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Ліцензійна угода щодо програмного забезпечення KNX Tools 
 
 

Ліцензійна Угода щодо Програмного Забезпечення KNX Tools/січень 2023, Версія 6.14 

Загальні положення 
УВАГА! УВАГА! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ЛІЦЕНЗІЙНУ УГОДУ, ПЕРШ НІЖ ВИКОНУВАТИ НАСТУПНЕ: 

A. Встановлення будь-якого програмного забезпечення KNX Tool , наданого Асоціацією KNX з сайту KNX чи з іншого 
вебсайту, або з іншого носія. 

B. Розблокування будь-якого ПАКЕТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ з постійною або обмеженою в часі ліцензією, 
отриманою від Асоціації KNX. 

ЗДІЙСНЮЮЧИ ЛЮБІ ОПЕРАЦІЇ, ВКАЗАНІ ВИЩЕ В ПУНКТІ А АБО В ПУНКТІ В, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ЗГОДНІ З 
ТЕРМІНАМИ ТА УМОВАМИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ, ЩО ДАЄ ПІДСТАВИ ПРИПУСКАТИ ПРИЙНЯТТЯ ЇЇ ВАМИ. 

У РАЗІ НЕЗГОДИ З ТЕРМІНАМИ ТА УМОВАМИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ ВАМ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ НІ В ЯКОМУ 
ВИПАДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПЕРЕЛІЧЕНОГО В ПУНКТІ А АБО РОЗБЛОКУВАННЯ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПЕРЕЛІЧЕНОГО В ПУНКТІ В. 

Деталі 
Визначення:  

"Ліцензійна угода щодо програмного забезпечення"  означатиме поточний документ. 

"Асоціація KNX"  означатиме Асоціацію KNX cvba, Diegem/Brussels. 

“Член KNX” означатиме постійного члена Асоціації KNX, як визначено уставом Асоціації KNX 

"Ліцензіат"  означатиме законного користувача встановленого чи/або розблокованого Програмного 
Забезпечення. 

“KNX Tool” означатиме глобальний термін для означення будь-якого типу окремої Ліцензії  Програмного 
забезпечення KNX. 

“Ліцензія” означатиме неексклюзивне і неперехідне право, надане KNX Асоціацією Ліцензіату для 
використання наступних програм: ETS, ETS Inside, Додаток ETS або Інструмент виробника 
(MT) за умовами і згідно термінів, наданих нижче, і для цілей і використання, як викладено 
в документації Програмного забезпечення. Надається у вигляді текстового ключа і може 
бути постійною або з обмеженою тривалістю. Генерується через механізми, реалізовані на 
платформі MyKNX. 

"Програмне забезпечення"  означатиме програмне забезпечення в цілому з усіма необхідними компонентами. З одним 
з префіксів, вказаних нижче, термін буде означати конкретний KNX Tool. Без префікса 
термін означатиме будь-який KNX Tool. 

• “ETS” 
• “ETS Домашня” 
• "Додаток ETS " 
• “Falcon” 
• "Інструмент виробника (MT)" 

"Документація програмного забезпечення"  означатиме файл довідки або як частину Програмного забезпечення, або 
як частину загальнодоступного сховища, розміщеного в Інтернеті, а також всі інші 
посібники, документація користувача та інші матеріали, що належать до Програмного 
забезпечення, які постачаються власнику Ліцензії Асоціацією KNX разом із Програмним 
забезпеченням. 

"Пакет програмного забезпечення" означатиме Програмне забезпечення разом з Документацією програмного 
забезпечення. З одним із вказаних нижче префіксів термін означає конкретний KNX Tool. 
Без префікса термін означатиме будь-який KNX Tool. 

• “ETS” 
• "Додаток ETS " 
• “FALCON” 
• "Інструмент виробника (MT)" 

Додаток KNX ETS Функціональне розширення для ETS, розроблене Асоціацією KNX 

Сторонній додаток ETS Функціональне розширення для ETS, розроблене Членом KNX 

Надання ліцензії: 

ПАКЕТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ETS, ПАКЕТ ІНСТРУМЕНТУ ВИРОБНИКА (MT) та KNX ETS Додаток: 
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(0) За умови оплати Ліцензіатом відповідного збору за Ліцензію, Асоціація KNX видає Ліцензіату Ліцензію. 

• Для одної придбаної Ліцензії типу, що називається 'Хмара', який може бути використано на одному окремому 
комп'ютер при активації на відповідному комп'ютері або одної придбаної Ліцензії типу, що називається 'Usb-ключ' 
для використання на кількох комп'ютерах, на яких цю Ліцензію можна використовувати окремо, підключивши ключ 
до відповідного комп'ютера.  

• Відносно ETS Домашньої - Ліцензіат має право створити один проєкт з придбаною Ліцензією. У випадку, якщо 
Асоціація KNX встановить, що Ліцензіат порушує цю умову Ліцензійної Угоди Програмного Забезпечення, додатково 
вона може відмовитись від будь-якої підтримки Ліцензії додаткових проєктів, створених за допомогою Ліцензії ETS 
Домашня.  

• Після закінчення терміну дії Ліцензії з обмеженим терміном дії Ліцензіат відмовляється від кожного права, зазначеного 
в цій Ліцензійній Угоді Програмного Забезпечення. Ліцензіат може  запросити поновлення Ліцензії з обмеженим 
терміном дії у письмовій формі, причому підтвердження запиту має бути зроблене на розсуд Асоціації KNX. 

(1) За умови, що Ліцензіат сплатив відповідну плату за Ліцензію, відповідний Член KNX відповідно до його власної ліцензійної 
угоди надає Ліцензіату невиключне та непередаване право на використання Стороннього додатку ETS відповідно до 
положень та умов, наведених нижче, та мети і використання, як зазначено у Документації з Програмного Забезпечення. 

• Для одної придбаної Ліцензії типу, що називається 'Хмара', яку може бути використано на одному окремому комп'ютер 
при активації на відповідному комп'ютері або одної придбаної Ліцензії типу, що називається 'Usb-ключ' для 
використання на кількох комп'ютерах, на яких цю Ліцензію можна використовувати окремо, підключивши ключ до 
відповідного комп'ютера. 

(2) Програмне Забезпечення розроблене для роботи: 

• з хмарною ліцензією, назначеною лише одному комп’ютеру, на якому працює програмне забезпечення.  

• з USB-ключем, безпосередньо підключеним до локального USB порту на локальному комп'ютері, де працює 
Програмне Забезпечення. Ні прошивка USB-ключа, ні Програмне Забезпечення не розроблені та не тестовані для 
роботи з ключем, приєднаним до віддаленого сервера USB-ключів. Незважаючи на те, що в практиці Програмне 
Забезпечення може працювати з серверним ліцензійним USB-ключем в локальній мережі (тільки LAN, не через 
Інтернет), Асоціація KNX не рекомендує і не надає підтримки в разі виникнення будь-яких проблем, пов'язаних з 
серверами USB-ключів. 

• KNX Асоціація залишає за собою право обмежити продаж USB-ключів для певних типів Програмного Забезпечення 
без попереднього повідомлення до тих пір, поки для них є тип «cloud». 

ПРОГРАМНИЙ ПАКЕТ FALCON: 

(3) Програмний Пакет Falcon має безкоштовну Ліцензію і може бути отриманий від KNX. Асоціація KNX надає Ліцензіату 
особисте, неексклюзивне і неперехідне право для передачі та поширення копій Програмного забезпечення Falcon 
виключно кінцевим користувачам, які придбали або отримали програмний продукт, який створив Ліцензіат за допомогою 
Програмного Забезпечення Falcon. 

(4) Крім того, Ліцензіат має право використовувати Програмне Забезпечення Falcon для розробки програмних продуктів на 
базі Програмного Забезпечення Falcon по запиту третьої сторони з метою дистрибуції копій цього програмного продукту, 
розробленого Ліцензіатом своїм кінцевим споживачам. 

• Ліцензіат залишається виключно відповідальним за підтримку, обслуговування, оновлення та технічну чи іншу 
допомогу, необхідну або запитувану будь-ким, хто отримує копії Програмного Забезпечення Falcon чи зразки 
додатків, як частину програмного забезпечення, створеного Ліцензіатом. 

• Ліцензіат не буде використовувати назву, лого чи торгову марку Асоціації KNX чи Програмного Забезпечення Falcon 
без письмового дозволу від Асоціації KNX. 

• Ліцензіат буде захищати та відшкодовувати Асоціації KNX будь-які претензії та зобов'язання, що виникають з 
використання, відтворення або дистрибуції Програмного Забезпечення Falcon. 

Право на відмову 
Ліцензіат визнає, що право на відмову від придбання Програмного Забезпечення втрачається при активації Ліцензії типу 
'Хмара' чи 'USB-ключ' на онлайн-платформі MyKNX для розблокування встановленого Програмного Забезпечення власником 
Ліцензії.  

Якщо Ліцензія не була активована на платформі MyKNX і Ліцензіат бажає відмовитись від придбання Ліцензії, необхідно 
протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту придбання Ліцензії надіслати Асоціації KNX запит. У випадку ліцензії типу 'USB-
ключ' після підтвердження цього запиту Асоціацією KNX Ліцензіат повинен повернути 'USB-ключ' Асоціації KNX. Після 
отримання 'USB-ключа' Асоціація KNX відшкодує збори, затрачені Ліцензіатом. 
Обмеження у використанні: 

Ліцензіат не має права декомпілювати або іншим чином реконструювати вихідний код Програмного Забезпечення або будь-
яку його частину або робити додаткові копії програмного забезпечення чи/або документації або частини їх. 

Ліцензіат не має права здавати у найм, надавати у лізинг, оформляти субліцензію, продавати, поширювати, позичати чи 
іншим чином надавати Програмне Забезпечення третім сторонам; додатково - копіювати, змінювати, адаптувати, вбудовувати, 
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перекладати або створювати похідні роботи на базі як Програмного Забезпечення, так і його частини, за винятком письмового 
дозволу від Асоціації KNX. 

Неможливо передати Ліцензію від поточного Ліцензіата (приватний користувач)  третій особі (приватний користувач). 
Ліцензію можна перенести з особового облікового запису на обліковий запис компанії/організації. Ліцензії можуть бути 
передані в межах однієї організації. KNX Асоціація залишає за собою право приймати передачу ліцензії, якщо це вважається 
допустимою причиною. 

Ліцензію і програмне забезпечення можна використовувати без обмежень у часі при наступних умовах: 

• Встановлення здійснено ліцензіатом на комп'ютері, що відповідає системним вимогам ліцензованої версії 
програмного забезпечення ETS.  

• Ліцензіат не купував оновлень до новішої версії програмного забезпечення. 

• Програмне забезпечення офіційно не припинено Асоціацією KNX, а також підтримка цієї версії не була перервана. 

Обмеження для копіювання, дистрибуції і створення похідних робіт не застосовується для проєктів KNX, створених або 
експортованих за допомогою Програмного Забезпечення ETS, наприклад, експорт проєкту KNX, виконаний за допомогою ETS, 
роздруківка проєкту або створення резервної копії проєктів KNX. 

Обмеження для копіювання, дистрибуції та створення похідних робіт не застосовується до Програмного Забезпечення Falcon. 
У такому випадку копіювання, дистрибуція або використання у створеному власному ПРОГРАМНОМУ ПАКЕТІ допускається 
згідно з умовами, встановленими в розділі «Грант ліцензії», частина (1). При цьому інші обмеження залишаються 
недоторканими. 

Ліцензіат може копіювати Програмне Забезпечення частково або цілком на інший пристрій тільки для резервного копіювання 
та/або цілей відновлення. Крім цього, Ліцензіат погоджується використовувати тільки зареєстровані KNX/EIB та/або 
сертифіковані продуктами в проєктах, які реалізовані з Програмним Забезпеченням. Обмеження для зареєстрованих та 
сертифікованих продуктів не поширюється на функцію, доступну в Програмному Забезпеченні Виробника (MT) для створення 
та тестування ще незареєстрованих та несертифікованих продуктів в Програмному Забезпеченні ETS. 

Ліцензіат погоджується не використовувати отриману Ліцензію на шкоду системі KNX. Особливо це стосується Програмного 
Забезпечення Falcon, яке Ліцензіат придбав для розробки сам чи від імені третіх сторін (через свій обліковий запис або інший). 

Право Власності, Таємниця: 

І Програмне Забезпечення, і Документація Програмного Забезпечення є таємницею компанії Асоціація KNX чи/або її 
правовласника та/або захищені авторськими правами та іншими правами, за якими Асоціація KNX чи/або її правовласники 
залишаються власниками. Асоціація KNX та правовласники її є власником назви, авторських прав та всіх інших прав кожного 
ПАКЕТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, а також усі частини його та копії залишаються в руках Асоціації KNX та/або його 
правовласників. 

Ліцензіат не набуває ні назви, ні прав, ні права на пакет ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, крім наданих Ліцензією. 

Ліцензіат не має права видаляти товарний знак, торгову назву або знак авторського права з ПАКЕТА ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ або його копій, отриманих за Ліцензійною Угодою, а також з будь-якої резервної копії та/або будь-якого 
фрагмента, вбудованого в інші програми 

Конфіденційність: 

ПАКЕТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  надається Ліцензіату на основі конфіденційності, а Ліцензіат несе відповідальність за 
вжиття всіх заходів для збереження права власності та конфіденційності цих обох пакетів. Зокрема, Ліцензіат не має права 
розкривати, створювати субліцензію, здавати в оренду, здавати в лізинг або передавати у будь-якій формі ПАКЕТ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ третій стороні. 

Зміни, оновлення:  

 У ПАКЕТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ можуть бути внесені зміни Асоціацією KNX та/або Членом KNX. Ця Ліцензійна Угода 
не надає Ліцензіату права на будь-які вдосконалення, модифікації або оновлення Ліцензії, Програмного Забезпечення або 
Документації Програмного Забезпечення або інших допоміжних сервісів. Ліцензіат може отримати такі сервісні послуги від 
Асоціації KNX або Члена KNX після оплати. 

Гарантія:  

Якщо Програмне Забезпечення ETS ліцензовано за допомогою USB-ключа, період гарантії придбаного USB-ключа становить 
2 роки від на дати рахунку. Ліцензіат може запросити заміну дефектного ключа через свій обліковий запис MyKNX у 
підменю "Продукти". Гарантія не застосовується, якщо можна довести, що ключ пошкодився через неналежне 
використання. В цьому випадку чи/або закінчення гарантійного періоду, заміна USB-ключа має бути замовлена з оплатою. 

Програмне Забезпечення та Документація Програмного Забезпечення поставляються Ліцензіату в поточній версії. У разі 
надання постійної Ліцензії Програмного Забезпечення термін гарантії Програмного Забезпечення становить шість (6) місяців, 
починаючи з дати відправлення постійної Ліцензії. 

Асоціація KNX не надає жодних гарантійних зобов'язань на Програмне Забезпечення, яке не має ліцензії Асоціації KNX. 

Гарантійні зобов'язання на Додаток ETS третьої сторони надаються у ліцензійній угоді Члена KNX, і наступні пункти цього 
розділу «Гарантії» щодо них не застосовуються. 
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Ліцензіат має негайно повідомити Асоціацію KNX у письмовій формі про будь-які можливі дефекти, тобто про всі виявлені 
дефекти протягом десяти (10) днів з моменту доставлення. Якщо протягом зазначеного терміну письмових скарг не 
надходило, Асоціація KNX надалі не прийматиме гарантійних претензій. 

Упродовж цих шести (6) місяців Асоціація KNX гарантує наступне: належну заміну Програмного Забезпечення при виявленні 
дефектів, що підпадають під дію гарантійних зобов'язань; що відповідна версія Програмного Забезпечення працює відповідно 
до відповідної Документації Програмного Забезпечення  та може працювати на комп'ютерах, що відповідають системним 
вимогам, наданим Асоціацією KNX. Гарантія забезпечується постачанням Програмного Забезпечення на заміну як єдиного і 
виняткового відшкодування Ліцензіату. 

Якщо заміна не доставлена Ліцензіату або її неможливо здійснити протягом тридцяти (30) діб, Ліцензіат має право вимагати 
скасування Ліцензійної Угоди на Програмне Забезпечення або знижку на оплачені Ліцензійні платежі. Не гарантується, що 
Програмне Забезпечення або його структура даних вільні від помилок. Гарантійні зобов'язання не поширюються на збої, що 
виникли внаслідок неправильного використання або з інших причин, що знаходяться поза сферою впливу Асоціації KNX  та  
за відсутності письмової скарги на адресу Асоціації KNX. Будь-які інші гарантії виключені. Після завершення терміну дії 
Ліцензійної Угоди щодо Програмного Забезпечення повернення або відшкодування Ліцензійних затрат – з будь-якої причини 
– не провадиться. 

Ліцензіат несе відповідальність за обробку будь-яких даних проєкту, створених за допомогою KNX Tool. Захист цих даних від 
пошкоджень або втрати може бути досягнуто за допомогою стандартного експорту проєкту або шляхом архівації проєкту на 
зовнішній диск. Ліцензіат повинен забезпечити, щоб доступність до цих даних була обмежена тільки їм. Будь-який запит 
Ліцензіатом на відновлення або виправлення цих даних може створити для нього додаткові витрати, про які буде повідомлено 
до будь-якої обробки даних Асоціацією KNX, і мають бути явно підтверджені Ліцензіатом у письмовій формі. Проте, будь-яка 
платна послуга для відновлення даних чи виправлення їх не гарантує успішного вирішення. У разі, якщо розв'язання 
проблеми не є успішним або якщо дані відновлено/виправлено частково, Ліцензіат не мате жодного права вимагати будь-
якого відшкодування сплаченої суми.  

Обмеження відповідальності за прямі або непрямі пошкодження: 

АСОЦІАЦІЯ KNХ У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ ЧИ  НЕПРЯМІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЩО СТАЛИСЯ 
ВНАСЛІДОК ПРИПИНЕННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ, НЕДБАЛОСТІ ЧИ ІНШОГО СПОСОБУ ДІЙ, 
ЗА ВИНЯТКОМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦІЄЮ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ. У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ KNX НЕ 
ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ РОЗМІРУ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ, СПЛАЧЕНИХ ЛІЦЕНЗІАТОМ. 

Обмеження відповідальності за Додаток ETS Третьої Сторони встановлюється у ліцензійній угоді Члена KNX. 

Ціна та умови оплати: 

До всіх цін застосовується відповідний VAT. Оплата здійснюється Ліцензіатом протягом тридцяти (30) днів після дати 
виставлення рахунку, без знижки. На будь-який рахунок, не сплачений протягом зазначеного вище терміну, центральним 
банком офіційно нараховуватиметься пеня у розмірі 2%, що обчислюється на щоденній основі, починаючи від строку платежу 
і до внесення повної суми. Залишається резервованим виконання будь-яких додаткових вимог.  

Чинне Законодавство та розгляди: 

Ця Ліцензійна Угода щодо Програмного Забезпечення повинна регулюватися та тлумачитися відповідно до Законодавства 
Бельгії без урахування будь-якого конфлікту положень закону. Суди Брюсселя (Бельгія) мають ексклюзивну юрисдикцію 
щодо вирішення всіх розбіжностей або суперечок між Асоціацією KNX та Ліцензіатом. 

Тривалість і Припинення: 

Ця Ліцензійна Угода щодо Програмного Забезпечення залишатиметься в силі до припинення, як зазначено нижче. 
Ця Ліцензійна Угода щодо Програмного Забезпечення та Ліцензія, надана по ній, можуть бути припинені Асоціацією KNX через 
п'ятнадцять (15) днів після попереднього письмового повідомлення Ліцензіата у разі порушення Ліцензіатом будь-якого з 
положень цієї Ліцензійної Угоди щодо Програмного Забезпечення. 
Ліцензіат може припинити Ліцензійну Угоду щодо Програмного Забезпечення в будь-який час і з будь-якої причини. 
Ліцензіат не має права на будь-яке відшкодування збитків або компенсацію пошкоджень у разі припинення дії цієї Ліцензійної 
Угоди щодо Програмного Забезпечення. 
Припинення не звільняє Ліцензіата від його обов'язків з оплати будь-яких Ліцензійних платежів до дати фактичного 
припинення. 
Після припинення з будь-якої причини цієї Ліцензійної Угоди щодо Програмного Забезпечення  Ліцензіат повинен припинити 
будь-яке використання ПАКЕТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, самого Програмного Забезпечення та Документації 
Програмного Забезпечення, а також наданої йому Ліцензії, що мають бути негайно і без попереднього запиту повернуті 
рекомендованим листом до Асоціації KNX. Будь-які копії наданої Ліцензії та/або ПАКЕТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
зазначені вище, підлягають знищенню. Це положення не застосовується до Ліцензії Falcon Runtime. У будь-якому випадку, 
положення про конфіденційність залишається чинним після припинення дії цієї Ліцензійної Угоди щодо Програмного 
Забезпечення. 

Інше: 

Недійсність будь-якого положення цієї Ліцензійної Угоди щодо Програмного Забезпечення  не має впливу на будь-яку іншу 
частину цієї Ліцензійної Угоди щодо Програмного Забезпечення. Ця Ліцензійна Угода щодо Програмного Забезпечення  є 
повним та ексклюзивним договором, що стосується Ліцензійної Угоди щодо Програмного Забезпечення між сторонами. Ця 
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Ліцензійна Угода щодо Програмного Забезпечення не може бути змінена, доповнена або виправлена без письмового 
підтвердження. 

Щодо конфіденційності, її умови можна знайти у загальній заяві про конфіденційність Асоціації KNX, розміщеній на вебсайті 
Асоціації KNX. Ліцензіат підтверджує своє розуміння того, що отримання Ліцензії від Асоціації KNX та обов'язкове створення 
облікового запису MyKNX дає Асоціації KNX право встановлювати з ним зв'язок надалі, причому власник Ліцензіат має 
можливість відмовитися від подальшої комунікації в будь-який час. Крім того, до Ліцензіата доводиться, що кожен 
експортований проєкт містить сертифікат проєкту, за допомогою якого Асоціація KNX може ідентифікувати Ліцензіата, що 
експортував дані проєкту, з метою підтвердження дійсності виданої Ліцензії. Сертифікат проєкту містить у тому числі: ПАКЕТ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, який використовувався для розблокування Програмного Забезпечення та експорту даних, 
Ліцензійну інформацію (тобто номер Ліцензії, ім'я та прізвище Ліцензіата, а також назву компанії, пов'язаної з Ліцензією). При 
використанні Ліцензії типу "хмара", ім'я комп'ютера, на якому встановлено 'Програмне забезпечення, а також IP-адреса 
користувача передається на сервер ліцензійної угоди як частина процедури ліцензування. Протягом певного року часу на 
сервері ліцензування IP-адреса зберігається з міркувань безпеки інфраструктури у зашифрованому вигляді, після чого її 
видаляють. 

Ліцензіат погоджується, що стосовно Додатку ETS третьої сторони Асоціація KNX має право передавати зазначені персональні 
дані Члену KNX виключно з метою виконання цієї угоди між Членом KNX та Ліцензіатом. 

Програмне Забезпечення може включати програмне забезпечення, надане компанією Microsoft, яке може збирати інформацію 
про використання програмного забезпечення кінцевим користувачем та надсилати цю інформацію до компанії Microsoft для 
надання послуг, як зазначено в Заяві про дотримання конфіденційності Microsoft на https://aka.ms/privacy. Програмне 
Забезпечення збирає знеособлену інформацію про використання програмного забезпечення кінцевим користувачем та 
надсилає цю інформацію до Асоціації KNX для покращення якості Програмного забезпечення. Однак, збір цієї інформації 
можна вимкнути за допомогою відповідного налаштування Програмного Забезпечення. 

Винятки: 

Усі права, не виражені у цієї Ліцензійній Угоді щодо Програмного Забезпечення в явному вигляді, захищені. 

https://aka.ms/privacy
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