FARMlog Licensvilkår

Disse licensvilkår er gældende for enhver brug af FARMlog Svin-programmet og enhver
version eller opdatering heraf og ved at downloade FARMlog Svin-programmet
(herunder enhver opdatering heraf) eller ibrugtagning / benyttelse af enhver art af
FARMlog Svin-programmet accepteres disse licensvilkår udtrykkeligt og ubetinget.
Definitioner
"Licensgiver" er FARMlog Svin ApS, Vinderup, Danmark.
"Licenstager" er enhver erhverver af en brugsret til
Programmellet iht. en udtrykkelig aftale med Licensgiver.
”Part” eller ”Parter:” Enten Licensgiver eller Licenstager eller en
betegnelse for dem begge.
"Programmel" er FARMlog Svin-programmellet og alle tidligere
og fremtidige versioner heraf samt alt dertil knyttet skriftlig og
elektronisk materiale, som er udviklet i relation til programellet
og overgivet/stillet til rådighed for Licenstager i forbindelse med
nærværende Licens-aftale – samt det trediemands-programmel,
som er blevet integreret med FarmLog Svin og som derfor udgør
en del af Programmellet.
Licens-aftalens indhold
Licensgiver giver med denne Licens-aftale Licenstager ret til at
anvende Programmet i Licenstagers egen virksomhed i
overensstemmelse med bestemmelserne i Licens-aftalen.
Enhver anden brug er udtrykkeligt forbudt. Licenstager kan ikke
støtte ret på andet materiale eller anden kommunikation, end
hvad der udtrykkeligt fremgår af denne Licens-aftale.
Licensens omfang
Licenstager erhverver en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig
brugsret til Programmellet. Licensen omfatter alene Licenstagers
interne brug til Licenstagers interne formål, og Programmellet
må kun benyttes af Licenstager til behandling af data, der angår
Licenstagers egne aktiviteter.
Licenstager er uberettiget til at videregive Programmellet til
tredjemand eller på anden måde overdrage, udleje eller udlåne
Programmellet eller dele heraf (herunder stille Programmellet til
rådighed for tredjemand) eller lade Programmellet benytte til
gavn for tredjemands virksomhed i form af servicebureauvirksomhed eller lignende.
Licenstager er alene berettiget til at kopiere Programmellet
mhp. at tage en sikkerhedskopi af Programmellet og alene med
henblik på understøttelse af den tilladte brug.
Licensgiver bevarer ejendoms- og ophavsretten samt alle
intellektuelle rettigheder til Programmellet, som defineret
ovenfor, hvilken opregning ikke er udtømmende. Der sker ikke i
medfør af Licens-aftalen nogen overdragelse af intellektuelle
rettigheder eller andre rettigheder, udover de begrænsede
brugsrettigheder, der udtrykkeligt følger af denne Licens-aftale.
Licenstager må ikke ændre, flytte eller slette nogen erklæring om
intellektuelle rettigheder indeholdt i Programmellet eller kopier
heraf.

Licensgivers mangelsansvar, men Licensgiver vil om muligt
inkludere korrektion af påtalte fejl i en efterfølgende opdatering
af Programmellet. Såfremt Licensgiver modtager berettiget og
rettidig reklamation over mangler, vil Licensgiver (efter
Licensgivers eget frie valg):
(1) Udbedre manglen ved en opdatering af Programmellet, eller
(2) Give Licenstager et rimeligt afslag i de erlagte betalinger,
eller
(3) at annullere Licens-aftalen for så vidt angår Programmellet
(eller eventuelt - efter Licensgivers frie valg - alene den
mangelfulde del heraf) og lade såvel Licenstager som
Licensgiver tilbagelevere henholdsvis det pågældende
Programmel og betalte beløb med rimeligt fradrag for den
brugsværdi, Licenstager har opnået i perioden frem til
annullationen.
De ovenfor anførte muligheder, angiver udtømmende
Licenstagers beføjelser og Licensgivers forpligtelser i relation til
mangelfulde ydelser, idet Licenstager udtrykkeligt er afskåret fra
at fremsætte andre krav, fx erstatning for tab af enhver art,
yderligere afslag eller andre kompensationskrav uanset
grundlaget herfor.
Tredjemands rettigheder
Licensgiver oplyser, at Programmellet, så vidt Licensgiver
bekendt, ikke krænker tredjemands ret.
Rejser tredjemand sag mod Licenstager med påstand om, at
Programmellet krænker tredjemands rettigheder skal
Licenstager uden ugrundet ophold give Licensgiver skriftlig
meddelelse herom. Vedrører den påståede krænkelse forhold,
som Licensgiver er ansvarlig for, eller anser Licensgiver det for
formålstjenligt selv at varetage interesserne, er Licensgiver
berettiget til at overtage sagsførelsen på vegne af Licenstager,
og Licenstager er forpligtet til at overlade sagsførelsen til
Licensgiver, mod at Licensgiver afholder omkostningerne, der er
forbundet med sagen og Licensgiver skal endvidere have fuld
indsigt i og rådighed over al materiale og korrespondance i
sagen. Licensgiver er herunder berettiget til at foretage alle
beslutninger forbundet med retssagen, som fx at tage stilling til
eventuelle forligstilbud eller fremsætte forligstilbud til
tredjemand, uden at skulle indhente Licenstagers kommentarer
eller godkendelse forinden.
Licenstager er forpligtet til at bistå Licensgiver under sagen i
rimeligt omfang. Gives der dom i henhold til sagsøgers påstand,
er Licensgiver forpligtet og berettiget til for egen regning og efter
Licensgivers valg:
(1) at skaffe Licenstager retten til fortsat at udnytte
Programmellet, eller

Licensgivers oplysninger om Programmellet

(2) at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte
Programmellet eller dele heraf, eller

Såfremt der måtte opstå fejl i Programmellet ved Licenstagers
brug deraf, skal Licensgiver straks og inden 5 dage rette skriftlig
henvendelse til Licensgiver derom.. I modsat fald bortfalder

(3) at annullere Licens-aftalen for så vidt angår Programmellet
(eller eventuelt - efter Licensgivers frie valg - alene den
krænkende del heraf) og lade henholdsvis Licenstager og
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Licensgiver tilbagelevere henholdsvis det pågældende
Programmel og betalte beløb med rimeligt fradrag for den
brugsværdi, Licenstager har opnået i perioden frem til
annullationen.
De ovenfor anførte muligheder, angiver udtømmende
Licenstagers beføjelser og Licensgivers forpligtelser i de
beskrevne situationer, idet Licenstager udtrykkeligt er afskåret
fra at fremsætte andre krav, fx erstatning for tab af enhver art,
yderligere afslag eller andre kompensationskrav uanset
grundlaget herfor.

De fortrolige oplysninger må ikke anvendes til andre formål end
det, der er nødvendigt for at opfylde Partens forpligtelser under
denne Licens-aftale eller i øvrigt er tilladt i denne Licens-aftale.
Fortrolighed gælder uden tidsbegrænsning, men gælder ikke for
oplysninger:


som er eller senere bliver alment kendte og offentlige
tilgængelige forudsat, at dette ikke er sket ved videregivelse
eller brug af informationer i strid med Licens-aftalen;



Ansvarsfrihed
Licensgivers ansvar i enhver henseende er udtrykkeligt
fraskrevet i tilfælde af:

som er eller bliver kendt for Parten, gennem en kilde, der
ikke er pålagt en hemmeligholdelsesforpligtelse vedrørende
de pågældende oplysninger;



som kræves udleveret i henhold til lov, retskendelse eller
pålæg fra offentlige myndigheder; eller



Licenstagers misligholdelse,





Licenstagers uforsvarlige adfærd eller anvendelse af
Programmellet til andre formål eller på anden måde end de
af Licensgiver udtrykkeligt godkendte eller i strid med
Licensgivers anvisninger i øvrigt,

som Parten allerede forinden modtagelsen var i besiddelse
af uden fortrolighedsforpligtelse.

Indsamlede Data



forhold der kan
samarbejdsparter,



forhold, der kan henføres til tredjemand, herunder
datakommunikationslinjer, hosting- eller web-udbydere,



Mangler og uhensigtsmæssigheder, der kan henføres til
Licenstagers eget udstyr, herunder hardware og software
eller ydelser leveret af tredjemand,



sådanne hændelige begivenheder, for hvilke Licenstager
bærer risikoen, eller



såfremt Licenstager selv eller via andre udfører ændringer af
Programmellet. Kan Licenstager bevise, at den pågældende
ændring ingen indflydelse vil kunne have på Programmellet,
eller genskaber Licenstager den oprindelige situation,
fritager dette ikke Licensgiver. Licensgiver er i så tilfælde
berettiget til at kontrollere, at den pågældende ændring
ingen indflydelse vil kunne have på Programmellet, eller at
den oprindelige situation er genskabt samt til at kræve
rimelig betaling herfor opgjort efter medgået tid i
overensstemmelse med Licensgivers til enhver gældende
priser.

henføres

til

Licenstagers

øvrige

Fortrolighed
Parterne kan under Licens-aftalens beståen få adgang til
fortrolige oplysninger og data, der tilkommer den anden part
(som for eksempel teknologi, knowhow, computerprogrammer
og programrelateret dokumentation, produkter, marketing,
finansielle data og andre forretningsdata), i det følgende
benævnt "fortrolige oplysninger".
Begge Parter er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige
oplysninger og må herunder ikke videregive sådanne oplysninger
til nogen anden person, firma eller selskab, og skal begrænse
adgangen til oplysninger og data inden for deres respektive
virksomhed, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at
opfylde formålet med denne Licens-aftale eller udtrykkeligt
fremgår af denne Licens-aftale.
Begge Parter skal tage alle nødvendige forholdsregler for at
sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til de fortrolige
oplysninger, og at alle autoriserede personer, der har adgang
hertil, ikke videregiver oplysningerne.
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Uanset ovenstående accepterer Licenstager udtrykkeligt, at
Licensgiver anvender data opsamlet eller akkumuleret i eller ved
hjælp af Programmellet til forbedringer af fremtidige udgaver af
Programmellet, forbedrede brugeroplevelser samt generelle
forbedringer af fx kvalitetsforbedring og andre kommercielle og
ikke-kommercielle formål. Licensgiver er udtrykkeligt berettiget
til at udnytte data opsamlet via Programmellet på enhver
(kommerciel og ikke-kommerciel) måde, som Licensgiver anser
for rimelig, herunder eventuelt gennem samarbejde med
og/eller videregivelse af data til tredjemand. Ved videregivelse
af data til tredjemand vil Licensgiver tage alle rimelige skridt
mhp. at sikre anonymitet for den enkelte licenstager. I det
omfang de indsamlede data indeholder data omfattet af
gældende persondatalovgivning, vil sådanne data blive
behandlet i overensstemmelse med gældende regler for
behandling af persondata.
Lovvalg og tvisteløsning
Licens-aftalen og alle tillæg hertil er underlagt dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Licens-aftalen,
herunder tvister vedrørende Licens-aftalens eksistens eller
gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved
Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne
regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen
om mediation.
Mediationen er ikke til hinder for, at en Part anlægger
voldgiftssag i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller
indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist.
Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten
afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af
Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende
ved indledningen af voldgiftsagen, idet hver af Parterne udpeger
en voldgiftsdommer, og disse voldgiftsdommere udpeger i
fællesskab en tredje voldgiftsdommer, der skal fungere som
voldgiftsrettens formand.
Ændringer
Disse vilkår kan ændres i forbindelse med fremtidige
opdateringer af Programmellet. Ved ibrugtagning af en nyere
version accepteres samtidig de opdaterede vilkår.
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