Licensavtal för slutanvändare

VIKTIGT - LÄS NOGGRANT:
Detta licensavtal för slutanvändare (”licensavtalet”) är ett juridiskt avtal mellan dig och Brother
Industries, Ltd. (”Brother”, ”vi” eller ”vår”), som styr din användning av Brotherprogramvaran ”iPrint&Scan” (inklusive förknippade material eller dokument) som medföljer
licensavtalet (”PROGRAMVARAN”). Om du godkänner att lagligen följa villkoren i licensavtalet,
kan du använda PROGRAMVARAN i enlighet med villkoren i licensavtalet. Om du inte godkänner
villkoren i licensavtalet erhåller du ingen licens till PROGRAMVARAN. I så fall får du inte använda
PROGRAMVARAN.

■Villkor.

1. Ägande.
All rättighet, titel och allt intresse i och till PROGRAMVARAN (inklusive all upphovsrätt och alla
immateriell egendomsrätt däri) ägs av Brother eller dess leverantörer. PROGRAMVARAN licensieras
men den säljs inte.
2. Beviljande av licens.
2.1 Brother beviljar dig en icke-exklusiv licens för att installera och använda en kopia av
PROGRAMVARAN på dina enheter i den omfattning som krävs för den avsedda användningen av
Brothers produkter (inklusive, men inte begränsat till skrivarprodukter) för vilka PROGRAMVARAN
ska användas (”Brothermaskin”).
2.2 Dessutom beviljar Brother dig en licens att framställa endast en kopia av PROGRAMVARAN
enbart för arkiverings- och säkerhetskopieringssyften. En sådan kopia måste även återge alla
meddelanden beträffande copyright och immateriella rättigheter som ingår i originalet.
2.3 Förutom enligt vad som uttryckligen tillåts i avsnitt 2.1 och 2.2 ovan, eller där du har rättighet
enligt lag att göra så (och sådan rättighet inte lagligen kan exkluderas) får du inte (i) göra några som
helst kopior av PROGRAMVARAN (inklusive förknippade dokument eller material inuti
PROGRAMVARAN, exempelvis men inte begränsat till dokument, bilder, illustrationer och filmer

som tillhandahålls av Brother) (ii) modifiera PROGRAMVARAN (iii) demontera, ta isär, dekompilera
eller använda PROGRAMVARAN för att skapa ny programvara, eller (iv) hyra, underlicensiera,
överlåta (förutom i enlighet med avsnitt 3) eller leasa ut PROGRAMVARAN.
3. Överföring.
Du kan permanent överlåta PROGRAMVARAN till valfri person, förutsatt att när du överlåter
PROGRAMVARAN måste du även överlåta och överlämna eventuella uppgraderingar och
förknippade material och dokument du erhållit från Brother och även förutsatt att mottagaren
godkänner villkoren i licensavtalet för Programvaran och bekräftar detta till Brother. Oaktat
ovanstående, får du inte överlämna till sådan person någon kopia av PROGRAMVARAN som du har
gjort i enlighet med avsnitt 2.2. Vid överföringen måste du radera de kopior som gjorts av
PROGRAMVARAN och/eller kopior som finns på eventuell enhet som du äger eller kontrollerar.
Garantin får ej överlåtas.
4. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR
I DEN OMFATTNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG LEVERERAS DENNA
PROGRAMVARA TILL DIG I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER
ELLER VILLKOR, VARKEN MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA. BROTHER FRISKRIVER SIG SPECIFIKT FRÅN ALLA
UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER
ELLER
VILLKOR
OM
SÄLJBARHET,
TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ICKE-INTRÅNG OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST SYFTE.
5. Ansvarsbegränsning.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA BROTHER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON SOM
HELST FÖRLUST AV LÖNSAMHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, FÖRLUST AV
ANVÄNDNING ELLER AV DATA, AVBROTT I VERKSAMHET, ELLER FÖR INDIREKTA,
SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, STRAFFRÄTTSLIGA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA
SKADOR AV NÅGOT SLAG, SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA, ELLER RESULTATEN AV ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN OAVSETT OM DET
ÄR BASERAT I KONTRAKT, AVTALSBROTT ELLER NÅGOT ANNAT. DIN ANVÄNDNING
AV PROGRAMVARAN SKER HELT PÅ DIN EGEN RISK. OM PROGRAMVARAN SKULLE
VISA SIG VARA DEFEKT ANTAR DU HELA KOSTNADEN FÖR ALL SERVICE, REPARATION
ELLER KORRIGERING OCH, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE
LAG, SAMTYCKER DU TILL ATT OVILLKORLIGEN AVSTÅ FRÅN ALLA LAGSTADGADE

ELLER ANDRA RÄTTIGHETER SOM KAN INNEHAS AV DIG GENTEMOT BROTHER MED
AVSEENDE PÅ SÅDAN DEFEKT. Oaktat ovan gör dessa villkor inte anspråk på att begränsa de
lagstadgade konsumenträttigheter som det inte går att avstå ifrån under gällande lagstiftning.
6. Kostnad, debitering som åsamkas för din användning av PROGRAMVARAN.
Du samtycker till och förstår att tjänster som är tillgängliga via PROGRAMVARAN kan
tillhandahållas via alla typer av nätverkskommunikation och alla molnservrar som drivs av Brother
eller dess leverantörer (”server”), och därför, under din användning av programvaran, kan
kommunikationsavgifter uppstå genom användningen av sådant nätverk och servern, och du ska
ansvara för dessa avgifter. Utöver ovannämnda avgift är du även ensamt ansvarig för eventuella
kostnader och utgifter som du ådrar dig i samband med din användning av PROGRAMVARAN. Under
inga omständigheter ska Brother ersätta dig för några som helst av ovanstående debiteringar, kostnader
eller utgifter.
7. Tredje partens tjänst.
PROGRAMVARAN gör det möjligt att använda tredjepartstjänster och program (inklusive, men inte
begränsat till, molnlagringstjänster) (gemensam benämning: ”tredjepartstjänster”) efter ditt eget
gottfinnande. För Tredjepartstjänster gäller villkor och regler som definieras och tillhandahålls separat
av tredje part. Användning av sådana Tredjepartstjänster sker helt på din egen risk och efter eget
gottfinnande och därför ska Brother inte på något sätt ha ansvar för att garantera en minimal volym
eller utrymme som krävs för att lagra dina filer och data, även om du inte har tillräcklig volym eller
tillräckligt utrymme när du försöker överföra filer och data till eller från Tredjepartstjänsterna.
Dessutom ska Brother inte vara ansvarigt för eventuella fel, förluster och skador som åsamkas dig och
din egendom (inklusive eventuella data du lägger upp eller försöker lägga upp), oavsett om de är
synliga eller osynliga, uppstår genom anslutning av PROGRAMVARAN med dessa
Tredjepartstjänster, inklusive men inte begränsat till förluster eller skador som orsakas:
i) på några filer och data när du har försökt lägga upp, hämta eller på annat sätt överföra dem till eller
från Tredjepartstjänsterna
ii) genom någon ändring på design, funktioner, strukturer eller specifikationer av Tredjepartstjänster,
iii) genom förnyelse eller uppsägning av Tredjepartstjänster,
iv) genom att lägga upp eller röja personliga uppgifter i din besittning (oavsett om det är avsiktligt
oavsett om du har lagt upp eller röjt sådana personliga uppgifter genom att förstå eller inte förstå risken
att sådana personliga uppgifter kan röjas och lämnas ut till ett okänt antal tredjeparter i världen via
internettjänster), eller
v) genom eventuella tekniska fel eller andra fel som orsakas av eller resulterar från användning av dina
datorer, maskinvaruenheter eller programvara.

8. Anslutning av PROGRAMVARAN och Brother-maskinen.
Du bekräftar att när du ansluter PROGRAMVARAN och online Brother-maskinen (”Brothermaskinen”), kan det krävas att du ändrar inställningarna för routrarna och anger vissa IP-adresser och
ID och lösenord för tredjepartstjänster. Brother ska inte vara ansvarigt för några problem, tvister eller
relaterade skador som åsamkas när du försöker ansluta PROGRAMVARAN till online Brothermaskiner som ägs, hanteras eller styrs av dig eller någon annan tredjepart.
9. Löptid och uppsägning.
Detta licensavtal träder i kraft i och med att du samtycker till det och fortlöper såvida du inte överför
PROGRAMVARAN i enlighet med licensavtalet och licensmottagaren åtar sig gentemot Brother att
vara bunden av detta licensavtal med hänsyn till PROGRAMVARAN. Emellertid kan Brother säga
upp detta licensavtal för slutanvändare utan meddelande om du bryter mot något av dess villkor.
10. Exportförordningar.
Du får inte exportera eller vidareexportera PROGRAMVARAN eller någon kopia eller modifiering
därav om detta strider mot gällande lagar och bestämmelser.
11. Tillämpliga lagar.
Detta licensavtal lyder under Japans lagar och japanska domstolar har exklusiv jurisdiktion när det
gäller licensavtalet, förutom avseende tillämpningen, då de japanska domstolarnas jurisdiktion är ickeexklusiv.
12. Ogiltighet.
Om någon av bestämmelserna i detta licensavtal befinns vara ogiltig eller icke verkställbar, delvis eller
i sin helhet, ska sådan bestämmelse separeras och hanteras fristående från övriga bestämmelser i
licensavtalet, och det övriga avtalets giltighet ska inte påverkas.
13. Tredje parts rättigheter.
Bestämmelserna i detta licensavtal är endast avsedda att gälla mellan Brother och dig, och ger inga
förmåner eller rättigheter till tillämpning för annan person.

14. Personlig licens.
Rättigheterna som beviljas i avtalet med Brother är personliga och du får inte tilldela, överlåta eller på
annat sätt överföra programvaran, licensavtalets förmåner eller skyldigheter eller rättigheter som
beviljas i avtalet till tredje part, förutom vad som uttryckligen är tillåtet enligt avsnitt 3.
15. Tredje parts programvara
PROGRAMVARAN kan innehålla tredje parts programvara och/eller programvara med öppen källkod
(gemensam benämning: “tredje parts programvara”). Detaljerad information om tredje parts
programvara finns i de separat definierade villkoren och bestämmelserna.
16. Ändringar av licensavtalet
Brother kan uppdatera licensavtalet i nedanstående fall: A) När ändringar görs till användarnas förmån;
eller B) När uppdateringarna av licensavtalet tillräckliga, skäliga och inte strider mot sekretesspolicyns
syften.
Brother kommer att underrätta dig och ge dig möjlighet att granska eventuella väsentliga ändringar
eller uppdateringar av licensavtalet genom att lägga upp ett meddelande på Brothers webbplats eller
genom annan lämplig metod innan licensavtalet träder i kraft. När licensavtalet har trätt i kraft
kommer du att bindas av det om du fortsätter att använda programvaran.

■Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy styr din användning av mobilapplikationen Brother iPrint&Scan
(”PROGRAMVARAN”) som tillhandahålls av Brother Industries, Ltd. (”Brother”, ”vi” eller ”vår”).
1. Förvaring av information i vår server
När du skriver ut vissa typer av filer via PROGRAMVARAN skickas filerna automatiskt till vår server,
konverteras till filer med utskrivbart format och skickas sedan tillbaka till din enhet. Om du använder
PROGRAMVARAN för att skriva ut data från Gmail eller Google Drive, vilka tjänster tillhandahålls
av Google LLC. (”Google”), kommer PROGRAMVARAN automatiskt åt data som finns lagrade i
Google-servern.
Såvida du inte skriver ut Gmail-data, skickas data automatiskt till vår server,
konverteras till filer med utskrivbart format och skickas sedan tillbaka till dina enheter (Brotherprodukter). Alla filer med ovan nämnda data, utom Gmail-data, raderas automatiskt kort efter
konverteringen. Det finns ingen lagringsmöjlighet på vår server. Sådana filer kommer inte att kommas

åt, lagras eller användas utan ditt tidigare samtycke, för något annat syfte än att konvertera data enligt
beskrivningen ovan.
2. Enhetsdata
a) Data från Brothermaskinen
När PROGRAMVARAN har installerats skickas information från Brothers produkter för vilka
PROGRAMVARAN ska användas (”Brothermaskin”), inklusive men inte begränsat till,
produktmodell, serienummer, totalt antal utskrivna sidor, felhistorik, produktinställningar,
utskriftsinställningar och andra uppgifter om Brothermaskinen (gemensam benämning: ”produktdata”)
till vår server.
Om du inte önskar skicka dina produktdata, avmarkera kryssrutan under Information >
Användningsinformation
> Skicka information.
Om du fortsätter använda denna
PROGRAMVARA utan att inaktivera den här funktionen ska du betraktas ha samtyckt till utskick av
produktdata från Brothermaskinen.
b) Data från anslutna enheter
Information från enheterna som är anslutna till Brothermaskinen (”ansluten enhet”), inklusive, men
inte begränsat till, OS-information, lokal-ID, information om inbyggd programvara, användning av
varje funktion i PROGRAMVARAN, och PROGRAMVARANS användningshistorik samt annan
information beträffande den anslutna enheten (sammantaget ”data om ansluten enhet”) kommer att
skickas till vår server.
c) Så använder vi dina enhetsdata
Produktdata och data om ansluten enhet (sammantaget ”enhetsdata”), utom serienumret, kan inte
användas för sig själv eller i kombination med någon annan information som vi kan ha för att
identifiera dig som person. Vi förbehåller oss rätten att använda sådan enhetsdata endast för förbättring
av PROGRAMVARAN eller några andra av Brothers produkter/tjänster, våra marknads/forskningsaktiviteter utan att identifiera dig som person, produktplanering eller några andra relaterade
aktiviteter till våra kunders förmån (sammantaget ”Syften”). Vi kommer inte att använda dina
enhetsdata för något annan än syftena utan ditt tidigare samtycke.
Enhetsdata inkluderar serienumret för din Brother-maskin. Serienumret kan associeras med
information som du kan registrera på vårt försäljningsbolags webbplats för produktregistrering. Vi
kommer dock inte att använda serienumret för att identifiera dig, eller för något annat än de angivna
syftena. Serienumret kan lagras på en server som finns i länder utan tillräcklig skyddsnivå för personlig
information jämfört med vad den är i ditt land, men vi kommer att ha kontroll över serienumret i strikt
överensstämmelse med ”Brothers sekretesspolicy för globala enhetsdata” som finns tillgänglig här .<

http://www.brother.com/privacy/device/index.htm>
Oaktat ovanstående kan Brother eller Brothers anslutna bolag be dig samtycka till att använda
enhetsdata för diverse direkta marknadsföringsändamål genom tillhandahållandet av våra produkter
eller tjänster (”direktmarknadsföring”).
En sådan förfrågan om att använda enhetsdata för
direktmarknadsföring ska göras tydligt och separat från denna sekretesspolicy. Du ska inte på något
sätt tolka förfrågan som att du är skyldig att samtycka till att enhetsinformationen bearbetas för
direktmarknadsföring. Brother ska använda eller tillhandahålla enhetsdata till sina anslutna bolag för
direktmarknadsföring uteslutande med ditt samtycke, och du kommer inte att betraktas ha samtyckt
till sådana ändamål bara för att du har godkänt denna sekretesspolicy.
Om du tidigare har installerat någon programvara eller något program för Brothermaskinen (i detta
stycke ska Brothermaskin endast syfta på Brothers skrivare och multifunktionella produkter), kan
installationen av denna PROGRAMVARA skriva över funktionerna som används för att hämta in
enhetsdata under den tidigare programvaran eller programmet. I så fall ska villkoren i Avsnitt 2 av
denna sekretesspolicy gälla dina enhetsdata som har hämtats in och bearbetats under den tidigare
programvaran eller programmet.

3. Användning av Google Analytics på Brothers webbplats
När användare väljer en Wifi- eller Wifi-Direct-kompatibel produkt när du väljer en Brothermaskin
som ska användas tillsammans med PROGRAMVARAN för första gången, eller när du väljer en
Brothermaskin för första gången efter du har uppdaterat PROGRAMVARAN (inklusive när du väljer
om samma Brothermaskin), kan PROGRAMVARAN automatiskt visa en webbplats som drivs av
Brother eller dess dotterbolag i den region där du är bosatt (”Brothers webbplats”). Brothers
webbplats använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg som tillhandahålls av Google. När
Brother använder Google Analytics, används cookies och du identifieras med ett slumpmässigt tilldelat
klient-ID.
När PROGRAMVARAN automatiskt visar Brothers webbplats, läggs dina produktdata (inklusive,
men inte begränsat till, produktmodell och serienummer) och dina data om ansluten enhet (inklusive,
men inte begränsat till, din landsinformation och språkinformation) till som parametrar i slutet av
URL:en för Brothers webbplats. När du besöker Brothers webbplats för första gången med URL:en
som innehåller parametern, och därefter när du besöker Brothers webbplats, kommer parametern att
förknippas med ditt slumpmässigt tilldelade klient-ID och registreras i Google Analytics. Ytterligare
detaljer om användningen av Google Analytics finns i den allmänna sekretesspolicyn för Brother
Industries, Ltd. Som finns tillgänglig här. <https://global.brother/en/privacy>
Om du vill förhindra att dina data samlas in och behandlas av Google Analytics, kan du avanmäla dig

från Google Analytics genom att hämta och installera tillägget för avanmälan från Google Analytics
<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/>.

