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KNX-työkalujen ohjelmistolisenssisopimus
Ohjelmistolisenssisopimus KNX Tool työkaluille/Syyskuu 2021, versio 6.11

Yleistä
HUOMIO! LUKEKAA TÄMÄ OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN KUIN:
A.

Asennatte mitä tahansa
tallennusvälineeseen.

KNX

Associationin

tarjoamaa

KNX

Työkalua

KNX:n

tai

verkkosivulle

tai

muuhun

B.

Avaatte mitä tahansa OHJELMISTOPAKETTIA pysyvällä tai aikarajoitetulla lisenssillä, joka on saatu KNX Associationilta.

KUN SUORITATTE JOTAIN YLLÄ MAINITUISTA KOHDASSA A TAI KOHDASSA B MAINITUISTA TOIMINNOISTA,
ANNATTE VAHVISTUKSEN SIIHEN, ETTÄ HYVÄKSYTTE TÄMÄN OHJELMISTOLISENSSISOPIMUKSEN EHDOT JA NE
KATSOTAAN TEIDÄN HYVÄKSYMIKSI.
ELLETTE HYVÄKSY TÄMÄN OHJELMISTOLISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA, TEILLÄ EI OLE LUPA MISSÄÄN TAPAUKSESSA
ASENTAA KOHDASSA A MAINITTUA OHJELMISTOA TAI AVATA KOHDASSA B MAINITTUJA OHJELMISTOPAKETTEJA.

Yksityiskohtaisia tietoja
Sanasto ja määritelmät:
"Ohjelmistolisenssisopimus"

tarkoittaa tätä asiakirjaa

"KNX Association"

tarkoittaa KNX Association cvba, Diegem/Brussels.

“KNX Jäsen”

tarkoittaa tavallista KNX Associationin jäsentä KNX Associationin säännöksien mukaisesti

"Lisenssinsaaja"

tarkoittaa asennetun ja/tai avatun Ohjelmiston oikeutettua käyttäjää.

“KNX Työkalu”

on globaali termi, joka määrittelee jonkun tyyppisen yksittäisen KNX Ohjelmistolisenssin.

“Lisenssi”

tarkoittaa ei-yksinoikeudellista ja ei-siirrettävää oikeutta, jonka KNX Association on myöntänyt
Lisenssinsaajalle seuraavan ohjelmiston käyttöä varten: ETS, ETS Inside, ETS App tai
Manufacturer
Tool
alla
esitettyjen
ehtojen
ja
edellytysten
mukaisesti,
ja
Ohjelmistodokumentaatiossa esitettyihin tarkoituksiin ja käyttösovelluksiin. Se on tekstiavain ja
se on joko pysyvä tai aikarajoitettu, luotu MyKNX-alustalla toteutettujen mekanismien kautta.

"Ohjelmisto"

tarkoittaa toiminnallista Ohjelmistoa yleensä kaikkine tukikomponentteineen; jollakin alla
olevalla etuliitteellä varustettuna termi määrittelee tietyn KNX Työkalun. Ilman etuliitettä termi
määrittelee minkä tahansa KNX Työkalun.
•
•
•
•
•
•

“ETS”
“ETS Inside”
“ETS Home”
“ETS App”
“Falcon”
“Manufacturer Tool”

"Ohjelmistodokumentaatio"

tarkoittaa aputiedostoa joko Ohjelmiston osana tai osana julkisen verkkopalvelimen varastoa ja
kaikkia muita käsikirjoja, käyttäjän dokumentaatiota ja muuta samankaltaista Ohjelmistoon
kuuluvaa aineistoa, jota KNX Association on toimittanut Lisenssinsaajalle Ohjelmiston
yhteydessä.

“OHJELMISTOPAKETTI”

tarkoittaa Ohjelmistoa mukaan lukien Ohjelmistodokumentaatio; jollakin alla olevalla
etuliitteellä varustettuna termi määrittelee tietyn KNX Työkalun. Ilman etuliitettä termi
määrittelee minkä tahansa KNX Työkalun
•
•
•
•
•

KNX ETS App

“ETS”
“ETS Inside”
“ETS App”
“ Falcon”
“ Manufacturer Tool”

KNX Associationin kehittämä ETS:n toiminnallinen laajennus

Kolmannen osapuolen ETS App KNX Jäsenen kehittämä ETS:n toiminnallinen laajennus
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Lisenssin myöntäminen:

ETS- ja ETS Inside -OHJELMISTOPAKETIT, MANUFACTURER TOOL OHJELMISTOPAKETTI ja KNX ETS App:
(0)

Sillä edellytyksellä, että Lisenssinsaaja
Lisenssinsaajalle Lisenssin.

on

maksanut

asiaankuuluvan

Lisenssimaksun,

KNX

Association

myöntää

• Hankittaessa Yksittäislisenssin nimeltä ”dongle” yhdessä useamman tietokoneen kanssa, joissa tätä Lisenssiä voidaan
käyttää henkilökohtaisesti liittämällä ”dongle” kyseiseen tietokoneeseen.
• Yhdessä ETS Inside -ohjelmiston kanssa ja edellä mainitun mahdollisuuden ohella lisensoida Ohjelmisto tietokoneen
donglella, Lisenssinsaaja on

(1)

o

saattanut saada ETS Inside -ohjelmiston suoraan KNX Jäsenen myymästä KNX-tuotteesta, johon “dongle” on jo
asennettu. KNX Jäsen on siirtänyt ETS Inside -lisenssin Lisenssinsaajan MyKNX-tilille.

o

saattanut hankkia ETS Inside -ohjelmiston itse MyKNX-tililleen, minkä jälkeen hän asentaa “donglen” KNX
Jäseneltä hankittuun laitteeseen.

•

ETS Home lisenssillä on oikeus tehtä yksi projekti. Mikäli Lisenssinsaaja rikkoo ETS Home lisenssisopimuksen ehtoja, KNX
Assosioation voi kieltäytyä Lisenssinsaajan tekemien lisäprojektien tuesta.

•

Kun aikarajoitettu Lisenssi vanhenee, Lisenssinsaaja luopuu kaikista tässä Ohjelmistolisenssisopimuksessa ilmaistuista
oikeuksista. Lisenssinsaaja voi pyytää aikarajoitetun Lisenssin uudistamista kirjallisesti. Sen vahvistaminen on KNX
Associationin harkinnassa.

Sillä edellytyksellä, että Lisenssinsaaja on maksanut asiaankuuluvan Lisenssimaksun, kyseinen KNX Jäsen myöntää oman
Lisenssisopimuksensa mukaisesti Lisenssinsaajalle ei-yksinoikeutetun ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää Kolmannen
osapuolen ETS App alla määriteltyjen ehtojen mukaisesti ja käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin, jotka on määritelty
Ohjelmistodokumentaatiossa.
• Hankittaessa Yksittäislisenssiä nimeltä ”dongle” yhdessä useamman tietokoneen kanssa, joissa tätä Lisenssiä voidaan
käyttää henkilökohtaisesti liittämällä ”dongle” kyseiseen tietokoneeseen.

(2)

Ohjelmisto on suunniteltu toimimaan suoraan paikalliseen USB-porttiin kiinnitetyn “donglen” kanssa paikallisessa laitteistossa,
joka suorittaa Ohjelmistoa. Dongle-laiteohjelmaa ja Ohjelmistoa ei ole suunniteltu tai testattu toimimaan etäverkon USBdonglepalvelimeen kiinnitetyn donglen kanssa. Vaikka käytännössä Ohjelmisto voisi toimia USB-donglelisenssipalvelimella
paikallisessa verkkoympäristössä (vain LAN, ei internetin kautta), KNX Association ei suosittele sitä eikä tarjoa tukea
mahdollisille dongle-palvelimia koskeville lisenssiongelmille.

FALCON OHJELMISTOPAKETTI:
(3)

Falcon-ohjelmisto on Lisenssimaksuista vapaa ja sen voi hankkia KNX:ltä. KNX Association myöntää Lisenssinsaajalle
henkilökohtaisen, ei-yksinoikeutetun ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden monistaa ja jakaa Falcon-ohjelmiston kopioita vain
loppukäyttäjille, jotka ovat hankkineet tai saaneet ohjelmistotuotteen, jonka Lisenssinsaaja on luonut Falcon-ohjelmistoa
käyttämällä.

(4)

Lisenssinsaajalla on myös oikeus käyttää Falcon-ohjelmistoa voidakseen tehdä ohjelmistotuotteita, jotka perustuvat
Falconohjelmistoon
kolmannen osapuolen puolesta. Sen tarkoitus on jakaa Lisenssinsaajan kehittelemiä tämän
ohjelmistotuotteen kopioita sen loppukäyttäjille.
• Lisenssinsaaja on yksin vastuussa tuesta, palvelusta, päivityksistä ja teknisestä tai muusta tuesta, jota joku Falconohjelmiston kopioiden tai näytesovellusten vastaanottaja on halunnut tai pyytänyt osana Lisenssinsaajan tekemää
ohjelmistoa.
• Lisenssinsaaja ei saa käyttää KNX Association tai Falcon-ohjelmisto nimeä, logoa tai tavaramerkkiä ilman KNX Associationin
antamaa kirjallista lupaa.
• Lisenssinsaaja suojaa, vapauttaa vastuusta ja pidättää KNX Associationin kaikilta vaatimuksilta tai vastuilta, jotka
aiheutuvat, Falcon-ohjelmiston käytöstä, kopioinnista tai jakelusta.

Peruuttaminen
Lisenssinsaaja hyväksyy, että peruuttamisoikeus ohjelmiston ostamista koskien menetetään heti, kun Lisenssityyppi ”dongle”
aktivoidaan MyKNX-palvelussa. Tällöin asennettu ohjelmisto tulee Lisenssinsaajan laajempaan käyttöön.
Jos Lisenssiä ei ole aktivoitu MyKNX-alustalta ja jos Lisenssinsaaja haluaa peruuttaa Lisenssi-ostoksensa, tulee Lisenssinsaajan
esittää pyyntö KNX Associationille neljäntoista (14) päivän kuluessa Lisenssin ostamisesta. Kun KNX Association on hyväksynyt
tämän pyynnön, tulee Lisenssinsaajan palauttaa ”dongle” KNX Associationille. Kun ”dongle” on otettu vastaan, KNX Association
palauttaa Lisenssinsaajan suorittaman maksun.
Käyttörajoitukset:
Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta purkaa tai muuten rekonstruoida Ohjelmiston tai sen osan lähdekoodia tai tehdä lisäkopioita
Ohjelmista ja/tai Ohjelmistodokumentaatiosta tai sen osista.
Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta vuokrata, liisata, jatkolisensoida, myydä, jakaa, lainata tai muuten luovuttaa Ohjelmistoa
kolmansille osapuolille; eikä myöskään kopioida, muuttaa, muokata, yhdistää muuhun, kääntää tai luoda uusia johdannaistuotteita
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Lisenssiä ei ole mahdollista siirtää nykyiseltä Lisenssinsaajalta (yksityiseltä käyttäjältä) kolmannelle osapuolelle (yksityiselle
käyttäjälle). Lisenssi voidaan siirtää henkilökohtaiselta tililtä yrityksen/organisaation tilille. Lisenssejä voidaan siirtää saman
organisaation sisällä. KNX Association pidättää oikeuden hyväksyä lisenssin siirron, jos siihen katsotaan olevan pätevä syy.
Lisenssiä ja ohjelmistoa voidaan käyttää ilman ajallista rajoitusta seuraavin ehdoin:
•

Lisenssinsaaja suorittaa asennuksen koneisiin, jotka täyttävät lisensoidun ETS-ohjelmistoversion järjestelmävaatimukset.

•

Lisenssinsaaja ei ostanut päivitystä uudempaan ohjelmistoversioon.

•

KNX Association ei ole virallisesti lopettanut ohjelmiston käyttöä, mikä tarkoittaa myös, että tämän version tuki on
lopetettu.

Kopiointia, jakelua ja johdannaistuotteiden luomista koskeva rajoitus ei koske KNX-projekteja, joita on tehty ETS-ohjelmistolla tai
ETS Inside -ohjelmistolla, esim. ETS:n tai ETS Insiden avulla suoritettu KNX-projektin siirto, projektin tulostus tai KNX projektien
varmuuskopiot.
Kopiointia, jakelua ja johdannaistuotteiden luomista koskeva rajoitus ei koske KNX-projekteja, joita on siirretty ETS-ohjelmistolla
tai ETS Inside -ohjelmistolla, esim. ETS:n tai ETS Insiden avulla suoritettu KNX-projektin siirto tai KNX tuotetietojen varmuuskopiot.
Kopiointia, jakelua ja johdannaistuotteiden luomista koskeva rajoitus ei koske Falcon-ohjelmistoa. Tässä tapauksessa kopiointi,
jakelu tai käyttö itse tehdyissä OHJELMISTOPAKETEISSA on sallittu niiden ehtojen mukaan, jotka on määritelty luvussa ”Lisenssin
myöntäminen”, osa (1). Muut yllä mainitut rajoitukset pysyvät kuitenkin muuttumattomina.
Lisenssinsaaja saa kopioida Ohjelmiston osittain tai kokonaan toiseen tallennuslaitteeseen vain varmuuskopiointi- ja/tai
talteenottotarkoituksia varten. Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisäksi, että hän käyttää vain KNX/EIB rekisteröimiä ja/tai sertifioimia
tuotteita Ohjelmistolla toteutettavissa projekteissa. Rekisteröityihin ja sertifioituihin tuotteisiin liittyvä rajoitus ei koske toimintoa,
joka on saatavissa Manufacturer Tool Ohjelmistossa vielä rekisteröimättömien ja sertifioimattomien tuotteiden luomista ja
testaamista varten ETS-ohjelmistossa ja ETS Inside -ohjelmistossa.
Lisenssinsaaja hyväksyy, että hän ei käytä hankittua Lisenssiä KNX-järjestelmän vahingoksi. Tämä koskee erityisesti Falconohjelmistoa, jonka Lisenssinsaaja on hankkinut itselleen tai kolmansien osapuolien puolesta omaa tai toisten kehittelyä varten.
Omistusoikeus, salassapito:
Sekä Ohjelmisto että Ohjelmistodokumentaatio ovat KNX Association ja/tai sen lisenssinantajien yhtiösalaisuuksia ja/tai suojattu
tekijänoikeudella ja muilla oikeuksilla, joiden omistajina pysyvät KNX Association ja/tai sen lisenssinantajat. KNX Association ja/tai
sen lisenssinantajat ovat omistusoikeuden, tekijänoikeuksien ja kaikkien muiden patenttioikeuksien omistajia kussakin
OHJELMISTOPAKETISSA ja niiden kaikki osat ja kopiot pysyvät KNX Association ja/tai sen lisenssinantajien etuutena.
Lisenssinsaaja ei saa mitään muuta omistusoikeutta, oikeutta tai osuutta OHJELMISTOPAKETTIIN kuin tässä myönnetty Lisenssi.
Lisenssinsaaja ei saa poistaa mitään tavaramerkkiä, kauppanimikettä tai tekijänoikeusmerkintää OHJELMISTOPAKETISTA tai sen
kopioista, joita hän on vastaanottanut tämän Ohjelmistolisenssisopimuksen mukaan eikä mistään varmuuskopiosta ja/tai mistään
osasta, joka on yhdistetty muihin ohjelmiin.
Luottamuksellisuus:
OHJELMISTOPAKETTI toimitetaan Lisenssinsaajalle luottamuksellisesti ja Lisenssinsaaja vastaa siitä, että hän tekee kaikki
tarvittavat toimenpiteet voidakseen varmistaa näiden molempien pakettien jatkuvan omistusoikeudellisen ja luottamuksellisen
luonteen. Lisenssinsaaja ei saa missään tapauksessa paljastaa, jatkolisensoida, vuokrata, luovuttaa, liisata tai siirtää missään
muodossa OHJELMISTOPAKETTIA kolmannelle osapuolelle.
Muutokset, päivitykset:
KNX Association ja/tai KNX Member voi tehdä muutoksia OHJELMISTOPAKETTIIN. Tämä Ohjelmistolisenssisopimus ei myönnä
Lisenssinsaajalle oikeutta tai Lisenssiä mihinkään Ohjelmistoa tai Ohjelmistodokumentaatiota koskeviin parannuksiin, muutoksiin
tai päivityksiin tai muihin tukipalveluihin. Lisenssinsaaja voi ostaa sellaisia tukipalveluja maksullisesti KNX Associationilta tai KNX
jäseneltä.
Takuu:
Jos ETS-ohjelmisto on lisensoitu donglen kautta, ostetulle donglelle taataan 2 vuoden takuu laskupäivästä alkaen. Lisenssinsaaja
voi aloittaa viallisen donglen korvaamisen MyKNX-tilinsä kautta alivalikossa ”Tuotteet”. Takuu ei kata, jos voidaan osoittaa, että
dongle vaurioitui väärinkäytön vuoksi. Tässä tapauksessa ja/tai jos takuu ylittyi, korvaava dongle on ostettava maksua vastaan.
Ohjelmisto ja Ohjelmistodokumentaatio toimitetaan Lisenssinsaajalle ilmoitetussa versiossa. Jos Ohjelmistolle on myönnetty
jatkuva Lisenssi, Ohjelmiston takuukausi on kuusi (6) kuukautta, jatkuvan lisenssiavaimen lähetyspäivästä lukien.
Ohjelmistolle, jota ei ole lisensioitu Lisenssillä, KNX Association ei myönnä mitään takuuta.
Kolmannen osapuolen ETS Apps osalta takuun antaa KNX Jäsen lisenssisopimuksessa ja lisäpykälät tässä klausuulissa ”Takuu” eivät
koske sitä.
Lisenssinsaajan tulee ilmoittaa mahdollisista vioista välittömästi KNX Associationille kirjallisesti, eli kaikista heti tunnistettavista
vioista kymmenen (10) päivän kuluessa toimituspäivästä lukien. Ellei mitään kirjallisia valituksia lähetetä määräajan kuluessa, näitä
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vikoja koskevia vaatimuksia ei voi enää käyttää KNX Associationia vastaan.

Näiden kuuden (6) kuukauden aikana KNX Association takaa seuraavan: Ohjelmiston asianmukaisen vaihdon, jos kysymyksessä
on takuun piiriin kuuluvat viat; että Ohjelmiston kyseinen versio toimii mukana tulevan Ohjelmistodokumentaation mukaisesti ja
että sitä voi käyttää tietokoneissa, jotka toimivat KNX Associationin antamien järjestelmävaatimusten mukaisesti. Takuu
toteutetaan Ohjelmiston korvaavalla toimituksella Lisenssinsaajan ainoana ja yksinomaisena korvauksella.
Jos korvaava toimitus ei tavoita Lisenssinsaajaa tai jos toimitusta ei voi varmistaa kolmenkymmenen (30) päivän sisällä,
Lisenssinsaajalla on oikeus pyytää Ohjelmistolisenssisopimuksen purkamista tai maksettujen Lisenssimaksujen hyvittämistä. Mitään
takuuta ei anneta sille, että Ohjelmisto tai sen tietorakenteita ovat vailla vikoja. Takuu ei koske myöskään vikoja, jotka johtuvat
väärästä käsittelystä tai muista syistä, jotka ovat KNX Associationin vaikutusvallan ulkopuolella ja ilman KNX Association
myöntämää kirjallista suostumusta. Kaikki muut takuut on suljettu pois. Ohjelmistolisenssisopimuksen sitovan päättämisen jälkeen
Lisenssimaksun palauttaminen ja/tai hyvittäminen – mistä tahansa syystä – on suljettu pois.
Lisenssinsaaja on vastuussa KNX Työkalun kautta luoduista projektitiedoista. Näiden tietojen suojaaminen vahingoilta tai
menetykseltä voidaan saavuttaa tavanomaisella projektin siirrolla tai suorittamalla projektin arkistointi ulkoiselle tallennuslaitteelle.
Lisenssinsaajan on varmistettava, että vain hän pääsee käyttämään näitä tietoja. Mikäli Lisenssinsaaja pyytää näiden tietojen
palautusta tai korjausta, se voi aiheuttaa hänelle lisäkustannuksia, joista kerrotaan ennen mitään KNX Associationin tekemää
tietojen käsittelyä, ja Lisenssinhaltijan on nimenomaisesti vahvistettava ne kirjallisesti. Mahdollinen maksullinen palvelu tietojen
palauttamiseksi tai korjaamiseksi ei kuitenkaan takaa menestyksekästä ratkaisua. Mikäli ratkaisu ei ole menestyksekäs tai tiedot
palautetaan/korjataan osittain, Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta vaatia hyvitystä maksetusta summasta.

Vastuuvapauden rajoittaminen suorista ja epäsuorista vahingoista:
KNX ASSOCIATION EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSISSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA EIKÄ EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, JOTKA
JOHTUVAT TAKUUEHTOJEN RIKKOMISESTA, SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA TOIMINNASTA KUIN
SIITÄ, MITÄ ILMENEE TÄSTÄ OHJELMISTOLISENSSISOPIMUKSESTA. KNX ASSOCIATIONIN VASTUU EI KOSKAAN MISSÄÄN
TAPAUKSESSA YLITÄ LISENSSINSAAJAN MAKSAMIA LISENSSIMAKSUJA.
Kolmannen osapuolen ETS Appsia koskeva vastuuvapauden rajoitus on esitetty KNX Jäsenen lisenssisopimuksessa.
Hinnat ja maksuehdot:
Kaikki hinnat kuuluvat arvonlisäveron piiriin. Lisenssinsaaja suorittaa maksut kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun
päivämäärästä lukien, vähentämättömänä ja alennuksetta. Laskuun, jota ei makseta eräpäivään mennessä, lisätään lakisääteisen
keskuspankin diskonttokorko 2 %:n korotuksella. Korko lasketaan senhetkisen korkokannan mukaan eräpäivästä siihen asti, kunnes
kaikki erääntyneet laskut on täysin maksettu. Oikeudet kaikkiin muihin erityisvaatimuksiin pidätetään.
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu:
Tähän Ohjelmistolisenssisopimukseen sovelletaan Belgian lakia ja sitä tulkitaan Belgian lain mukaan riippumatta siitä, että
lakimääräykset olisivat ristiriidassa. Brysselin (Belgia) tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikkien riitajuttujen tai
erimielisyyksien ratkaisemiseksi KNX Association yhtiön ja Lisenssinsaajan välillä.
Sopimuksen kesto ja päättyminen:
Tämä Ohjelmistolisenssisopimus on voimassa siihen asti, kunnes se päättyy alla kuvatulla tavalla.
Tämän myönnetyn Ohjelmistolisenssisopimuksen ja Lisenssin KNX Association voi irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti 15
(viisitoista) päivää ennen irtisanomista Lisenssinsaajalle, jos Lisenssinsaaja on rikkonut tämän Ohjelmistolisenssisopimuksen jotain
ehtoa.
Lisenssinsaajalla on oikeus päättää milloin tahansa ja mistä syystä tahansa Ohjelmistolisenssisopimus.
Lisenssinsaajalla ei ole mitään oikeutta hyvitykseen
Ohjelmistolisenssisopimuksen päättymisen seurauksena.

tai

vaatia

korvausten

tai

vahinkojen

maksamista

tämän

Päättyminen ei vapauta Lisenssinsaajaa sen velvoitteesta maksaa Lisenssimaksut, joita on kertynyt lopulliseen päättymispäivään
mennessä.
Purettiinpa tämä Ohjelmistolisenssisopimus mistä tahansa syystä Lisenssinsaaja pidättäytyy käyttämästä OHJELMISTOPAKETTIA ja
Ohjelmistoa ja Ohjelmistodokumentaatiota. Luovutettu Lisenssi on palautettava täydellisenä välittömästi ja ilman erillistä pyyntöä
kirjattuna kirjeenä KNX Association yhtiölle. Kaikki luovutetun Lisenssin ja/tai yllä mainitun OHJELMISTOPAKETIN kopiot hävitetään.
Tämä määräys ei koske Falcon Runtime lisenssejä.
Salassapitoa koskeva määräys pysyy voimassa tämän
Ohjelmistolisenssisopimuksen päättymisen jälkeen.

Sekalaista:
Tämän Ohjelmistolisenssisopimuksen jonkun määräyksen pätemättömyys ei vaikuta tämän Ohjelmistolisenssisopimuksen
mihinkään
muuhun
osaan.
Tämä
Ohjelmistolisenssisopimus
muodostaa
täydellisen
ja
yksinomaisen
tätä
Ohjelmistolisenssisopimusta koskevan todistuksen osapuolten välillä. Tätä Ohjelmistolisenssisopimusta ei saa muuttaa, muokata
tai mukauttaa muuten kuin kirjallisella vahvistuksella.

2014-2021 KNX Association. All rights reserved.

Sivu 4/5

15.09.2021

Yksityisyyttä koskien viitataan KNX Associationin tietosuojatietoihin, jotka löytyvät KNX Associationin verkkosivulta. Lisenssinsaaja
täten vahvistaa olevansa tietoinen, että KNX Association on oikeutettu ottamaan häneen uudelleen yhteyttä, kun Lisenssin saaja
on saanut KNX Associationin lisenssin ja luonut pakollisen MyKNX-tilin. Lisenssin saaja voi milloin vain katkaista kaikki myöhemmät
yhteydet. Lisäksi Lisenssin saajalle annetaan tieto siitä, että kaikki viedyt projektit sisältävät projektisertifikaatin, jolla KNX
Association voi tunnistaa projektitiedot vieneen Lisenssin saajan Lisenssin voimassaolon vahvistamiseksi. Projektisertifikaatti
sisältää muun muassa OHJELMISTOPAKETIN, jota käytetään Ohjelmiston avaamiseen sekä tietojen, Lisenssitietojen (ts. Lisenssin
numero, Lisenssin saajan etunimi ja sukunimi sekä tähän Lisenssiin liittyvä yrityksen nimi).
Lisenssinsaaja hyväksyy, että Kolmannen osapuolen ETS Apps -tapauksessa KNX Associationilla on oikeus välittää nämä
henkilökohtaiset tiedot asiaankuuluvalle KNX Jäsenelle ainoastaan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi KNX Jäsenen ja
Lisenssinsaajan välillä.
Ohjelmisto saattaa sisältää Microsoftin toimittamia ohjelmistoja, jotka voivat kerätä tietoja loppukäyttäjän ohjelmistojen käytöstä
ja lähettää nämä tiedot Microsoftille palvelujen tarjoamiseksi, kuten mainitaan Microsoftin tietosuojalausekkeessa osoitteessa
https://aka.ms/privacy.
Ohjelmisto kerää anonymisoituja tietoja loppukäyttäjän ohjelmistojen käytöstä ja lähettää nämä tiedot KNX Associationille, jotta
Ohjelmiston laatua voidaan parantaa. Kyseisten tietojen kerääminen on kuitenkin mahdollista poistaa käytöstä Ohjelmistossa
olevasta vastaavasta asetuksesta.
Poikkeukset:
Kaikki oikeudet, joita ei ole selvästi ilmaistu tässä Ohjelmistolisenssisopimuksessa pidätetään.
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