
 

 

ACORD DE LLICENCIA 

ADVERTENCIA PER A TOTS ELS USUARIS: SIUSPLAU LLEGEIXI AQUEST ACORD DETINGUDAMENT. 

AL OBRIR AQUEST PAQUET, TRENCAR EL SEGELL, SELECCIONAR "ACCEPTO", "ACCEPTAR", "CONTINUAR", "SÍ" O AL 

INSTAL.LAR O UTILITZAR EL SOFTWARE DE QUALSEVOL MANERA, RECONEIX LA SEVA TOTAL ACCEPTACIÓ DELS TERMES 

D’AQUEST ACORD. Si el software es descarregat des dels llocs web (mitjançant pagament o amb la finalitat d’avaluació), 

aquest Acord serà acceptat i s’establirà un contracte quan seleccioni un botó o casella inferior "Accepto", "Acceptar" o "Sí" 

per a la descarrega o instal·lació. 

SI NO ESTÀ D’ACORD AMB ELS TERMES I CONDICIONS NO INSTAL.LI, O ACCEDEIXI AL SOFTWARE O COMUNIQUI EL REBUIG, 

NO FACI ÚS DEL SOFTWARE, I CONTACTI AMB EL SEU DISTRIBUÏDOR O SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT, PER A  INFORMAR-SE 

SOBRE COM OBTINDRE UNA DEVOLUCIÓ DEL IMPORT QUE HA REALITZAT PER EL SOFTWARE EN QUALSEVOL MOMENT 

DURANT UN PERÍODE DE TRENTA (30) DÍES POSTERIORS A LA DATA D’ADQUISICIÓ. 

 

REGISTRE DEL PRODUCTE 

Al acceptar aquest Acord, accepta registrar el software. El registre requereix d’un número de sèrie del producte vàlid i una 

direcció de correu electrònic vàlida per a la renovació i rebre notificacions. 

Es necessari una Compte Bitdefender per a l’activació de les característiques online, como s’estableix en la Documentació del 

producte. 

Vostè garanteix que és el propietari legal del dispositiu i que te drets legals per a crear un compte. Siusplau, tingui en compte 

que al instal·lar el Software en el seu dispositiu, i tenint en consideració les polítiques de seguretat seleccionades per vostè, 

podria experimentar restriccions d’accés al dispositiu i pèrdues de dades a conseqüència de l’aplicació manual de comandes 

de bloqueig o eliminació remots per l’administrador a través de les polítiques de seguretat. Vostè com a administrador te el 

dret a monitoritzar el seu dispositiu, localitzar-lo en un mapa, forçar el bloqueig o l’eliminació del dispositiu, xifrar el 

emmagatzemen de medis, i analitzar aplicacions i arxius en el seu dispositiu. Bitdefender no es fa responsable dels danys que 

resultin de la pèrdua de privacitat o dades causats per vostè. 

Aquest Acord de llicencia cobreix els productes Bitdefender per els seus usuaris domèstics inclosos en la seva llicencia, 

incloent la informació relacionada i qualsevol actualització o millora de les aplicacions entregades sota els termes de la 

llicencia comprada, o qualsevol acord de servei relacionat segons lo definit en la documentació i qualsevol copia d’aquets 

articles. 

El producte Bitdefender ofereix un software de control d’Internet que tindrà que instal·lar-se en el seu dispositiu (ordinador, 

mòbil, portàtil) que intercepti el tràfic d’Internet, per a monitoritzar aquest i li permeti limitar l’accés a cert contingut. El 

software en el seu dispositiu personal es connecta a una infraestructura de xarxa de servidors i després ho envia als servidors 

Bitdefender per a classificar-ho. 

El producte Bitdefender pot permetre rastrejar la ubicació del dispositiu, desactivar l’accés al dispositiu, transmetre imatges 

que hagin estat capturades amb la càmera del seu dispositiu o gravacions de veu que hagin estat enregistrades per la 

gravadora del dispositiu (si està disponible). No pot utilitzar els serveis per a obtenir accés no autoritzat, pujar, transmetre, 

transferir dades o informació a Bitdefender o a tercers de ninguna manera. Vostè accepta que l’ús que farà d’aquests serveis 

serà conforme a totes les lleis que li siguin aplicables. 

Aquest Contracte de Llicencia representa un acord legal entre vostè (com a persona física o jurídica) i BITDEFENDER per a la 

utilització del software de Bitdefender identificat anteriorment, que inclou el software i serveis informàtics per al seu 

dispositiu i pot incloure també suport físic adjunt, materials impresos, així com la documentació electrònica o “online” 

(designada aquí com a “Producte Bitdefender”), el qual està protegit per la legislació i tractats internacionals referents al 

copyright. La instal·lació, copia o qualsevol altre forma d’utilització del producte Bitdefender, implica que accepta els termes 

d’aquest Acord. 



 

 

CONCESSIÓ DE LLICENCIA 

El Producte Bitdefender està protegit per les lleis de drets d’autor (copyright), les lleis de propietat intel·lectual i altres 

tractats internacionals que siguin d’aplicació. Bitdefender es llicència, no es ven. Aquest acord únicament li atorga alguns 

drets per el ús del Producte Bitdefender. Bitdefender es reserva tots els demès drets. A no ser que la llei aplicable li 

garanteixi mes drets tot i aquesta limitació, vostè podrà utilitzar el Producte Bitdefender únicament sota els termes 

permesos expressament en aquest acord. 

Per la present, Bitdefender li concedeix a vostè i només a vostè la següent llicència subjecta a drets, no exclusius, limitats, no 

cedibles, i intransferibles per a l’ús del Producte Bitdefender. 

Vostè disposarà de certs drets per a utilitzar el producte Bitdefender durant el període de llicència, que donarà 

començament en la data de la primera instal·lació del Producte Bitdefender, independentment del número de copies que 

este autoritzat a utilitzar, i es prolongarà durant el període de temps establert en la documentació de la operació provinent 

del distribuïdor o revenedor Bitdefender a qui va adquirir el Producte Bitdefender. El producte Bitdefender podrà ser 

desactivat al final del Període de Llicencia, i vostè no tindrà dret a rebre actualitzacions de funcions o contingut per a aquest 

Producte Bitdefender. 

Podrà utilitzar una copia del Producte Bitdefender en un únic equip. Si en la documentació de la operació des del distribuïdor 

o revenedor autoritzat al qui va adquirir el Producte Bitdefender, s’especifica amb un número mes gran de copies i/o equips 

(Número permès), vostè tindrà dret a fer copies del Producte Bitdefender segons lo establert en aquestes especificacions; 

Podrà fer una copia del Producte Bitdefender amb la finalitat de copia de seguretat o arxiu; Si el Producte Bitdefender 

suporta diverses plataformes o idiomes, si rep el producte en diversos suports, si per una altre part rep diverses copies del 

Producte, o si rep el Producte Bitdefender empaquetat amb algun altre software, el número total d’Equips en el que podrà 

instal·lar-se totes les versions del Producte Bitdefender no podrà en qualsevol cas superar el Número Permès. 

Durant el procés d’instal·lació, el Producte Bitdefender podrà desinstal.lar o desactivar altres productes de seguretat si 

aquests productes o característiques son incompatibles amb el Producte Bitdefender. 

 

LLICENCIA D’EVALUACIÓ 

Si vostè es un usuari d’avaluació, pot utilitzar el producte Bitdefender per a finalitats d’avaluació o proba en un entorn de no-

producció durant trenta (30) dies a partir de la data de descarrega del Producte Bitdefender (el Període d’avaluació). Durant 

el període d’avaluació, vostè te dret a rebre suport tècnic basat en Web o correu electrònic en el país on vostè resideixi i 

instal·lar actualitzacions si fos aplicable. FINS ON PERMETIN LES LLEIS VIGENTS, EL PRODUCTE BITDEFENDER I QUALSEVOL 

SERVEI I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA UTILITZADA PER A FINALITATS D’AVALUACIÓ ES PROPORCIONARÁN SENSE 

GARANTÍES DE NINGÚN TIPUS. El seu dret a utilitzar el producte Bitdefender acaba quan finalitza el període d’avaluació o si 

vostè viola qualsevol dels termes d’aquesta resolució. Al termini del Període d‘Avaluació, tindrà que eliminar i destruir totes 

les copies i documentació del Producte Bitdefender i deixar d’utilitzar el Servei. Les seves obligacions i drets d’aquest Acord 

continuaran sent aplicables un cop finalitzat el Període d’Avaluació. 

 

PERÍODE DE LLICENCIA 

Vostè disposarà de certs drets per a utilitzar el producte Bitdefender durant el període de llicència, que donarà 

començament en la data de la primera instal·lació del Producte Bitdefender, independentment del número de copies que 

estigui autoritzat a utilitzar, i és prolongarà durant el període de temps establert en la documentació de la operació 

provinent del distribuïdor o revenedor Bitdefender al qual va adquirir el Producte Bitdefender. El producte Bitdefender 

podrà ser desactivat al final del Període de Llicencia, i vostè no tindrà dret a rebre actualitzacions de funciones o contingut 

per a aquest Producte Bitdefender. 

 

 

 



 

 

Si vostè ha acceptat donar permís a Bitdefender per a renovar automàticament la seva subscripció del producte Bitdefender 

fent el càrrec en un número de tarja de crèdit vàlid que ha proporcionat a Bitdefender, la seva subscripció es renovarà 

automàticament (30) dies abans del data límit i cada any a partir de llavors per una tarifa no major que el preu vigent actual 

de Bitdefender en aquell moment, excloent preus promocionals i descomptes. Vostè tindrà que proporcionar informació 

actualitzada, completa i precisa per al seu compte de facturació. Vostè tindrà que actualitzar en la menor brevetat tota la 

informació per a mantenir el compte de facturació al corrent, amb totes les dades completes i exactes (tals com, però no 

limitant-se a canvis en la direcció de facturació, número de tarja de crèdit o data de venciment), i tindrà que notificar 

puntualment a Bitdefender si la seva tarja de crèdit es cancel·lada (por exemple en cas de pèrdua o robatori). Si vostè no 

proporciona a Bitdefender los dades de la informació anterior, vostè accepta que Bitdefender podrà continuar carregant 

qualsevol subscripció de renovació automàtica a menys que informi al departament d’atenció al client en 

http://www.bitdefender.com/site/Main/contactForm/ (o a qualsevol altre número local proporcionat per la entitat de 

Bitdefender en la seva regió) per a no renovar la seva subscripció del producte Bitdefender al menys amb trenta (30) dies 

d’antelació a la finalització del període de subscripció, informant-los del seu desig de no renovar automàticament aquesta 

subscripció. Aquest contracte es resoldrà automàticament si vostè no compleix amb alguna de las limitacions o qualsevol 

altre escrit altre requisit descrit en aquest document. En cas de  finalització d’aquest Acord, vostè tindrà que deixar d’utilitzar 

Bitdefender així com destruir totes les copies de Bitdefender i la seva Documentació. 

 

ACTUALITZACIONS DEL PRODUCTE (UPGRADES) 

Si Bitdefender te disponible una actualització de producte (upgrade), te que ser un usuari registrat el que pugui utilitzar el 

producte identificat per BITDEFENDER i poder-se beneficiar d’aquesta actualització. El Producte Bitdefender etiquetat com a 

actualització substitueix i/o complementa el producte bàsic amb llicència. Pot utilitzar el producte resultant actualitzat 

conforme als termes d’aquest Acord de llicencia. Si hi ha alguna actualització d’algun component del paquet de software per 

el qual te llicència per a un sol producte, Bitdefender podrà ser transferit i utilitzat només com a part del paquet de producte 

i no pot ser separat per a utilitzar-se en més dispositius dels autoritzats mitjançant la llicència. Els termes i condicions 

d’aquesta llicència reemplacen i substitueixen qualsevol acord previ que pugui existir entre vostè i BITDEFENDER respecte al 

producte original o el producte actualitzat resultant. 

 

COPYRIGHT 

Tots els drets, títols i interessos així com tots els drets de copyright cap a Bitdefender (incloent però no limitant-se a 

qualsevol codi, imatges, fotografies, logos, animacions, vídeo, àudio, música, text, i "applets" incorporats a Bitdefender), els 

materials impresos que l’acompanyen, i qualsevol copia de Bitdefender són propietat de BITDEFENDER, entenent que els 

drets, títols i interessos cap a cert software de tercers, identificat en els Terminis de Llicencia de Tercers annexos, són 

propietat dels seus respectius propietaris. Bitdefender està protegit per tractats internacionals i lleis de copyright. Per tant, 

tindrà que tractar a Bitdefender com a qualsevol altre material amb copyright. No podrà copiar els materials impresos que 

acompanyen a Bitdefender. Tindrà que imprimir i incloure tots els avisos de copyright en la seva forma original per a totes les 

copies creades independentment del suport o forma en el que existeixi Bitdefender. No podrà subllicenciar, alquilar, vendre, 

alquilar o compartir la llicència Bitdefender. No pot utilitzar enginyeria inversa, recompilar, crear treballs derivats, modificar, 

traduir, o realitzar qualsevol intent de descobrir el codi font de Bitdefender, exceptuant i només en la mesura expressament 

permesa per els terminis de la llicència, identificats en els Termes de Llicencia de Tercers adjunts, que regeixen l’ús del 

software de tercers. 

 

GARANTIA LIMITADA 

BITDEFENDER garanteix el funcionament del programa Bitdefender, d’acord amb lo especificat en el manual i ajuda 

electrònica inclosos en el producte durant trenta dies a partir de la data de recepció. Si el CD inclòs en el paquet Bitdefender, 

presenta defectes que impedeixin el bon funcionament del programa durant la vigència del producte, BITDEFENDER podrà 

reemplaçar els suports defectuosos desprès de rebre els suports danyats, o reemborsar l’import econòmic pagat per la 

compra de Bitdefender. BITDEFENDER no garanteix que Bitdefender deixi de fabricar-se o que estigui lliure d’errors o que els 

errors siguin corregits. BITDEFENDER no garanteix a Bitdefender cobrir els seus requisits. 



 

 

EN L’EXCEPCIÓ DE LO EXPLÍCITAMENT DISPOSAT EN AQUEST ACORD, BITDEFENDER NEGA QUALSEVOL ALTRE GARANTIA, 

EXPLICITA O IMPLÍCITA, EN LO CONCERNENT ALS PRODUCTES BITDEFENDER, MILLORES, MANTENIMENT O SUPORT 

RELACIONAT, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL (TANGIBLE O INTANGIBLE) O SERVEIS SUBMINISTRATS PER ELL. 

BITDEFENDER, PER LA PRESENT, NEGA EXPRESAMENT QUALSEVOL GARANTIA I CONDICIÓ IMPLÍCITA, INCLOENT, SENSE 

RESTRICCIÓNS, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE VALOR COMERCIAL, DANYS PER PÉRDUA DE REPUTACIÓ, PÉRDUA DE DADES, 

FALLADES INFORMÀTIQUES O MAL FUNCIONAMENT PER A DETERMINATS OBJECTIUS PARTICULARS, TÍTOL, NO 

INTERFERÈNCIA, EXACTITUD DE DADES, EXACTITUD DE CONTINGUT INFORMATIU, INTEGRACIÓ DEL SISTEMA I LA NO 

VIOLACIÓ DE DRETS D’UN TERCER PER FILTRAT, INHABILITACIÓ O ELIMINACIÓ DEL SOFTWARE, SPYWARE, ADWARE, 

COOKIES, EMAILS, DOCUMENTS, PUBLICITAT O SIMILARS D’AQUEST TERCER, TANT SI ÉS PER ESTATUT, LLEI, CURS DEL 

TRACTE, COSTUM I PRÀCTICA, O ÚS COMERCIAL. BITDEFENDER ACTUA EN NOM DELS SEUS PROVEÏDORS I PARTNERS 

COMERCIALS AMB LA FINALITAT DE REBUTJAR, EXCLUÏR I/O LIMITAR LES OBLIGACIONS, GARANTIES I RESPONSABILITATS 

CONFORME A LO DISPOSAT EN EL PRESENT ACORD, PERÒ NO AMB ALTRE I SOTA CAP ALTRE PROPÒSIT. LES DISPOSICIONS 

ANTERIORS SERÀN APLICABLES EN LA MESURA MÀXIMA PERMESA PER LA LEGISLACIÓ VIGENT. 

El producte de Bitdefender, segons lo disposat en el present Acord, pot contendre característiques i funcions que permetin 

protegir la informació sensible de l’equip. Se li demanarà que proporcioní una contrasenya per a xifrar i protegir aquesta 

informació. Vostè no serà capaç de recuperar la informació que ha xifrat si perd o oblida la contrasenya. Vostè tindrà en 

compte que el nivell de xifrat que pot utilitzar en el Producte Bitdefender tindria que protegir la informació per a l’usuari 

informàtic mig, no obstant, té que saber que el xifrat pot ser vulnerat. Vostè també entén que la informació que s’ha xifrat 

pot no xifrar-se correctament si el disc dur presenta sectors defectuosos o errors. Bitdefender no es fa responsable de l’accés 

a la informació quan ha proporcionat la seva contrasenya a terceres parts o no ha posat l’esforç suficient per a protegir 

aquesta informació, establir una contrasenya o per errors d’usuari. 

 

RENUNCIA DE RESPONSABILITAT DE DANYS 

Qualsevol que utilitzi, provi o avaluí Bitdefender assumeix tots els riscos de la qualitat i funcionament de Bitdefender. En cap 

cas BITDEFENDER serà responsable de danys de qualsevol tipus, incloent, i sense limitació, danys directes i indirectes que 

resultin fora del seu ús, funcionament, o entrega de Bitdefender, inclòs si BITDEFENDER ha estat informat de la existència o 

possibilitat d’aquests danys. 

ALGUNS PAÏSOS NO PERMETEN LA LIMITACIÓ O LA EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT PER DANYS ACCIDENTALS O DERIVATS 

D’ALTRES DANYS, PER TANT ES POSSIBLE QUE AQUESTA LIMITACIÓ O EXCLUSIÓ NO PUGUI APLICAR-SE A VOSTÈ. EN NINGÚN 

CAS LA OBLIGACIÓ DE BITDEFENDER SUPERARÀ EL PREU PAGAT PER VOSTÈ. Las exempcions i limitacions establertes 

anteriorment seran aplicables independentment de si accepta utilitzar, avaluar o provar Bitdefender. 

Li recomanem que faci una copia de seguretat de seves dades freqüentment.  

NOTA IMPORTANT PER ELS USUARIS. AQUEST SOFTWARE POT CONTINDRE ERRORS, I NO ESTÀ INDICAT PER A LA UTILIZACIÓ 

EN NINGÚN MITJÀ QUE REQUEREIXI UN GRAU ELEVAT DE RISC I QUE NECESSITI UNA ALTA ESTABILITAT. AQUEST PRODUCTE 

NO ESTÀ DESTINAT A SECTORS DE LES ÀREES DE AVIACIÓ, CENTRALS NUCLEARS, SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS, 

ARMES, O SISTEMES RELACIONATS AMB LA SEGURETAT DIRECTA O INDIRECTA DE LA VIDA. TAMPOC ESTÀ INDICAT PER A 

APLICACIONS O INSTALACIONS ON UN ERROR DE FUNCIONAMIENT PODRÍA PROVOCAR LA MORT, DANYS FÍSICS O DANYS 

CONTRA LA PROPIETAT. 

 

ACTUALITZACIONS 

Al acceptar aquest Acord, vostè reconeix i accepta que el seu sistema serà utilitzat per a rebre i servir actualitzacions a través 

d’un protocol peer to peer. El protocol no serà utilitzat per a cap altre cosa que no sigui transmetre i rebre actualitzacions 

d’arxius de firmes de Bitdefender. 

 

 

 



 

 

CONSENTIMENT PER A LES COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES 

Bitdefender podrà enviar-li avisos legals i altres tipus de comunicacions sobre el software i els serveis de subscripció de 

manteniment o fer ús de la informació que ens proporcioní. Bitdefender enviarà les comunicacions d’avisos a través del 

producte o per correu electrònic a la direcció del usuari principal de correu electrònic registrat, o publicarà les 

Comunicacions en els seus Llocs Web. Al acceptar aquest Acord, vostè dona el seu consentiment per a rebre totes les 

comunicacions a través d’aquests mitjans electrònics i reconeix i demostra que pot tindre accés a les Comunicacions en 

aquests Llocs. 

 

TECNOLOGÍA DE RECOLECCIÓ DE DADES 

 Bitdefender l’informa que en alguns programes o productes podria utilitzar tecnologia de recol·lecció de dades per a 

recopilar la informació tècnica (inclosos els arxius sospitosos), per a millorar els productes, per a oferir serveis relacionats, 

per a la seva adaptació i per a evitar la utilització il·legal o sense llicencia del producte o els danys resultants dels productes 

de malware. Vostè accepta que Bitdefender pugui utilitzar aquesta informació com a part dels serveis prestats en relació 

amb el producte i per a prevenir i  parar el funcionament de programes de malware en el seu ordinador. 

 Al acceptar aquest acord, vostè reconeix i accepta que la tecnologia de seguretat utilitzada podrà analitzar el tràfic de 

manera impersonal per a detectar el malware i per a evitar els danys causats per els productes de software maliciós. Vostè 

reconeix i accepta que Bitdefender pugui proporcionar actualitzacions al programa o producte que es descarreguin 

automàticament en el seu equip. Al acceptar aquest acord, vostè accepta pujar els arxius executables amb la finalitat de que 

siguin analitzats per els servidors de Bitdefender. De la mateixa manera, i amb el propòsit de contractació i utilització del 

programa, podrà donar a Bitdefender determinada informació personal. Bitdefender l’informa que tractarà les seves dades 

personals d’acord amb la legislació actual vigent i com s’estableix en la seva Política de Privacitat.  

Bitdefender podrà recopilar determinada informació de l’equip en el que estigui instal·lat, que podria incloure: informació 

sobre els riscos de seguretat potencials a més de URLs dels llocs web visitats que el programa cregui potencialment 

perilloses. Les URLs podrien contindré informació personal, com un lloc web potencialment fraudulent intentant aconseguir 

accés sense el seu permís. Aquesta informació es recopilada per a Bitdefender amb la finalitat d’avaluar i millorar la capacitat 

dels productes Bitdefender, per a detectar comportaments maliciosos, llocs web potencialment fraudulents i altres riscos de 

seguretat d’Internet. Aquesta informació no serà comparada amb ninguna informació personal. 

 - Les URLs dels llocs Web visitats a més de les paraules claus de cerca i els resultats de cerca només si esta activada la 

característica de barra d’eines del navegador. Aquesta informació serà recopilada per a Bitdefender amb la finalitat d’avaluar 

i aconsellar-li sobre les amenaces potencials i riscos que puguin estar associats amb un lloc Web particular abans de mostrar-

lo. Aquesta informació no es compararà amb ninguna informació personal. 

- Els fitxers executables que estan identificats com a malware potencial, incloent la informació sobre les accions realitzades 

per aquests fitxers en el moment de la instal·lació. Aquests fitxers son enviats a Bitdefender utilitzant la funció d’enviament 

automàtic del programa. Els fitxers recol·lectats podrien contenir informació personal que fos extreta per el malware sense 

el seu permís. Els fitxers d’aquesta mena son recollits per a Bitdefender només amb l’objectiu de millorar l’habilitat de 

Bitdefender per a detectar comportament maliciós. Bitdefender no contrastarà aquesta informació amb cap tipus 

d’informació personal. Aquestes funcions d’enviament automàtic tindran que ser desactivades després de la instal·lació 

seguint les instruccions de la documentació del producte. La informació de l’estat sobre la instal·lació i funcionalitat del 

software. Aquesta informació l’indica a Bitdefender si la instal·lació del Software ha estat completada amb èxit així com si  ha 

detectat algun error. La informació del estat podria contenir informació personal només si aquest tipus d’informació està 

inclosa en el nom del fitxer o carpeta trobada en el moment de la instal·lació o del error. La informació del estat es recull per 

part de Bitdefender amb la finalitat d’avaluar i millorar el rendiment del producte i l’èxit de la instal·lació. Aquesta informació 

no serà contrastada amb ninguna informació personal. 

 

 



 

 

 - Informació continguda en missatges de correu electrònic que s’envien mitjançant el Software de Bitdefender per a informar 

sobre spam o sobre elements identificats com a spam. Aquests missatges de correu electrònic poden incloure informació 

personal i s’enviaran a Bitdefender únicament amb el seu permís, i no de forma automàtica. Si s’envien aquests missatges a 

Bitdefender, s’utilitzaran únicament amb el finalitat de millorar la capacitat de detecció de la tecnologia antispam de 

Bitdefender. Bitdefender no compararà aquests arxius amb ninguna informació personal. 

- Informació continguda en un informe que vostè podrà escollir per a enviar a mitjançant el Software cap a Bitdefender quan 

es trobi algun problema. L’informe conté informació sobre l’estat del Software i  del seu equip en el moment en el que es 

detecti el problema. La informació d’estat sobre el seu equip pot incloure l’idioma del sistema, la versió del seu sistema 

operatiu, així com els processos en execució, el seu estat i la informació del rendiment, i les dades de fitxers i carpetes que 

estaven oberts en el moment en el que el Software trobi l’error. La informació podria contendre informació personal si 

aquesta informació esta continguda en, o es part de les carpetes i els fitxers oberts en el moment en el que el Software 

detecti el problema. 

Aquesta informació serà enviada a Bitdefender únicament amb el seu permís, i no serà enviada automàticament. La 

informació recopilada per Bitdefender te la finalitat de corregir i millorar el rendiment del producte Bitdefender. Aquesta 

informació no estarà relacionada amb el problema trobat ni amb ninguna informació personal. 

- La direcció de protocol d’Internet (IP) del equip en el que està instal·lat el producte, a més d’altres informacions  

d’estadística general utilitzada per la administració de llicencies, anàlisis de productes, i per a millorar la funcionalitat del 

producte. Aquesta informació no estarà relacionada amb ninguna informació personal. 

La informació recopilada, com s’estableix anteriorment, és necessària amb el propòsit d’optimitzar la funcionalitat dels 

productes de Bitdefender i podrà ser transferida al Grup Bitdefender als Estats Units i altres països que puguin tindre lleis de 

protecció de dades menys estrictes que les de la regió en la que vostè resideixi (incloent la Unión Europea), però Bitdefender 

prendrà les mesures oportunes per a que la informació recopilada, en cas de ser transferida, rebi l’adequat nivell de 

protecció. 

Bitdefender es reserva el dret a col·laborar en qualsevol procés legal,  qualsevol aplicació de la llei o altres investigacions 

governamentals relacionades amb l’ús que del Software. Això significa que Bitdefender podria proporcionar documentació i 

informació rellevant a un tribunal judicial o en el compliment de la llei de qualsevol altre investigació governamental. Amb la 

fi de promoure el reconeixement, detecció i prevenció dels riscos de seguretat d’Internet, Bitdefender podrà compartir 

determinada informació amb les organitzacions d’investigació i altres proveïdors de software de seguretat. 

Bitdefender podrà també fer us d’estadístiques derivades de la informació per el seguiment i publicació d’informes sobre 

tendències en matèria de seguretat. Al utilitzar el Software, vostè reconeix i accepta que Bitdefender podrà recopilar, 

transmetre, emmagatzemar, revelar i analitzar aquesta informació per a aquets propòsits. Vostè declara que tota la 

informació que proporcioni serà autèntica i precisa i es compromet a informar a Bitdefender sobre qualsevol canvi produït 

en aquesta informació. Vostè te el dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin 

imprescindibles para la execució del contracte i a la seva utilització per a qualsevol tipus de finalitat diferent del 

manteniment de la relació contractual. 

En el cas que vostè proporcioní els detalls d’un tercer, Bitdefender no es fa responsable de complir amb els principis 

d’informació i consentiment, i per tant li garanteix a vostè que ha estat informat prèviament i s’ha obtingut el consentiment 

del titular de les dades, amb lo referit a la comunicació d’aquestes dades. 

 La política de privacitat de Bitdefender garanteix que te dret a accedir, rectificar, eliminar i oposar-se al processament de les 

dades notificant a Bitdefender via correu electrònic a: legal@bitdefender.com. 
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A més de la informació de registre del producte Bitdefender, Bitdefender te que processar i emmagatzemar determinada 

informació sobre la seva xarxa i equips per a proporcionar serveis de manteniment i suport tècnic. Per a millorar els seus 

productes, Bitdefender podrà carregar informació periòdicament des del producte instal·lat Bitdefender sobre la utilització 

del producte, malware detectat o arxius potencialment no desitjats i utilitzar el servei de tràfic per a millorar les seves bases 

de dades i la heurística. El producte Bitdefender no està dissenyat per a capturar o conservar ningun tipus d’informació 

personal o privada. Vostè accepta que Bitdefender podria (i) utilitzar la informació carregada des del producte Bitdefender 

instal·lat per a millorar els productes i serveis; (ii) utilitzar la informació carregada amb finalitats d’anàlisis o informe només si 

aquest ús no l’identifica a vostè o inclou alguna informació que pugui identificar a algun particular.  

Bitdefender es reserva la titularitat, propietat i tots els drets i interessos de qualsevol propietat intel·lectual o producte de 

treball resultant del us o anàlisis d’aquesta informació. 

Al utilitzar el producte, reconeix i accepta que Bitdefender pugui recol·lectar, revelar, emmagatzemar i analitzar aquesta 

informació per els propòsits anteriorment mencionats. 

 

GENERAL 

Aquest Contracte està regit per les lleis de Romania i per la legislació i tractats internacionals relatius al copyright. La 

jurisdicció i venia exclusiva per adjudicar qualsevol disputa que derivi d’aquests Terminis de Contracte pertany als jutjats de 

Romania. Res en aquest Acord de Llicència reduirà dret algun que pugui tindre sota la legislació vigent de protecció del 

consumidor o cap altre llei aplicable en la seva jurisdicció que no pugui ser suspès por contracte. 

En cas d’invalidesa de qualsevol clàusula d’aquest Acord, la invalidesa no afectarà la validesa de las parts restants d’aquest 

Acord. 

Aquest acord descriu certs drets legals. Vostè pot tindre altres drets legals sota les lleis del seu país. Pot ser que també tingui 

drets respecte al tercer del qual va adquirir el producte Bitdefender. Aquest acord no canvia els seus drets i obligacions sota 

les lleis del seu país si aquestes no permeten fer-ho. 

Bitdefender i els logos Bitdefender son marques registrades per BITDEFENDER. Totes les demès marques registrades i 

utilitzades en el producte o en materials associats son de la propietat dels seus respectius propietaris. 

La llicencia quedarà rescindida immediatament sense previ avis si vostè viola qualsevol dels seus terminis i condiciones. 

Vostè no tindrà dret a un reemborsament per part de BITDEFENDER o de ningun dels distribuïdors o revenedors de 

Bitdefender como a conseqüència de la rescissió. Els terminis i condicions sobre la confidencialitat i restriccions sobre l’ús 

romandran en vigor fins després de qualsevol rescissió. 

BITDEFENDER podrà revisar aquests Termes en qualsevol moment i els termes revistats s’aplicaran automàticament a les 

versions corresponents del Producte Bitdefender distribuït sota aquests termes revisats. Si qualsevol part d’aquests Termes 

fossin trobats nuls o impracticables, la validesa de la resta dels Termes no es veuria afectada, ja que seguirien sent vàlids i 

aplicables. 

En cas de controvèrsia o inconsistència entre les traduccions a altres idiomes d’aquests Termes, prevaldrà la versió en angles 

distribuïda per BITDEFENDER. 

Contactar amb BITDEFENDER, en la C/ Balmes 191, 08006 Barcelona, España, por telèfon a +34 902 190 765 o Fax: + 34 93 

217 91 28, direcció de correu: comercial@bitdefender.es. 
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