתך לשינויים כאלה בתנאים ובהתניות.  אם אינך מסכים השימוש שלך בתוכנה לאחר הודעה על 

 לתנאים המעודכנים, עליך להפסיק להשתמש בתוכנה ולמחוק את כל העותקים של התוכנה מהמכשיר)ים( שלך.

פשיעה משתמשות בהגדרות -ואנטי וירוס-ב. תוכנות מסוימות עושות שימוש בתכנים המתעדכנים מעת לעת, כולל למשל: תוכנות אנטי
( משתמשות בעדכוני הגדרות של תוכנות ריגול; תוכנות נגד דואר זבל משתמשות antispywareוירוסים מעודכנות; תוכנות נגד תוכנות ריגול )

; תוכנות URLכתובות ( משתמשות ברשימות מעודכנות של antiphishingבעדכוני כללים לסינון דואר זבל; תוכנות לסינון תוכן ונגד דיוג )
( מסוימות משתמשות בעדכון כללי חומת האש; מוצרים לאיתור פרצות משתמשים בעדכוני נתונים על פרצות ותוכנות firewallחומת אש )

 לאימות אתרי אינטרנט משתמשות ברשימות מעודכנות של דפי אינטרנט מאומתים, עדכונים אלה מכונים יחד 'עדכוני תוכן'.

, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, עם או מבלי ליידע אותך על כך, להפסיק לספק את עדכוני התוכן ו/או להפסיק את פעולת ג. אנו רשאים 
 התוכנה. אנו רשאים להוסיף, לשנות או להסיר תכונות של התוכנה בכל עת, עם או מבלי ליידע אותך על כך.

 .Nortonהתקנה; הפעלה; חשבון  .3

תוכנה עשויה להסיר את ההתקנה של מוצרי אבטחה אחרים ותכונותיהם או להשבית אותם, במקרה א. במהלך תהליך ההתקנה, ה
 שהמוצרים או התכונות הללו אינם תואמים לתוכנה או למטרת שיפור התפקודיות הכוללת של התוכנה והשירותים.

חוקי בתוכנה. הינך מסכים לכך שאנו רשאים  ייתכן שתוכנה זו תכלול אמצעים טכנולוגיים שנועדו למנוע שימוש לא מורשה או לא  ב. 
להשתמש באמצעים אלה כדי להתגונן מפני העתקה לא חוקית של תוכנות. תוכנה זו עשויה לכלול טכנולוגיית אכיפה המגבילה את היכולת 

טכנולוגיית אכיפה   להתקין ולהסיר את ההתקנה של התוכנה במכשיר למספר מוגבל של פעמים במספר מוגבל של מכשירים. התוכנה כוללת
בהמשך התיעוד. במקרה כזה, התוכנה תפעל רק למשך תקופת זמן מוגבלת עד שתבצע הפעלה של הפעלה כמפורט שעשויה לדרוש 

התוכנה. במהלך ההפעלה, ייתכן שתידרש לספק קוד הפעלה ייחודי הנלווה לתוכנה ולתצורת המכשיר, אשר מורכב מקוד של מספרים 
- ת אותנטיות התוכנה. אם לא תשלים את ההפעלה במסגרת פרק הזמן המוגדר שנקבע בתיעוד, או כפי שתתבקש עלוספרות כדי לוודא א 

ידי התוכנה, התוכנה תפסיק לפעול עד שההפעלה תושלם; לאחר השלמתה, הפונקציונליות של התוכנה תשוחזר. אם אינך מצליח להפעיל 
 את התוכנה,

 שנמסר על ידינו במהלך ההפעלה, או כמפורט להלן. תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות המידע 

( כדי לגשת לתוכנה ולהשתמש בה. במקרה 'Nortonעדכני )להלן 'חשבון  NortonLifeLockא. ייתכן שיידרש חשבון . Nortonחשבון  ג. 
כדי להשתמש בתוכנה. האחריות   Norton, עליך להשלים את תהליך הרישום הרלוונטי ליצירת חשבון  Nortonכזה, אם אין ברשותך חשבון 
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 שלך מוטלת עליך בלבד. Nortonלשמירה על החשאיות של סיסמת הכניסה לחשבון 
 

NortonLifeLock הצהרת הפרטיות הגלובאלית של  הפרטיות שלך חשובה לנו.  פרטיות. .4
https://www.nortonlifelock.com/privacy( מתארת כיצד אנו אוספים, משתמשים ומעבדים את הנתונים שלך ואת הנתונים שבמכשירים )

 שלך כאשר אתה משתמש בתוכנה שלנו.
 

 אנו לא נספק תמיכה טכנית עבור התוכנה, וכן אנו עשויים לא לעדכן, לשדרג או לשפר תוכנה זו. ללא תמיכה טכנית. .5 
 

כתב ויתור על אחריות. התוכנה מסופקת 'כפי שהיא', ללא כל אחריות, לרבות, בין השאר, אחריות משתמעת לסחירות,  .6
 שתמעת.הפרה או כל אחריות אחרת, אם מפורשת ואם מ-כשירות למטרה מסוימת, אי

 
כתב ויתור בנוגע לנזקים. מדינות ואזורים מסוימים, לרבות מדינות החברות באזור הכלכלי האירופי, אינם מתירים הגבלה  . 7

 ההכללה הבאה אינה חלה עליך.-הכללה של חבות בגין נזקים מקריים או עקיפים ולכן ייתכן שההגבלה או אי-או אי
 

רת על פי דין ומבלי להתחשב אם סעד מסוים שמוגדר מכאן ואילך לא ממלא את הגבלת אחריות.  במידה המרבית המות .8
מטרתו, בשום מקרה אנו או זכייננו לא נהיה אחראים לגביך עבור נזקים מיוחדים, תוצאתיים, עקיפים או נזקים דומים, כולל אבדן רווח 

ם גם אם התקבלה הודעה על ידינו או הזכיינים שלנו או אבדן נתונים שנובעים מהשימוש או חוסר יכולת להשתמש בתוכנה ובשירותי
 .U.Sעל אפשרות של נזקים כאלה. בכל מקרה, החבות שלנו או של בעלי הזיכיון שלה לא תעלה על עשרה דולרים אמריקניים )

$10.00  .) 
 

ברכישות של ממשלת ארצות הברית, התוכנה נחשבת כתוכנת מחשב מסחרית    זכויות מוגבלות של ממשלת ארצות הברית. .9
זכויות  –"תוכנת מחשב מסחרית  52.227-19סעיפים  FAR-ובכפוף לזכויות מוגבלות כפי שמוגדר ב 12.212בסעיף  FAR-כפי שהוגדר ב

מחשב מסחרית" לפי הישימות ולפי כל התקנות   , "זכויות בתוכנת מחשב מסחרית או בתיעוד לתוכנת227.7202סעיף    DFARS-מוגבלות" וב
ידי ממשלת ארצות הברית ייעשו בהתאם -העוקבות. כל שימוש, שינוי, הפצת מהדורות נוספות, ביצוע, תצוגה או חשיפה של התוכנה על

 לתנאים של הסכם זה בלבד.
 

ולוגיה מבוקרת'( עשויים להיות כפופים לחוקי אתה מכיר בכך שהשירותים והנתונים הטכניים הקשורים )ביחד 'טכנ תקנות יצוא. .10
, ולחוקים של כל מדינה שבה הטכנולוגיה המבוקרת (EARהייבוא והייצוא של ארצות הברית, ובמיוחד לתקנות מנהל הייצוא האמריקני )

מסחרי, הסנקציות והדרישות מיובאת או מיוצאת מחדש. אתה מסכים לנהוג על פי כל החוקים הרלוונטיים לייצוא, ובכלל זה כללי האמברגו ה
מחדש טכנולוגיה מבוקרת מכל סוג שהוא תוך הפרה של -הבטחוניות של ארה"ב או של חוקים מקומיים, ואתה מתחייב לא לייצא או לייצא 

ותו, באופן חוקי ארצות הברית או לכל מדינה, ישות או אדם שהייצוא אליהם נאסר ויש לקבל רישיון ייצוא או אישור ממשלתי אחר כדי לבצע א 
בקשר לפעילות כלשהי, לרבות אך מבלי למעט, עיצוב, פיתוח, ייצור, הדרכה או  NortonLifeLockישיר או עקיף.  השימוש בתוכנה של 

בדיקה של חומרים כימיים, ביולוגיים או גרעיניים, או טילים, רחפנים או רכבי חלל המסוגלים לבצע תקיפה באמצעות כלי נשק להשמדה 
סור בהתאם לחוקי ארצות הברית. השימוש במוצר שלנו בקשר לפעילות כלשהי, לרבות אך מבלי למעט, עיצוב, פיתוח, ייצור, המונית, א

הדרכה או בדיקה של חומרים כימיים, ביולוגיים או גרעיניים, או טילים, רחפנים או רכבי חלל המסוגלים לבצע תקיפה באמצעות כלי נשק 
 חוקי ארצות הברית.להשמדה המונית, אסור בהתאם ל

 
ההורדה וההתקנה של התוכנה או השימוש בה מהווים הסכמה מצדך לאמור לעיל ולכל חוקי בקרת הייצוא והייבוא הרלוונטיים. אתה גם 
מצהיר שאינך ממוקם, מתגורר או נמצא תחת שליטה של מדינה אסורה כלשהי, ושאינך מופיע באחת מהרשימות לעיל הכוללות מדינות, 

או אנשים שנדרש לגביהם רישיון ייצוא או אישור ממשלתי אחר. המידע לגבי חוקי הייצוא שמופיע כאן אינו בהכרח שלם. לקבלת ישויות 
 בכתובת:  BIS"(. ניתן למצוא מידע נוסף על  BISמידע נוסף על חוקי הייצוא, פנה למשרד המסחר האמריקני, סוכנות התעשייה והאבטחה )"

http://www.bis.doc.gov/. 
 

אם אתה נמצא בצפון אמריקה או באמריקה הלטינית, הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת קליפורניה שבארצות  תנאים כלליים. .11
פסיפיק או אוסטרליה, הסכם זה יחול על פי חוקי סינגפור.  אחרת, הסכם זה יהיה כפוף לחוקי אנגליה -הברית. אם אתה גר באיזור אסיה

בהסכם זה שיגרע מזכויותיך תחת חוקים קיימים להגנת הצרכן או חוקים רלוונטיים אחרים ולחוקי וויילס. למרות המוזכר לעיל, אין דבר 
( מחליף כל תקשורת, הצעות וייצוגים קודמים iבתחום השיפוט שלך. הסכם רישיון זה הוא ההסכם המלא בינך לבינינו בנוגע לתוכנה והוא: )

עדיפות על פני כל תנאי נוסף או סותר של כל הצעת מחיר, הזמנה, אישור או  ( מקבלiiזמניים בכתב או בעל פה, ביחס לנושא; וכן )-או בו
תקשורת דומה בין הצדדים. הסכם זה יסתיים באם תבוצע הפרה על ידך של תנאי מהותי כלשהו מהכתוב כאן ויידרש ממך להפסיק את 

והגבלות החבות ימשיכו להתקיים לאחר סיום  השימוש בכל העותקים של התוכנה ולהשמיד אותם. כתבי הוויתור על האחריות והנזקים
ידינו. שאלות?  צור קשר איתנו -ידך ועל-השירות. ניתן לשנות הסכם זה רק באמצעות מסמך כתוב שנחתם על

.us/-https://www.nortonlifelock.com/contact 
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