LÄS NOGA IGENOM VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR APPLES
UTVECKLARPROGRAM INNAN DU HÄMTAR ELLER ANVÄNDER APPLEPROGRAMVARAN ELLER APPLE-TJÄNSTER. DESSA VILLKOR UTGÖR ETT
JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH APPLE.

Licensavtal för Apples utvecklarprogram
Syfte
Du vill använda Apple-programvaran (enligt definition nedan) för att utveckla en eller flera
Programvaror (enligt definition nedan) för Apple-märkta produkter. Apple är villigt att ge Dig
en begränsad licens för att använda Apple-programvaran Tjänsterna tillhandahållna till Dig i
enlighet med detta Program för att utveckla och testa Dina Programvaror i enlighet med
villkoren i detta Avtal.
Programvara som utvecklas under detta Avtal för iOS-produkter, Apple Watch eller Apple TV
kan distribueras på fyra sätt: (1) via App Store, om Apple väljer ut den, (2) via anpassad
distribution för appar, om Apple väljer ut den, (3) på en begränsad basis för användning på
Registrerade enheter (som de definieras nedan), och (4) för att betatestas genom TestFlight.
Programvaror utvecklade för macOS kan distribueras genom App Store, om de väljs ut av
Apple, eller distribueras separat i enlighet med detta Avtal.
Programvaror som uppfyller Apples Dokumentations- och Programkrav kan skickas in till
Apple som sedan tar ställning till om de ska distribueras via App Store, anpassad distribution
av appar eller för att betatestas genom TestFlight. Om Dina Programvaror skickas in av Dig
och väljs ut av Apple förser Apple dem med en digital signatur och distribuerar dem sedan
som tillämpligt. Distribution av kostnadsfria (avgiftsfria) Programvaror (inklusive sådana som
använder In-App Purchase API:n för leverans av gratis innehåll) via App Store eller Custom
App Distribution sker enligt villkoren för distribution i Schema 1 i detta Avtal. Om Du vill
distribuera Programvaror för vilka Du kommer att ta ut en avgift eller om Du vill använda InApp Purchase API:n för leverans av avgiftsbaserat innehåll, måste Du ingå ett separat avtal
med Apple ("Schema 2"). Om Du vill distribuera betalda Användaranpassade Programvaror
via anpassad distribution av appar, måste Du ingå ett separat avtal med Apple (”Schema 3”).
Du får också skapa Pass (enligt definition nedan) för användning på Apple-märkta produkter
som kör iOS eller watch OS genom detta Avtal och distribuera sådana Pass för användning
av Wallet.

1.

Godkännande av Avtalet: Definitioner

1.1
Godkännande
För att få använda Apple-programvaran och Tjänster måste Du först acceptera detta Avtal.
Om Du inte accepterar eller inte kan acceptera Programvarulicensavtalet får Du inte använda
Apple-programvaran Tjänster. I sådana fall ska Du inte hämta eller använda Appleprogramvaran eller några tillhörande tjänster. Du accepterar och godkänner villkoren i detta
Avtal för egen del och/eller för Ditt företags, organisations, utbildningsinstitutions, ombuds,
eller förmedlings del, eller för offentlig myndighet eller institution som dess auktoriserade
juridiska representant genom att göra något av följande:
(a) Markera rutan i slutet av detta Avtal om Du läser det på en Apple-webbplats; eller
(b) Klicka på knappen Godkänns eller motsvarande knapp där ett sådant alternativ visas av
Apple.
1.2
Definitioner
Närhelst det skrivs ut med stora bokstäver i detta Avtal betyder:
"Marknadsföringsnätverks-API:er" innebär dokumenterade API:er som tillhandahåller ett sätt
att validera framgångsrik konfigurering av marknadsföringskampanjer på Apple-produkter
som stöds, med en kombination av kryptografiska signaturer och en registreringsprocess
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med Apple.
"Marknadsföringsstöds-API:er" Dokumenterade API:er som tillhandahåller
Marknadsföringsidentifieraren och Marknadsföringsinställningar.
"Marknadsföringsidentifierare" en unik, icke-personlig, icke-permanent identifierare
tillhandahållen genom Marknadsföringsstöds-API:erna som är kopplade till en särskild
Apple-enhet och som skall användas endast i marknadsföringssyfte om inte annat
uttryckligen har godkänts av Apple skriftligen.
"Marknadsföringsinställningar" Apple-inställningen som möjliggör för en slutanvändare att
göra inställningar för marknadsföringsspårning.
”Ansiktsdata” information rörande mänskliga ansikten (t.ex. data om ansiktsytor, data om
ansiktskartor) som inhämtas från en användares enhet och/eller användningen av Appleprogramvara (t.ex. genom ARKit, kamera-API:er eller foto-API:er).
”Avtal” detta Licensavtal för Apples utvecklarprogram, inklusive alla bilagor, Schema 1 samt
alla därtill hörande dokumentation som härmed omfattas genom denna hänvisning. För
undvikande av missförstånd, detta Avtal ersätter Programvarulicensavtal för iOS-utvecklare
(inklusive alla bilagor, Schema 1 samt all därtill hörande dokumentation), Avtal för Digital
Signering av Safaritillägg, Avtal för Inskickande till Safaritilläggsgalleri och
Programvarulicensavtal för Mac-utvecklare.
”App Store” en elektronisk butik och dess avdelningar, varumärkt av, ägd och/eller
kontrollerad av Apple eller ett Apple-dotterbolag eller en annan samarbetspartner till Apple
genom vilka Licensierade Programvaror kan förvärvas.
”App Store Connect” avser Apples egna hanteringsverktyg för onlineinnehåll för program.
”Apple” avser Apple Inc., ett företag i Kalifornien vars huvudkontor ligger på One Apple Park
Way, Cupertino, Kalifornien 95014 USA.
”Apple-certifikat” de Apple-utfärdade digitala certifikat tillhandahållna till Dig av Apple inom
ramen för Programmet.
”Apple Maps Service” avser den kartplattform och de kartdata som Apple tillhandahåller via
MapKit-API:et för användning av dig enbart i samband med dina program, eller den
kartplattform och de kartdata som Apple tillhandahåller via MapKit JS och relaterade verktyg
för att fånga kartinnehåll (t.ex. MapSnapshotter) för användning av dig enbart i samband
med dina program, webbplatser eller webbprogram.
”Apple Pay API:er” de Dokumenterade API:er som gör att slutanvändare kan skicka den
betalningsinformation som de har lagrat i en Apple-märkt produkt som stöds till ett Program
för att användas vid betalningstransaktioner som görs av eller genom av Programmet, och
inkluderar annan betalningsrelaterad funktionalitet enligt vad som beskrivs i
Dokumentationen.
“Apple Pay Payload” ett kunddatapaket som passerar genom Apple-programvaran och
Apple Pay API:er som en del av en betalningstransaktion (t. ex. namn, e-postadress,
fakturaadress, leveransadress och enhetskontonummer).
”Apple Push Notification-tjänsten” eller "APN" tjänsten Apple Push Notification. Denna
kan Apple förse Dig med för att Du ska kunna överföra Push Notifications till Ditt Program
eller vad som uttryckligen är tillåtet enligt detta Avtal.
”APN API” den Dokumenterade API som gör att Du kan använda APN för att överföra en
Push Notification till Ditt Program eller vad som uttryckligen är tillåtet enligt detta Avtal.
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”Apple-tjänster” eller ”Tjänster” utvecklartjänsterna som Apple tillhandahåller eller gör
tillgängliga genom Apple-programvaran eller som en del av Programmet för användning
tillsammans Dina Omfattade Produkter eller utveckling, inklusive Uppdateringar därav (om
några) som kan komma att tillhandahållas till dig av Apple inom ramen för Programmet.
”Apple-programvara”: Apple SDK:er, iOS, watchOS, tvOS, iPadOS och/eller macOS,
Provisioning Profiles, FPS SDK, FPS Deployment Package och annan programvara som
Apple tillhandahåller Dig enligt Programmet, inklusive Uppdateringar därav som kan komma
att tillhandahållas Dig av Apple enligt Programmet.
”Apple SDK:er” Apple-ägda Software Development Kits (SDK:er) tillhandahållna i enlighet
med detta Avtal, inklusive men inte begränsat till header filer, APIs, bibliotek, simulatorer
samt programvara (källkod och objektkod) märkt som en del av iOS, watchOS, tvOS, iPadOS
eller Mac SDK och inkluderad i Xcode Developer Tools-paketet i syfte att rikta in sig på
Apple-märkta produkter som kör iOS, watchOS, tvOS, iPadOS och/eller macOS, var för sig.
”Apple-dotterbolag” avser ett företag vars aktier och säkerheter (som representerar rätt att
rösta om företagets ledning) ägs eller kontrolleras till minst 50 % av Apple, direkt eller
indirekt, och som är involverat i eller på annat sätt är kopplat till driften av App Store,
anpassad distribution av appar, TestFlight, och som på andra sätt hänvisas till häri (t.ex.
bilaga 4).
”Apple TV” en Apple-märkt produkt som kör tvOS.
”Apple Watch” betyder en Apple-märkt produkt som kör watchOS.
”Programvara” en eller flera programvaror (inklusive tillägg, media och Bibliotek som är
inneslutna i ett och samma mjukvarupaket) som utvecklats av Dig i överensstämmelse med
Dokumentations- och Programkraven, för distribution under Ditt eget varumärke eller
märkesnamn, specifikt för användning med en Apple-märkt produkt som kör iOS, iPadOS,
watchOS, tvOS eller macOS, i enlighet mad vad som är tillämpligt, inklusive buggfixar,
uppdateringar, uppgraderingar, ändringar, förbättringar, tillägg, revideringar, nya utgåvor och
nya versioner av sådan programvara.
”Auktoriserade utvecklare” Dina anställda och underleverantörer, medlemmar i Din
organisation, eller, om Du tillhör en utbildningsinstitution, fakultet och personal som (a) var
och en har ett aktivt och giltigt Apple-utvecklarkonto hos Apple, (b) bevisligen har behov av
att känna till eller använda Apple-programvaran för att utveckla eller testa Omfattade
Produkter och (c) var och en, i den utsträckning de har tillgång till konfidentiell Appleinformation, har skrivit ett bindande avtal med Dig om att skydda sådan konfidentiell
information om Apple mot icke-auktoriserad användning och yppande.
”Auktoriserade testenheter” Apple-märkta hårdvaruenheter som ägs eller administreras av
Dig och som Du har valt ut för Dina egna test- och utvecklingsändamål i enlighet med detta
Program, och om Du tillåter, Apple-märkta hårdvaruenheter som ägs eller administreras av
Dina Auktoriserade utvecklare förutsatt att sådana enheter används för test- och
utvecklingsändamål för din räkning och endast i enlighet med vad som tillåts i detta Avtal.
”Betatestare” slutanvändare som Du har bjudit in att anmäla sig till TestFlight i syfte att
testa förhandsversioner av Din Programvara och som har godkänt de allmänna villkoren för
TestFlight-Programvaran.
”ClassKit-API:er” avser de dokumenterade API:er som gör att du kan skicka studerandes
förloppsdata för användning i en skolhanterad miljö.
”CloudKit API:er” de Dokumenterade API:er som möjliggör för Din Programvara,
Webbprogramvara och/eller Dina slutanvändare (om Du så tillåter) att läsa, skriva, efterfråga
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och/eller inhämta strukturerad data från publika och/eller privata containers i iCloud.
”Konfigurationsprofil(er)” betyder en XML-fil som låter Dig distribuera
konfigurationsinformation (t.ex. VPN- eller Wi-Fi-inställningar) och begränsningar för
enhetsfunktioner (t.ex. inaktivera kameran) till kompatibla Apple-märkta produkter via Apple
Configurator eller andra liknande Apple-märkta programvaruverktyg, e-post, en webbsida
eller trådlös distribution, eller via Mobile Device Management (MDM). För tydlighets skull är
MDM endast tillgängligt för företagsanvändning och är separat licensierat enligt
Licensavtalet för Apples utvecklarprogram, såvida inte annat uttryckligen skriftligt tillåts av
Apple.
”Motsvarande produkter” avser webbaserade eller andra versioner av Dina programvaror
som har samma titel och väsentligen motsvarande funktioner och funktioner som Din
licensierade applikation (t.ex. funktionsparitet).
”Omfattade Produkter” avser Dina Programvaror, Bibliotek, Pass, Safaritillägg, Safari Push
Notifications och/eller FPS-implementationer utvecklade under detta Avtal.
”Anpassad appdistribution” avser en butik eller butiksfunktion som gör det möjligt för
användare att skaffa licensierade applikationer genom användning av Apple Business
Manager, Apple School Manager eller på annat sätt tillåtet av Apple.
”DeviceCheck API:er” uppsättningen av API.er, inklusive API:er på serversidan, som gör det
möjligt för Dig att ställa in och fråga efter två bitar av data knutna till en enhet och datumet
sådana bitar senast uppdaterades.
”DeviceCheck Data” data lagrad och återlämnad genom DeviceCheck API:erna.
”Dokumentation” specifikation eller dokumentation som kan vara teknisk eller av annat slag
och som Apple kan förse Dig med för användning i samband med Apple-programvaran,
Apple-tjänster, Apple-certifikat eller på annat sätt i som en del av Programmet.
”Dokumenterade API:er” de API:er (Application Programming Interface) som
dokumenterats av Apple i utgiven Apple-dokumentation och som ingår i Appleprogramvaran.
”Ansiktsdata” avser information relaterad till mänskliga ansikten (t.ex. rutnätsdata och
mappningsdata för ansikten, data för ansiktsmodellering, ansiktskoordinater eller data för
ansiktslandmärken) som kommer från en användares enhet och/eller genom användning av
Apples programvara (t.ex. ARKit, kamera-API:erna eller foto-API:erna), eller som
tillhandahålls av en användare i eller genom ett program (t.ex. överföringar för en
ansiktsanalystjänst).
”FPS” eller ”FairPlay Streaming” Apples FairPlay Streaming Server nyckelleveransfunktion
som beskrivs i FPS SDK.
”FPS Deployment Package” D-funktionsspecifikationen för kommersiellt spridande av FPS,
D-funktionsreferensimplementationen, FPS-exempelkod och uppsättning av unika
produktionsnycklar specifikt för användning av dig med en FPS-implementation, om
tillhandahållna av Apple till Dig.
”FPS SDK” FPS-specifikationen, FPS-serverreferensimplementationen, FPS-exempelkod
och FPS-utvecklarnycklar, så som tillhandahållna av Apple till Dig.
”FOSS” (Free and Open Source Software, programvara med kostnadsfri och öppen källkod)
all programvara för vilken gäller som villkor för användning, kopiering, modifiering eller
vidaredistribution, att sådan programvara eller sådana derivat därav görs tillgängliga eller
distribueras i källkodsform med licens att skapa derivat eller distribueras kostnadsfritt,
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inklusive men inte begränsat till programvara som distribueras under GNU General Public
License eller GNU Lesser/Library GPL.
”Game Center” spelgemenskapstjänsten och tillhörande API:er tillhandahållna av Apple för
användning av Dig tillsammans med Dina Programvaror som hör samman med Ditt
utvecklarkonto.
”HealthKit API:er” Dokumenterade API:er som möjliggör att läsa, skriva, efterfråga och/eller
inhämta en slutanvändares hälso- och/eller fitnessinformation i Apples Hälsoprogramvara.
”HomeKit Accessory Protocol” det egna protokoll licensierat av Apple under Apples
MFi/Works with Apple-program vilket möjliggör att hemmatillbehören vilka utformats för att
arbeta tillsammans med HomeKit API:n (t. ex. lampor, lås) kan kommunicera med kompatibla
iOS-produkter, Apple Watch och andra Apple-märkta produkter som stöds.
”HomeKit API:er” Dokumenterad API som möjliggör att läsa, skriva, efterfråga och/eller
inhämta en slutanvändares hemmakonfigurations- eller automatiseringsinformation för det
angivna område som slutanvändaren angett till Apples HomeKit Databas.
”HomeKit Databas” Apples förvaringsplats för lagring och hantering av information om
slutanvändares Licensierade HomeKit-tillbehör och tillhörande information.
”iCloud” eller ”iCloudtjänst” online-tjänsten iCloud som tillhandahålls av Apple och som
inkluderar lagring på distans online.
”iCloud Storage API:er” de Dokumenterade API:er som möjliggör lagring och/eller
inhämtning av användargenererade dokument och andra filer, och som möjliggör lagring
och/eller inhämtning av nyckeldata (t. ex. en aktielista in en Finans-App, inställningar för en
App) för Programvaror och Webbprogramvaror via iCloud.
”In-App Purchase API” den Dokumenterade API som möjliggör att extrainnehåll, -funktioner
eller -tjänster kan levereras eller nås för användning i en Programvara med eller utan en
tilläggsavgift.
”Mellanhand” en part som för vidare en Apple Pay-slutanvändares Apple Pay Payload till en
Handlare för behandling av sådan slutanvändares betalningstransaktion utanför en
Programvara.
”iOS” iOS-operativsystem som tillhandahålls av Apple för användning av Dig endast i
samband med Din Programvaruutveckling och testning, inklusive alla efterföljare därav.
”iOS-produkt” en Apple-märkt produkt som kör iOS eller iPadOS.
”IPadOS” avser programvaran för iPadOS-operativsystem som tillhandahålls av Apple för
användning endast av Dig i samband med din applikationsutveckling och testning, inklusive
efterföljande versioner därav.
”iPod Accessory Protocol” eller ”iAP” Apples rättighetsskyddade protokoll för
kommunikation med stödda Apple-märkta produkter som licensierats under MFi/Works with
Apple-programmet.
”Bibliotek” en kodmodul som inte kan installeras eller utföras enskilt från en Programvara
och som är utvecklad av Dig i enlighet med Dokumentationen och Programkraven endast för
användning med iOS-produkter, Apple Watch eller Apple TV.
”Licensierad Programvara” Programvara som (a) uppfyller och överensstämmer med alla
Dokumentations- och Programkrav och som (b) har valts ut och digitalt signerats av Apple
för distribution och inkluderar ytterligare tillåtna funktioner, innehåll eller tjänster som
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tillhandahålls av Dig inifrån en Programvara med användning av In-App Purchase API.
”Licensierad Programvaruinformation” skärmavbilder, bilder, grafik, förhandsvisningar,
ikoner och/eller annan text, beskrivningar, representationer eller information relaterad till en
Licensierad Programvara som Du tillhandahåller Apple i enlighet med Schema 1 eller, om det
är tillämpbart, Schema 2 eller Schema 3.
"Licensierade HomeKit- tillbehör” hårdvaruaccessoarer licensierade under MFi/Works with
Apple-programmet vilket stöttar HomeKit Accessory Protocol.
”Lokalt Meddelande” meddelande, inklusive allt innehåll eller data däri, som Din
Programvara skickar till slutanvändare vid en förutbestämd tidpunkt eller när Din
Programvara kör i bakgrunden och ett annat datorprogram kör i förgrunden.
”macOS” avser macOS-operativsystemsprogrammet som tillhandahålls av Apple för
användning av Dig, inklusive eventuella efterföljande versioner därav.
”MFi Licenstagare” den part som har beviljats en licens av Apple under MFi/Works with
Apple-programmet.
”MFi/Works with Apple-tillbehör” eller ”MFi-tillbehör” en icke-Apple-märkt hårdvaruenhet
som samverkar, kommunicerar eller på annat sätt interagerar med eller kontrollerar en Applemärkt produkt genom teknologi licensierad under MFi/Works med Apple-programmet (t. ex.
möjligheten att kontrollera en stödd Apple-märkt produkt genom iPod Accessory Protocol).
”MFi/Works with Apple-program” ett separat Apple-program som erbjuder utvecklare av
iOS-tillbehör bland annat en licens för införlivning av viss Apple-teknik med en
maskinvaruenhet, vilken därmed kan anslutas till, kommunicera med eller på annat sätt
samverka med eller kontrollera utvalda Apple-märkta produkter.
"Kartinformation" allt innehåll, data eller information som tillhandahålls via Apples Karttjänst
inklusive, men inte begränsat till, bilder, terrängdata, latitud- och longitudkoordinater,
transitinformation, intressanta platser och trafikinformation.
”MapKit API” den Dokumenterade API som gör att Du kan lägga till kartfunktioner eller
egenskaper till Programvara.
”MapKit JS” avser det JavaScript-bibliotek som gör att du kan lägga till
mappningsfunktioner i dina program, på dina webbplatser eller i dina webbprogram.
”Handlare” en part som behandlar Apple Pay-betalningstransaktioner under sitt eget namn,
varumärke eller beteckning (t. ex. deras namn visas på slutanvändarens kontoutdrag för
kreditkort).
”Motion & Fitness API:er” de Dokumenterade API:er som kontrolleras av
integritetsinställningarna för Motion & Fitness i en kompatibel Apple-märkt produkt och som
möjliggör tillgång till rörelse- och fitnessensordata (t. ex. kroppsrörelse, stegantal, trappsteg),
om inte slutanvändaren har avaktiverat tillgång till sådan data.
”Multikörning” Programvarors förmåga att köra i bakgrunden medan andra Programvaror
också körs.
”MusicKit API:er” uppsättningen av API:er som gör det möjligt för Apple Music-användare
att komma åt sina prenumerationer genom Din Programvara eller på annat sätt som tillåts av
Apple i Dokumentationen.
”MusicKit Innehåll” musik, video och/eller grafiskt innehåll renderat genom MusicKit
API:erna.
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”MusicKit JS” avser det JavaScript-bibliotek som gör att Apple Music-användare får
åtkomst till sina prenumerationer i dina program, på dina webbplatser eller i dina
webbprogram.
”Nätverkstilläggsramverk” de Dokumenterade API:er som förser Programvaror med
möjligheten att anpassa vissa nätverksfunktioner hos en kompatibel Apple-märkt produkt (t.
ex. anpassning av behörighetsprocessen för WiFi Hotspots, VPN-funktioner och
innehållsfiltreringsmekanismer).
"Pass": en eller flera digitala pass (t. ex. biobiljetter, kuponger, lojalitetsbelöningskuponger,
boardingkort, medlemskort, etc.) som utvecklats av Dig i enlighet med detta avtal, under Ditt
eget varumärke och som signeras med Ditt Pass Typ-ID.
”Passinformation” avser text, beskrivningar, framställningar och information i relation till ett
pass som du anger eller tar emot från dina slutanvändare eller i samband med ett pass.
”Pass Typ ID” kombinationen av ett Apple-certifikat och ett Push Application ID som
används av Dig för att signera dina Pass och/eller kommunicera med APN.
”Program” det övergripande programmet för Apple-utveckling, -testning, -digital signering
och -distribution som behandlas i detta Avtal.
”Programkrav” de kriterier med avseende på teknik, humangränssnitt, design,
produktkategori, säkerhet, prestanda och andra krav som anges av Apple, inklusive men inte
begränsat till den befintliga uppsättningen krav som framgår av punkt 3.3. Dessa krav kan
komma att ändras av Apple, i enlighet med detta Avtal.
”Provisioning Profiles” de filer (inklusive tillämpliga stödrättigheter eller andra identifierare)
som Apple tillhandahåller för Din användning i utveckling och testning av Din Programvara
och den begränsade distributionen av Dina Program för användning på Registrerade enheter
och/eller Auktoriserade testenheter.
”Push Application ID” det unika identifieringsnummer eller annan identifierare som Apple
tilldelar en Programvara, Pass eller Webbplats för att den ska kunna komma åt och använda
APN.
”Push Notification” eller ”Safari Push Notification” en notifikation, inklusive allt material och
alla data som den innehåller, som Du överför till slutanvändare för leverans i Din
Programvara, Ditt Pass och/eller om det avser macOS, till macOS-skrivbordet för användare
på Din Webbplats som har valt att ta emot sådana meddelanden genom Safari i macOS.
”Registrerade enheter” Apple-märkta hårdvaruenheter som ägs eller kontrolleras av Dig,
eller ägs av individer som arbetar för Dig, där sådana Produkter specifikt har registrerat hos
Apple för detta Program.
”Safaritillägg” en eller fler av Dig utvecklade mjukvarutillägg under detta Avtal endast för
användning med Safari i enlighet med detta Avtal.
”Säkerhetslösning” det rättighetsskyddade Apple-system för innehållsskydd som
marknadsförs som Fairplay, som kommer att gälla för Licensierade Programvaror som
distribueras via App Store för att administrera Apples standardregler för användning av
Licensierad Programvara. Sådana system och regler kan komma att ändras av Apple.
”Logga in med Apple” avser de dokumenterade API:er och JavaScript-bibliotek som gör att
du kan logga in användare i din applikation (och motsvarande produkter) med deras AppleID eller anonymiserade referenser.
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”SiriKit” avser den uppsättning API:er som gör att ditt program får åtkomst till eller
tillhandahåller SiriKit-domäner, avsikter, genvägar, donationer och andra relaterade
funktioner, enligt beskrivningen i dokumentationen.
”Webbplats”: webbplats tillhandahållen av Dig under Ditt eget namn eller varumärke.
”Single Sign-on Specifikation” Dokumentationen tillhandahållen av Apple i enlighet med
detta Avtal för Single Sign-On API, enligt uppdatering från tid till annan.
”Avtalstid” den tidsperiod som beskrivs i punkt 11.
”TestFlight” Apples betatestningstjänst för förhands-Programvaror som görs tillgängliga
genom Apples TestFlight-programvara.
”TestFlight-programvara” Apples programvara som möjliggör distribution av
förhandsversioner av Din Programvara till ett begränsat antal av Dina Auktoriserade
utvecklare och till ett begränsat antal av Betatestare (i enlighet med vad som anges i App
Store Connect) genom TestFlight.
”TV App API” API:erna dokumenterade i TV App Specifikationen som gör det möjligt för Dig
att förse Apple med TV App Data.
”TV App Data” datan beskriven i TV App Specifikationen som ska tillhandahållas till Apple
genom TV App API:n.
”TV App Funktioner” funktionalitet åtkomlig via TV Appen och/eller tvOS-, iOS-, iPadOSoch/eller macOS-enheter, vars funktionalitet förser användaren med förmågan att se
anpassad information och rekommendationer avseende innehåll och att komma åt sådant
innehåll genom användarens appar och/eller förser användaren med förmågan att fortsätta
uppspelning av tidigare visat innehåll.
”TV App Specifikation” Dokumentationen tillhandhållen av Apple i enlighet med detta Avtal
för TV App API:n, enligt uppdatering från tid till annan.
”tvOS” tvOS-operativsystemet, inklusive eventuella efterföljande versionen därav.
”Uppdateringar” buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar, modifieringar, förbättringar,
tillägg och nya utgåvor eller versioner av Apple-programvara eller Tjänster, eller någon del av
Apple-programvaran eller Tjänsterna.
”Wallet” Apples programvara som har möjlighet att lagra och visa Pass för användning på
iOS-produkter, Apple Watch eller Safari på macOS.
”WatchKittillägg” betyder ett tilläggspaket som är en del av Din Programvara för Internt
Bruk som ansluter till WatchKit-strukturen på iOS för att köra och visa en WatchKit-app på
watchOS.
”watchOS” betyder operativsystemet watchOS, inklusive eventuella efterföljande versioner
därav.
”Webbprogramvara” webbaserade versioner av dina programvaror som har samma titel
och huvudsakligen motsvarande funktioner och funktionalitet som Din Licensierade
Programvara (t. ex. funktionsparitet).
”Website Push ID” den kombination av ett Apple-certifikat och ett Push Application-ID som
används av Dig för att signera Din Webbplats registreringspaket och/eller vid kommunicera
med APN.
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”Du”, ”Din” och ”Dina” refererar till den eller de personer eller den juridiska person
(företaget, organisationen, utbildningsinstitutionen, eller den offentliga myndigheten eller
institutionen) som har accepterat detta Avtal via sitt eget utvecklarkonto och som använder
Apple-programvaran eller på annat sätt utövar rättigheter enligt detta Avtal.
Observera: Till undvikande av missförstånd, får Du tillåta underleverantörer att utveckla
Programvara för Din räkning, men sådana Programvaror måste ägas av Dig och skickas in
via Ditt utvecklarkonto, och distribueras som Programvara endast i enlighet med vad som
anges häri. Du är ansvarig gentemot Apple för Dina underleverantörers aktiviteter via Ditt
konto (t. ex. att lägga till dem till ditt team för att utföra utvecklingsarbete för Dig) samt deras
efterlevnad av detta Avtal. Aktiviteter företagna av Din underleverantör som har sitt ursprung
i detta Avtal skall anses ha företagits av Dig, och Du (utöver Dina underleverantörer) skall
vara ansvarig gentemot Apple för alla sådana aktiviteter.

2.

Licens för intern användning och begränsningar

2.1
Tillåten användning och begränsningar; Programtjänster
I enlighet med villkoren i detta Avtal upplåter härmed Apple till Dig under Avtalstiden en
begränsad, icke-exklusiv, personlig, återtagningsbar, icke underlicensierbar och icke
överlåtbar licens att:
(a) Installera ett rimligt antal kopior av Apple-programvaran tillhandahållen till dig i enlighet
med Programmet på Apple-märkta produkter som ägs eller kontrolleras av Dig eller Dina
Auktoriserade Utvecklare för det enda syftet att utveckla och testa Omfattade Produkter
utformade för att köras på de tillämpliga Apple-märkta produkterna, utöver vad som
uttryckligen är tillåtet enligt detta Avtal;
(b) Göra och distribuera ett rimligt antal kopior av Dokumentationen endast till Auktoriserade
utvecklare för internt bruk, och för det enda syftet att utveckla och testa Omfattade
Produkter, utöver vad som uttryckligen är tillåtet enligt detta Avtal;
(c) Installera en Provisioning Profile på alla Dina Auktoriserade Testenheter, upp till antalet
Auktoriserade Testenheter som Du registrerat och fått licens för. Dessa får användas av Dig
eller Dina Auktoriserade Utvecklare för det enda syftet att utveckla och testa Dina
Programvaror, utöver vad som uttryckligen är tillåtet enligt detta Avtal;
(d) Installera en Provisioning Profile på var och en av Dina Registrerade enheter upp till det
begränsade antalet Registrerade enheter som Du registrerat och fått licens för, för det enda
syftet att kunna distribuera och använda Dina Program på sådana Registrerade enheter;
samt
(e) Inkorporera Apple-certifikat utfärdade till dig i enlighet med detta Avtal i syfte att digitalt
signera dina Programvaror, Pass, Safaritillägg, Safari Push Notifications och som annars
uttryckligen tillåts av detta Avtal.
Apple förbehåller sig rätten att begränsa antalet Apple-märkta produkter som varje
Licenstagare kan registrera hos Apple och få licens för under detta Program (en
”Uppsättning registrerade enheter”). För ändamålet begränsad distribution på
Registrerade enheter i enlighet med sektion 7.3 (Ad Hoc-distribution), kan varje företag,
organisation, utbildningsinstitution eller ansluten grupp endast motta en (1) Uppsättning
licenser för Registrerade enheter per företag, organisation, utbildningsinstitution eller grupp,
om inte annat anges i en skriftlig Överenskommelse med Apple. Du godkänner att inte
avsiktligen införskaffa, eller orsaka att någon annan införskaffar, mer än en Uppsättning
licenser för Registrerade enheter till samma företag, organisation, utbildningsinstitution eller
grupp.
Apple kan ge tillgång till tjänster genom eller via Programmet för Dig att använda med Ditt
utvecklarkonto (t. ex. tillhandahålla enhet eller app, hantera team eller andra kontoresurser).
Du samtycker till att bara använda sådana tjänster genom programwebbportalen (som du får
åtkomst till genom Apples webbplats för utvecklare) eller genom Apple-produkter som är
avsedda att fungera tillsammans med programmet (t.ex. Xcode, App Store Connect) och
bara i den utsträckning det är auktoriserat av Apple. Om du (eller dina auktoriserade
utvecklare) ansluter till ditt utvecklarkonto genom dessa andra Apple-produkter, bekräftar
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och godkänner du att detta avtal ska fortsätta att gälla för all användning av ditt
utvecklarkonto och för alla funktioner i programmet som görs tillgängliga för dig (eller dina
auktoriserade utvecklare) på det här sättet (Apple-certifikat och provisioneringsprofiler får
t.ex. bara användas på det begränsade sätt som beskrivs häri, o.s.v.). Du förbinder dig att
inte skapa eller försöka skapa en ersättande eller liknande tjänst genom att använda eller
ansluta till tjänsterna du får tillgång till i eller genom programmet. Om Apple tillhandahåller
effekt- och prestandamätvärden för din applikation samtycker du till att sådana mätvärden
enbart får användas för din egen interna användning och kanske inte tillhandahålls någon
tredje part (förutom vad som anges i avsnitt 2.9). Du får vidare bara ansluta till sådana
tjänster via det Apple-ID som är kopplat till ditt utvecklarkonto eller dina
auktoriseringsuppgifter (t.ex. nycklar, token, lösenord) och du är helt ansvarig för att skydda
ditt Apple-ID och dina auktoriseringsuppgifter från risker och för att bara använda dem enligt
Apples auktorisation och enligt villkoren i detta avtal, inklusive men utan begränsning till
avsnitt 2.8 och 5. Förutom vad som uttryckligen medges häri, förbinder du dig att inte dela,
sälja, återsälja, hyra ut, leasa, låna ut eller på andra sätt ge åtkomst till ditt utvecklarkonto
eller några tjänster som tillhör det, helt eller delvis, till någon som inte är en auktoriserad
utvecklare i ditt team, och du går med på att inte be medlemmar i Apples utvecklarprogram
om deras Apple-ID, autentiseringsuppgifter och/eller relaterade kontouppgifter eller material
(t.ex. Apple-certifikat som används för distribution eller inskickning till App Store eller
TestFlight) och du förstår att varje teammedlem måste ha ett eget Apple-ID eller egna
auktoriseringsuppgifter för att få åtkomst till ditt konto, och du ska vara helt ansvarig för alla
aktiviteter som utförs genom eller i relation till ditt konto. I den utsträckning du äger eller
kontrollerar en Apple-dator med Apples macOS Server eller Xcode Server (”Server”) och vill
använda den till dina egna utvecklingssyften i samband med programmet, förbinder du dig
att använda ditt eget Apple-ID eller andra autentiseringsuppgifter för en sådan server, och du
ska vara ansvarig för alla åtgärder som utförs av en sådan server.
2.2
Auktoriserade Testenheter och Förhandsversioner av Apple-programvara
Så länge en Auktoriserad testenhet innehåller en förhandsversion av Apple-programvaran,
eller använder förhandsversioner av Tjänster, förbinder Du Dig att endast låta Auktoriserade
utvecklare få tillgång till den samt att inte avslöja, visa, hyra ut, leasa, låna ut, sälja eller på
annat sätt överföra sådan Auktoriserad testenhet till någon tredje part. Du förbinder Dig
vidare att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Auktoriserade testenheter inte stjäls
eller går förlorade, och att instruera Auktoriserade utvecklare att göra detsamma. Vidare,
med förbehåll för villkoren i detta Avtal, får du sprida dina Programvaror till din Auktoriserade
utvecklare för användning på ett begränsat antal Auktoriserade testenheter för din egna
interna test- och utvecklingsändamål.
Du godkänner att vid installation av förhandsversioner av Apple-programvara eller vid
användning av förhandsversioner av Tjänster på Dina Auktoriserade testenheter kan
dessa enheter komma att ”låsa sig” i testläge och kan eventuellt inte gå att återställa
efteråt. Förhandsversioner av Apple-programvara och förhandsversioner av Tjänster får
endast användas i utvärderings- och utvecklingssyfte, och Du får inte använda
förhandsversioner av Apple-programvara och förhandsversioner av Tjänster i kommersiella
sammanhang eller med viktiga data. Du bör säkerhetskopiera alla data innan Du använder
förhandsversioner av Apple-programvara och förhandsversioner av Tjänster. Apple är inte
ansvarigt för eventuella kostnader, utgifter eller andra betalningsskyldigheter som kan uppstå
genom Ditt anskaffande av de Auktoriserade testenheterna eller de Registrerade enheterna,
Din utveckling av Omfattade Produkter eller installationen eller användningen av Appleprogramvaran eller någon förhandsversion av Apple-tjänster, inklusive men inte begränsat till
skador på utrustning, eller skada, förlust, eller korruption av programvara, information eller
data.
2.3
Om konfidentialitet och förhandsversioner av Apple-programvara och Tjänster
Då och då under Avtalsperioden kan Apple förse Dig med förhandsversioner av Appleprogramvara eller Tjänster som är konfidentiell Apple-information och måste behandlas
konfidentiellt i enlighet med detta Avtal, om inte annat anges häri. Du kan inte räkna med att
sådana förhandsversioner av Apple-programvara och Tjänster beter sig lika tillförlitligt som
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släppta, kommersiella produkter och de ska aldrig användas med data som inte är helt och
regelbundet säkerhetskopierade. Förhandsversionerna kan innehålla funktioner eller API:er
programvara eller för tjänster som ännu inte är tillgängliga. Du godkänner att Apple möjligen
inte har offentliggjort tillgängligheten av sådana förhandsversioner av Apple-programvara
eller Tjänster, att Apple inte har lovat eller garanterat Dig att sådana förhandsversioner av
Apple-programvara eller tillhörande tjänster kommer att offentliggöras eller göras tillgängliga
för någon i framtiden, och att Apple inte har någon uttrycklig eller underförstådd skyldighet
gentemot Dig att offentliggöra eller att kommersiellt introducera en sådan programvara eller
tjänster, eller någon liknande eller kompatibel teknik. Du godkänner uttryckligen och
samtycker till att all forskning eller utveckling som Du genomför avseende förhandsversioner
av Apple-programvara eller Tjänster sker uteslutande på Din egen risk.
2.4
Kopior
Du förbinder Dig att behålla och återge Apples copyright, friskrivningsklausuler och annan
upphovsrättslig information i sin helhet (på de sätt de visas i Apple-programvaran och
medföljande Dokumentation) i alla kopior av Apple-programvara och Dokumentationen som
Du har tillåtelse att skapa i enlighet med detta avtal.
2.5
Äganderätt
Apple behåller alla rättigheter, äganderätt och immateriella rättigheter i och till Appleprogramvaran, Tjänster och eventuella Uppdateringar som Apple gör tillgängliga för Dig i
enlighet med detta Avtal. Du förbinder Dig att samarbeta med Apple för att Apple ska behålla
äganderätten till Apple-programvara eller Tjänster, och att, i den mån Du får kännedom om
krav i samband med Apple-programvaran eller Tjänster, vidta rimliga åtgärder i syfte att
snabbt meddela Apple om dessa krav. Parterna samtycker till att detta Avtal inte ger Apple
någon äganderätt till Dina Omfattade Produkter.
2.6
Inga andra tillåtna användningssätt
Med undantag för tillåten användning enligt detta Avtal godkänner Du att inte hyra ut, leasa,
låna ut, ladda upp till eller dela ut på någon webbplats eller server, distribuera, sälja,
återförsälja eller underlicensiera Apple-programvaran, Apple-certifikat eller Tjänster, helt eller
delvis, eller att möjliggöra för andra att göra det. Du får inte använda Apple-programvaran,
Apple-certifikat eller några Tjänster för något annat ändamål än vad som uttryckligen tillåts
enligt detta Avtal, inklusive alla tillämpliga Bilagor och Scheman. Du förbinder Dig att inte
installera, använda eller köra Apple SDK:er på någon icke Apple-märkt dator och att inte
installera, använda eller köra iOS, watchOS, tvOS, iPadOS, macOS och Provisioning Profiles
på eller i samband med andra enheter än Apple-märkta produkter, eller att möjliggöra för
andra att göra det. Du får inte och Du förbinder Dig att inte, eller möjliggöra att andra kan,
kopiera (utöver vad som uttryckligen tillåts i detta Avtal), dekompilera, dekonstruera,
disassemblera, försöka härleda källkoden, avkryptera, modifiera eller skapa härledda
produkter helt eller delvis baserade på Apple-programvaran, Apple-certifikat eller på Tjänster
den tillhandahåller eller som på annat sätt tillhandahålls under detta Avtal (med undantag för
vad som tillåts i tillämpliga lagar, eller av licensvillkoren gällande komponenter med öppen
källkod eller exempelkod för Apple-programvaran). Du förbinder Dig att inte använda någon
Apple-programvara, några Apple-certifikat eller Tjänster som gäller under detta Avtal på ett
icke-auktoriserat sätt, inklusive men inte begränsat till obehörigt intrång samt överbelastning
av nätverk, eller genom att samla eller missbruka uppgifter som tillhandahålls av sådan
Apple-programvara, Apple-certifikat eller Tjänster. Varje försök att göra detta strider mot
Apples och licensgivarnas rättigheter till Apple-programvaran och Tjänsterna. Om Du bryter
mot någon av dessa bestämmelser kan det leda till åtal och skadestånd. Alla rättigheter som
inte uttryckligen ges i detta Avtal är reserverade och inga andra licensavtal, rättigheter eller
undantag, uttryckliga eller underförstådda, medges av Apple, under något annat
immaterialrättsligt system, eller på något annat sätt. Detta Avtal ger Dig ingen rätt att
använda några varumärken, logotyper eller tjänstemärken som tillhör Apple, inklusive men
inte begränsat till, ordmärkena iPod och iPhone. Om Du refererar till Apple-produkter eller tekniker, eller använder Apples varumärken, så godkänner Du att endast göra det i enlighet
med de publicerade riktlinjer som återfinns på adressen
https://www.apple.com/legal/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.html och som kan
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komma att ändras från tid till annan av Apple.
2.7
FPS SDK och FPS Deployment Package
Du får använda FPS SDK för att utveckla och testa server-sidoimplementationen av FPS,
enbart för användning med video streamad av Dig (eller för din räkning) genom Dina
Programvaror, eller video som laddas ner för att ses genom Dina Programvaror, på iOSprodukter och/eller Apple TV, genom Safari på macOS, eller som annars godkänns skriftligen
av Apple (gemensamt ”Auktoriserade FPS-programvaror”). Du är införstådd med att Du
kommer att behöva begära FPS Deployment Package på Program-webbportalen innan
produktionsanvändning eller kommersiell användning av FPS. Som en del av sådan begäran
kommer Du behöva skicka in information om din begärda användning av FPS. Apple
kommer att granska din begäran och förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande inte
förse Dig med FPS Deployment Package, i sådant fall kommer du inte att kunna sprida FPS.
All utveckling och testning Du utför med FPS SDK sker på din egen risk och kostnad och
Apple ansvarar inte gentemot dig för sådan användning eller för nekande av Din begäran att
använda FPS i produktionsmiljö eller kommersiell miljö.
Om Apple förser Dig med FPS Deployment Package, accepterar Du att endast använda den
på det sätt som tillåts av Apple och endast i samband med videoinnehåll streamat av Dig
(eller för Din räkning) till Auktoriserade FPS-programvaror, eller nedladdade för att ses
genom dina Auktoriserade FPS-programvaror. Med undantag för vad som tillåts enligt
punkten 2.9 (Tredjeparts-tjänsteleverantörer), kommer Du inte att tillhandahålla FPS
Deployment Package till någon tredje part eller underlicensiera, sälja, återförsälja, leasa, röja,
eller återdistribuera FPS Deployment Package eller FPS SDK till någon tredje part (eller
någon implementation därav) utan Apples föregående skriftliga godkännande.
Du bekräftar och accepterar att FPS Deployment Package (inklusive setet med FPSproduktionsnycklar) är Konfidentiell Apple-information enligt punkt 9 (Sekretess). Vidare är
sådana FPS-nycklar unika för Ditt företag eller organisation och Du är ensamt ansvarig för att
förvara och skydda dem. Du får använda sådana FPS-nycklar enbart för syftet att leverera
och skydda Din innehållsnyckel som används för att dekryptera videoinnehåll som är
strömmade av Dig till Auktoriserade FPS-programvaror, eller nedladdade för att ses genom
dina Auktoriserade FPS-programvaror. Apple FPS-nycklar eller något innehåll som streamas
eller annars levereras enligt detta Avtal i samband med FPS. I händelse att Din FPS-nyckel
avslöjas, upptäcks, är felaktig eller försvinner får Du begära att Apple avvecklar den genom
att maila product-security@apple.com, och Du förstår att Apple inte kommer att ha någon
skyldighet att tillhandahålla en ersättande nyckel. Apple reserverar sig rätten att avveckla din
FPS-nyckel närsomhelst om detta begärs av dig, i händelse av ett brott mot detta Avtal av
Dig, om Apple av annan anledning anser att detta är säkrast eller rimligt, eller i samband med
att detta Avtal utlöper eller upphör av någo anledning.
Du bekräftar och accepterar att Apple förbehåller sig rätten att när som helst efter eget
gottfinnande återkalla eller på annat sätt ta bort Din tillgång till och användning av FPS (eller
någon del därav). Vidare, har inte Apple någon skyldighet att tillhandahålla någon modifierad,
uppdaterad eller efterföljande version av FPS Deployment Package eller FPS SDK till Dig och
har ingen skyldighet att upprätthålla kompatibilitet med någon tidigare version. Om Apple
gör nya versioner av FPS Deployment Package eller FPS SDK tillgängliga för Dig, accepterar
Du att uppdatera dem inom en skälig tidsperiod om Apple begär detta.
2.8
Användning av Apple-tjänster
Apple kan komma att tillhandahålla tillgång till Apple-tjänster som Dina Omfattade Produkter
kan anropa genom API:er i Apple-programvaran och/eller som Apple gör tillgänglig för Dig
genom andra mekanismer, t. ex. genom användning av nycklar som Apple gör tillgängliga för
Dig inom ramen för Programmet. Du accepterar att endast komma åt sådana Apple-tjänster
genom mekanismerna tillhandahållna av Apple för sådan tillgång och endast för användning
på Apple-märkta produkter. Med undantag för vad som tillåts enligt punkten 2.9
(Tredjeparts-tjänsteleverantörer) eller som annars framgår häri, accepterar Du att inte dela
tillgång till mekanismer tillhandahållna till Dig av Apple för användning av Tjänsterna med
Licensavtal för Apples utvecklarprogram

Sida 12

någon tredje part. Vidare accepterar Du att inte skapa eller försöka skapa ett substitut eller
liknande tjänst genom användning av eller tillgång till Apple-tjänsterna.
Du accepterar att komma åt och använda sådana Tjänster endast i den utsträckning som är
nödvändig för att tillhandahålla tjänster och funktionalitet för dina Omfattade Produkter som
är godkända för att använda sådana Tjänster och endast i den utsträckning som skriftligen
tillåts av Apple, inklusive Dokumentation. Du får inte använda Apple-tjänster på något sätt
som inte överensstämmer med villkoren i detta Avtal eller som gör intrång i någon
immateriell egendom tillhörande en tredje part eller Apple, eller som strider mot någon
tillämplig lag eller föreskrift. Du accepterar att Apple-tjänster innehåller skyddat innehåll,
information och material ägda av Apple och dess licensgivare och som skyddas av
tillämpliga lagar avseende immateriell egendom och andra lagar. Du får inte använda sådant
skyddat innehåll, information eller material på något sätt förutom för den tillåtna
användningen av Apple-tjänster i enlighet med detta Avtal eller på annat sätt som skriftligen
godkänns av Apple.
Du förstår att det kan finnas begränsningar avseende lagringskapacitet, överföring och/eller
transaktioner för Apple-tjänster båda för Dig som utvecklare och för Dina slutanvändare. Om
Du eller Dina slutanvändare når sådana gränser kan Du eller Dina slutanvändare förlora
förmågan att använda Apple-tjänster eller att få tillgång till eller hämta data från sådana
Tjänster genom dina Omfattade Produkter eller genom de tillämpliga slutanvändarkontona,
Du accepterar att inte debitera några avgifter från slutanvändare enbart för tillgång till eller
användning av Apple-tjänster genom dina Omfattade Produkter eller för något innehåll, på
något sätt. Du accepterar att inte på ett bedrägligt vis skapa slutanvändarkonton eller förmå
slutanvändare att bryta mot villkoren för deras tillämpliga slutanvändarvillkor eller tjänsteavtal
med Apple eller att bryta mot några användarpolicyer från Apple för sådana
slutanvändartjänster. Med undantag för vad som uttryckligen beskrivs häri accepterar Du att
inte störa en slutanvändares möjlighet att komma åt eller använda några sådana tjänster.
Apple förbehåller sig rätten att ändra, stänga av, fasa ut, avvisa, begränsa eller inaktivera
åtkomsten till Apples tjänster eller någon del av dem, när som helst och utan föregående
meddelande (inklusive men utan begränsning till att återkalla rättigheter eller ändra API:er i
Apples programvara som ger åtkomst till tjänsterna eller att inte tillhandahålla rättigheter för
dig). Under inga omständigheter ansvarar Apple för borttagande av eller avaktivering av
tillgång till något av det föregående. Apple kan också komma att införa begränsningar eller
restriktioner för användningen av eller tillgången till Apple-tjänsterna, ta bort Apple-tjänsterna
för obegränsade tidsperioder, återkalla Din tillgång till Apple-tjänsterna eller avbryta Appletjänsterna (eller någon del därav) när som helst efter eget gottfinnande och utan förvarning
eller ansvar gentemot Dig.
Apple garanterar inte tillgängligheten, riktigheten, fullständigheten, tillförlitligheten eller
lägligheten för någon data eller information som visas av någon Apple-tjänst. I den
utsträckning Du väljer att använda Apple-tjänsterna med dina Omfattade Produkter ansvarar
Du för att du förlitar Dig på sådan data eller information. Du ansvarar för din användning av
Apple-programvaran och Apple-tjänsterna och om Du anvander sådana Tjänster är det Ditt
ansvar att upprätthålla lämpliga alternativa backuper av allt Ditt innehåll, information och
data, inklusive men inte begränsat till, innehåll som du tillhandahåller till Apple för hosting
som en del av Din användning av Tjänsterna. Du förstår och accepterar att Du kanske inte
kommer att kunna komma åt vissa Apple-tjänster vid upphörande eller uppsägning av detta
Avtal och att Apple förbehåller sig rätten att stänga av tillgång till eller ta bort innehåll, data
eller information som Du eller Dina Omfattade Produkter har lagrat genom Din användning av
sådana Tjänster som tillhandahålls i enlighet med detta Avtal. Du uppmanas granska
Dokumentationen och policymeddelandena publicerade av Apple innan Du använder Appletjänster.
Apple-tjänster kanske inte är tillgängliga på alla språk eller i alla länder och Apple lämnar
ingen försäkran om att sådana Tjänster skulle vara lämpliga, korrekta eller tillgängliga för
användning på någon specifik plats eller i någon specifik produkt. I den utsträckning Du
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väljer att använda Apple-tjänsterna med Dina Programvaror gör Du så på eget initiativ och är
ansvarig för efterlevnad av tillämpliga lagar. Apple förbehåller sig rätten att debitera avgifter
för Din användning av Apple-tjänster. Apple kommer att informera Dig om eventuella avgifter
eller ändringar av avgifter för Apple-tjänster genom epost och information om sådana
avgifter kommer att publiceras på Programwebbportalen, iTunes Connect eller CloudKit
dashboard. Tillgängligheten och priset för Apple-tjänster är föremål för förändringar. Vidare
kan Apple-tjänster komma att inte vara tillgängliga för alla Omfattade Produkter och kan
komma att inte vara tillgängliga för alla utvecklare. Apple förbehåller sig rätten att när som
helst efter eget gottfinnande inte tillhandahålla (eller upphöra med att tillhandahålla) Appletjänsterna till någon av eller alla utvecklare.
2.9
Tredjeparts-tjänsteleverantörer
Om inte annars förbjuds av Apple i Dokumentationen eller detta Avtal får Du anställa eller
anlita en tredje part (”Tjänsteleverantör”) för att assistera Dig med att använda Appleprogramvaran och Tjänsterna tillhandahållna i enlighet med detta Avtal, inklusive men inte
begränsat till, anlita sådan Tjänsteleverantör för att underhålla och administrera Dina
Programvarors servrar för Din räkning, förutsatt att sådan Tjänsteleverantörs användning av
Apple-programvaran och Tjänsterna eller tillhörande material sker enbart för Din räkning och
endast i enlighet med dessa villkor. Oaktat ovanstående kan du inte använda en
Tjänsteleverantör för att skicka in en Ansökan till App Store eller använda TestFlight å dina
vägnar. Du accepterar att ha ett bindande skriftligt avtal med din Tjänsteleverantör med
villkor åtminstone lika restriktiva och skyddande för Apple som de som framgår häri. Alla
åtgärder som vidtas av sådan Tjänsteleverantör i förhållande till Dina Programvaror eller
användning av Apple-programvara eller Apple-tjänster och/eller hänförliga till detta Avtal
skall anses vara vidtagna av Dig och Du (utöver Tjänsteleverantören) skall ansvara gentemot
Apple för alla sådana åtgärder (eller underlåtelse att vidta åtgärder). I händelse av åtgärd eller
underlåtelse att vidta åtgärd av Tjänsteleverantören som skulle utgöra ett brott mot detta
Avtal eller på annat sätt åsamka skada förbehåller sig Apple rätten att kräva att Du upphör
med att använda sådan Tjänsteleverantör.
2.10
Uppdateringar: Ingen support eller underhåll
Apple kan komma att utöka, förbättra eller på annat sätt modifiera Apple-programvaran eller
Tjänster (eller någon del därav) när som helst utan föregående varning, men Apple är inte
skyldigt att tillhandahålla Dig uppdateringar av Apple-programvaran eller Tjänster. Om Apple
gör Uppdateringar tillgängliga gäller villkoren i detta Avtal sådana Uppdateringar, såvida
dessa inte återföljs av en separat licens, i vilket fall det är villkoren i den licensen som gäller.
Du förstår att sådana ändringar kan kräva att Du ändrar eller uppdaterar Dina Omfattade
Produkter. Vidare godkänner Du att sådana ändringar kan påverka Din möjlighet att
använda, komma åt, eller interagera med Apples Programvara och Tjänster. Apple är inte
skyldigt att erbjuda underhåll eller teknisk eller annan support för Apple-programvaran eller
Tjänsterna. Du godkänner att Apple inte har någon uttrycklig eller underförstådd skyldighet
att meddela eller göra tillgängliga eventuella framtida Uppdateringar av Apple-programvaran
eller Tjänsterna. Om en Uppdatering görs tillgänglig, kan den komma att ha API:er,
egenskaper, tjänster eller funktionalitet som skiljer sig från dem som finns i Appleprogramvaran som licensieras i detta Avtal eller i Tjänsterna som tillhandahålls under detta
Avtal.

3.

Dina skyldigheter

3.1
Allmänt
Du intygar för Apple och godkänner att:
(a) Du har uppnått myndig ålder i den jurisdiktion där Du bor (minst 18 år gammal i många
länder) och har rätt ingå detta Avtal för egen del, eller, om Du ingår detta Avtal för Ditt
företags, organisations, utbildningsinstitutions, ombuds, eller förmedlings räkning, eller för
offentlig myndighet eller institution, att Du har behörighet och befogenhet att ingå detta
lagligt bindande Avtal för sådant företags eller sådan organisations räkning;
(b) All information som Du eller Dina slutanvändare förser Apple med i samband med detta
Avtal eller Dina Omfattade Produkter, inklusive men inte begränsat till Licensierad
Programvaruinformation eller Passinformation, är aktuell, sann, korrekt, underbyggd och
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fullständig och, med avseende på information Du förser Apple med, att Du omedelbart
måste meddela Apple om denna information ändras. Vidare samtycker Du till att Apple får
delge sådan information (inklusive e-postadresser och postadresser) till tredje parter som har
behov att känna till denna avseende ändamål som rör detta (t. ex. frågor avseende
immateriella rättigheter, förfrågningar hos kundtjänst, etc.). Detta förutsätter dock att Du har
inhämtat erforderliga samtycken härtill från Dina användare;
(c) Du kommer att agera i överensstämmelse med villkoren och uppfylla Dina skyldigheter i
enlighet med detta Avtal, inklusive att erhålla erforderliga samtycken för Dina Auktoriserade
Utvecklares användning av Apple-programmet och Tjänsterna och Du samtycker till att
övervaka och vara fullt ansvarig för all sådan användning av Dina Auktoriserade Utvecklare
sker i enlighet med villkoren i detta Avtal;
(d) Du ensam bär ansvaret för alla kostnader, utgifter, förluster, skadestånd, och handlingar
som utförts av Dig och Dina Auktoriserade Utvecklare i samband med Apple-programvaran
och Apple-tjänsterna, Auktoriserade testenheterna, de Registrerade enheterna, Dina
Omfattade Produkter och Dina relaterade utvecklings- och distributionsinsatser, inklusive
men inte begränsade till alla relevanta utvecklingsinsatser, nätverk- och serverutrustning,
Internettjänster, och all annan maskinvara och programvara eller andra tjänster som
utnyttjats av Dig i samband med Din användning av tjänsterna;
(e) Med avseende på Schema 1 (om tillämpligt), framställer och garanterar Du att Du äger
eller kontrollerar de nödvändiga rättigheterna för att utnämna Apple och Apple-dotterföretag
till global agent för leverans av Din Licensierade Programvara, och att uppfyllandet och
verkställandet av detta utnämnande av Apple och Apple-dotterföretag inte inkräktar på eller
bryter mot tredje parts rättigheter; samt
(f) Du inte kommer att handla på ett sätt som står i konflikt med eller strider mot befintliga
åtaganden eller skyldigheter Du har, och att inget tidigare ingånget avtal kommer att
förhindra Dig från att uppfylla Dina skyldigheter i enlighet med detta Avtal.
3.2
Användning av Apples programvara och tjänster
Som villkor för att få använda Apple-programvaran och Apple-tjänsterna bekräftar Du att
(a) Du använder Apple-programvaran och tjänsterna endast för de syften och på det sätt
som uttryckligen tillåts i detta Avtal, och i enlighet med rådande lagar och bestämmelser;
(b) Du inte får använda Apple-programvaran eller Apple-tjänsterna till otillåten eller olaglig
aktivitet, inte till att utveckla Omfattade Produkter som skulle begå eller underlätta
begåendet av något brott eller annan kränkande, otillåten eller olaglig handling;
(c) Din Programvara, Ditt Bibliotek och/eller Pass ska utvecklas i överensstämmelse med
Dokumentations- och Programkraven, vars aktuella beskrivning återfinns i punkt 3.3 nedan;
(d) Så vitt Du vet innehåller inte Dina Omfattade Produkter, Din Licensierade
Programvaruinformation, och Din Passinformation varken nu eller senare, information som
kan bryta mot, förskingra eller inkräkta på Apples eller tredje parts upphovsrätt, varumärken,
integritets- och publicitetsrättigheter, affärshemligheter, patent, eller andra ägarrättsliga eller
juridiska rättigheter (t. ex. rättigheter till musikaliska verk eller andra föreställningar,
videofilmer, fotografier och bilder, logotyper, tredje parts datarättigheter, osv, till innehåll och
material som kan vara inkluderat i Din Programvara);
(e) Du inte med hjälp av Apple-programvaran, Apple-certifikat, Apple-tjänsterna eller på
annat sätt skapar Omfattade Produkter eller annan kod eller annat program som kan
avaktivera, hacka eller på annat sätt göra intrång på Säkerhetslösningen eller annat skydd,
digital signering, digital rättighetshantering, verifiering eller autentiseringsmekanismer i eller
av iOS, watchOS, iPadOS, tvOS, Apple-programvaran, några tjänster eller annan Appleprogramvara eller teknik, eller att möjliggöra för andra att göra det (förutom i den
utsträckning som skriftligen uttryckligen tillåts av Apple);
(f) Du inte, direkt eller indirekt, kommer att begå någon handling med uppsåt att göra intrång
i Apple-programvaran eller Tjänsterna, i strid med syftet med detta Avtal, eller Apples
affärsrutiner inklusive, men inte begränsat till, att vidta åtgärder som kan hindra utförandet
eller den avsedda användningen av APP Store, anpassad distribution av appar eller
Programmet (t. ex. skicka in falska recensioner av Din egen Programvara eller av en tredje
parts programvara, välja ett namn för Din Programvara som påtagligt liknar namnet på en
tredje parts programvara för att förvilla konsumenter, eller orättmätigt använda ett
programvarunamn för att förhindra tredje parts rättfärdiga användning). Du får vidare inte
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delta i eller uppmuntra andra att delta i några olagliga, orättvisa, vilseledande, bedrägliga,
olämpliga eller oärliga aktiviteter eller affärsmetoder i relation till dina skyddade produkter
(t.ex. prisbedrägerier, vilseledande av kunder eller bedrägliga affärsmetoder, eller orättvis
konkurrens mot andra utvecklare) och
(g) Programvara för iOS-produkter, Apple Watch eller Apple TV som utvecklats med Appleprogramvaran får distribueras endast om den väljs ut för distribution av Apple (efter eget
skön) för distribution via App Store, anpassad distribution av appar, för betadistribution
genom TestFlight eller genom Ad Hoc-distribution i enlighet med detta Avtal. Pass som
utvecklas med Apple-programmen får distribueras till slutanvändarna via e-post, en
webbplats eller ett program enligt villkoren i det här avtalet, inklusive bilaga 5. Safari-tillägg
som signerats med ett Apple-certifikat får distribueras till dina slutanvändare enligt villkoren i
det här avtalet, inklusive bilaga 7. Program för macOS får distribueras utanför App Store
med Apple-certifikat och/eller biljetter enligt avsnitt 5.3 och 5.4.
3.3
Programkrav
All Programvara som kommer skickas in till App Store, anpassad distribution av appar eller
TestFlight eller som kommer distribueras genom Ad Hoc-distribution måste utvecklas i
överensstämmelse med Dokumentationen och Programkraven, vilka i nuvarande form anges
nedan i denna punkt 3.3. Bibliotek och Pass omfattas av samma kriterier:
API:er och funktionalitet:
3.3.1 Programvara får endast använda Dokumenterade API:er på det sätt som föreskrivs
av Apple och får inte använda eller anropa privata API:er. Vidare får macOS-programvaror
som skickas till Apple för distribution på App Store endast använda Dokumenterade API:er
inkluderade i standardinstallationen av macOS eller som följer med Xcode och Mac SDK,
teknologier som ska undvikas (till exempel Java) får inte användas.
3.3.2 Förutom enligt vad som föreskrivs i nästa stycke får en Programvara inte ladda ned
eller installera exekverbar kod. Tolkad kod får laddas ned till en Programvara men endast
förutsatt att sådan kod: (a) inte ändrar det huvudsakliga syftet för Programvaran genom att
erbjuda funktioner eller funktionalitet som är oförenlig med the avsedda och annonserade
syftet med Programvaran så som den skickats in till App Store, (b) inte skapar en butik eller
skyltfönster för annan kod eller programvaror samt (c) inte kringgår signering, sandlåda eller
annan säkerhetsfunktion för OS.
En Programvara som är en programmeringsmiljö avsedd att användas för att lära sig
programmering får ladda ned och köra exekverbar kod förutsatt att följande krav är
uppfyllda: (i) inte mer än 80 procent av Programvarans visningsområde eller skärm får tas
över av exekverbar kod, med undantag för vad som annars tillåts i Dokumentationen, (ii)
Programvaran måste visa en skäligt iögonfallande indikator för användaren i Programvaran
för att indikera att användaren är i en programmeringsmiljö, (iii) Programvaran får inte skapa
en butik eller ett skyltfönster för annan kod eller programvaror, och (iv) källkoden
tillhandahållen av Programvaran måste vara fullständigt synlig och redigerbar för användaren
(t.ex., inga förkompilerade bibliotek eller ramverk får inkluderas med den nedladdade koden).
3.3.3 En Programvara får inte – annat än med Apples föregående skriftliga godkännande
eller med tillstånd enligt punkt 3.3.25 (In-App Purchase API) erbjuda, låsa upp eller aktivera
ytterliga egenskaper eller funktionalitet via andra distributionsmekanismer än App Store eller
anpassad distribution av appar eller TestFlight.
3.3.4 En Programvara för iOS, watchOS, iPadOS, eller tvOS får endast läsa data från eller
skriva data till en Programvaras designerade område på enheten, med undantag för vad som
annars anges av Apple. För macOS-programvaror som skickas till Apple för distribution på
App Store: (a) måste alla filer som är nödvändiga för Programvaran för att köras på macOS
vara med i Programvarupaketet som skickas till Apple och måste installeras av App Store; (b)
alla lokala anpassningar måste vara i samma Programvarupaket och får inte inkludera en svit
eller samling av oberoende programvaror inom ett enskilt Programvarupaket; (c)
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grundläggande (native) användargränssnittselement eller användargränssnittsbeteenden hos
macOS (t. ex. systemmenyn, fönsterstorlek, färger etc.) får inte ändras, modifieras eller på
annat sätt förändras; (d) Du får inte använda hantering av digitala rättigheter eller andra
kopierings- eller åtkomstkontrollsmekanismer i sådana Programvaror utan Apples skriftliga
tillåtelse eller så som anges i Dokumentationen; och (e) med undantag för vad som annars
tillåts enligt punkt 3.2.25 (In-App Purchase API), får sådana Programvaror inte fungera som
distributionsmekanismer för programvara och får inte innehålla funktioner eller funktionalitet
som skapar eller möjliggör en butik för programvara, distributionskanal eller annan mekanism
för programvaruleverans inom sådan Programvaror (t. ex. en ljudprogramvara får inte
innehålla en butik för ljudfilter-plug-in inom Programvaran).
3.3.5 En Programvara för en iOS-produkt måste åtminstone ha samma egenskaper och
funktionalitet när den körs av en användare i kompatibilitetsläge på en iPad (t.ex., en iPhone
App som körs i ett likvärdigt fönster i iPhone-storlek på en iPad måste prestera på
väsentligen samma sätt som när den körs på en iPhone; med förbehållet att detta krav inte
gäller någon egenskap eller funktionalitet som inte stöds av en viss hårdvaruenhet, såsom
videoinspelningsegenskaper på en enhet som inte har en kamera). Vidare samtycker Du till
att inte störa eller försöka att störa processen i Din Programvara i kompatibilitetsläge.
3.3.6 Du får endast använda Multikörningstjänsterna för deras avsedda ändamål såsom de
har beskrivits i Dokumentationen.
Användargränssnitt, Datainsamling, Nationell lagstiftning och Användares integritet:
3.3.7 Program måste följa HIG (Human Interface Guidelines) och annan dokumentation
från Apple. Du förbinder dig att följa HIG för att utveckla ett lämpligt användargränssnitt och
funktioner för ditt program, som ska vara kompatibelt med Apple-produkter (en klockapp ska
t.ex. ha ett användargränssnitt avsett för snabba interaktioner enligt designteman för
watchOS i HIG).
3.3.8 Om ditt program spelar in eller skapar video-, mikrofon- och kamerainspelningar,
skärminspelningar, oavsett om de sparas på enheten eller skickas till en server (t.ex. en bild,
ett foto, en röst eller tal, eller någon annan inspelning) (gemensamt ”Inspelningar”) måste
det finnas en tydlig indikator som användaren kan se, höra eller på annat sätt
uppmärksamma som en del av programmet för att visa att en inspelning görs.
3.3.9 Du och Dina Programvaror (och tredje parter som Du har anlitat för att tillhandahålla
marknadsföring) får inte samla in användar- eller enhetsdata utan föregående
användarsamtycke, oavsett om sådan data samlas in direkt från användaren eller genom
användning av Apple-programvaran, Apple-tjänsterna eller Apple-SDK:er, och då enbart för
att tillhandahålla en tjänst eller funktion som är direkt relevant för användningen av
Programvaran, eller för marknadsföring i enlighet med avsnitt 3.3.12. Du får inte utvidga eller
på annat sätt ändra omfånget av användningen av tidigare insamlade användar- eller
enhetsdata utan att användaren först godkänner den utvidgade eller ändrade
datainsamlingen. Du får inte använda analytisk programvara i Din Programvara för att samla
in och skicka enhetsdata till en tredje part. Vidare kommer varken Du eller Din Programvara
använda någon permanent enhetsbaserad identifierare, eller några uppgifter härrörande från
detta, i syfte att unikt identifiera en enhet.
3.3.10 Du måste ge användarna tydlig och fullständig information om din insamling, din
användning och ditt yppande av användar- eller enhetsdata, t.ex. en beskrivning av din
användning av användar- och enhetsdata i appbeskrivningen i App Store). Vidare måste Du
vidta lämpliga åtgärder för att skydda sådan data från obehörig användning, offentliggörande
eller tillgång av tredje part. Om en användares samtycke upphör eller användaren
uttryckligen återtar sitt samtycke för Din insamling, användning eller Ditt offentliggörande av
hans eller hennes användar- eller enhetsdata måste Du (och tredje parter som Du har anlitat
för att tillhandahålla marknadsföring) omedelbart upphöra med all sådan användning. Du
måste tillhandahålla ett sekretessmeddelande eller en integritetspolicy i ditt program, på App
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Store och/eller på din webbplats för att förklara hur du samlar in, använder, yppar, delar,
lagrar och tar bort användar- eller enhetsdata. Du accepterar att underrätta dina användare, i
enlighet med tillämplig lagstiftning, vid dataintrång där användardata som samlas in via din
Ansökan komprometteras (du ska till exempel mejla dina användare och underrätta dem om
deras användardata oavsiktligen har avslöjats eller använts på felaktigt sätt).
3.3.11 Programvarorna måste följa all tillämplig straffrättslig- och civilrättslig lagstiftning och
tvingande lagstiftning, samt förordningar, inklusive de i någon jurisdiktion i vilken Din
Programvara kan erbjudas eller göras tillgänglig. Dessutom:
- Du och ditt program måste följa alla gällande lagar och förordningar om integritet och
datainsamling med avseende på all insamling, all användning och allt yppande av användareller enhetsdata (t.ex. en användares IP-adress, namnet på användarens enhet och
eventuella installerade appar som är kopplade till en användare);
- Programvara får inte designas eller marknadsföras med syftet att trakassera, kränka, skicka
skräpmeddelanden (Spam), förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter
(rörande exempelvis integritet eller rätt till anonymitet);
- Varken Du eller Din Programvara får använda funktioner eller länka till material, tjänster,
information eller data, eller använda robotar, spindlar, webbplatssökning eller annan
inhämtningsprogramvara eller -enhet för att fiska efter, utvinna, inhämta, tillfälligt lagra
(Cache), analysera, eller indexera programvara, data eller tjänster som erbjuds av Apple eller
dess licensgivare, eller tillförskaffa sig (eller försöka att tillförskaffa sig) någon sådan data,
förutom den data som Apple uttryckligen tillhandahåller eller gör tillgängliga för Dig i
samband med sådana tjänster. Du samtycker till att Du inte kommer att samla in, sprida eller
använda sådan information om användare i otillåtna syften; och
- Om ditt program är avsett för forskning på människor eller använder HealthKit-API:erna för
kliniska hälsorelaterade ändamål som kan inbegripa personuppgifter (t.ex. lagring av
hälsoinformation), förbinder du dig att informera deltagarna om hur du avser att använda och
yppa deras personligt identifierbara data som en del av sådan forskning eller användning för
kliniska hälsoändamål, och att inhämta deltagarnas (eller deras målsmäns) godkännande för
sådan forskning eller sådana kliniska hälsoändamål. Vidare ska Du förbjuda tredje part till
vilka Du tillhandahåller avidentifierad information eller kodad data att identifiera någon
medverkande (eller försöka att identifiera) genom att använda sådan data utan samtycke från
den medverkande, och Du förbinder dig att erfordra att sådana tredje parter för vidare de
ovanstående restriktionerna till övriga parter som mottar sådan avidentifierad eller kodad
data.
Annonsidentifierare och annonsinställningar; marknadsföringsnätverks-API:er:
3.3.12 Du och Dina Programvaror (och tredje parter som Du har anlitat för att tillhandahålla
marknadsföring) får endast använda Marknadsföringsidentifieraren, och information som
erhålls genom användning av Marknadsföringsidentifieraren, för ändamålet att tillhandahålla
marknadsföring. Om en användare återställer Marknadsföringsidentifieraren, åtar Du Dig att
inte kombinera, korrelera, länka eller på annat sätt sammankoppla, antingen direkt eller
indirekt, den tidigare Marknadsföringsidentifieraren och härledd information med den
återställda Marknadsföringsidentifieraren. För program som kompilerats för någon Applemärkt produkt som ger åtkomst till Ad Support-API:erna, förbinder du dig att kontrollera en
användares annonsinställningar innan du visar några annonser med
annonseringsidentifieraren, och du förbinder dig att följa användarens inställning under
Annonsinställning i Din användning av annonseringsidentifieraren. Du kan dessutom ansöka
om att använda marknadsföringsnätverks-API:er för att spåra marknadsföringskonvertering i
programvaror. Om Du får tillstånd att använda marknadsföringsnätverks-API:er accepterar
du att inte använda sådana API:er, eller information som erhållits via användning av
marknadsföringsnätverks-API:erna, för något annat syfte än verifiering av
marknadsföringsvalideringsuppgifter som en del av marknadsföringskonvertering. Du
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accepterar att inte kombinera, korrelera, länka eller på annat vis koppla, direkt eller indirekt,
information som tillhandahålls som en del av marknadsföringsvalideringen via användning av
marknadsföringsnätverks-API:er med annan information Du kan ha om användaren. Apple
förbehåller sig rätten att neka ansökningar om användning av marknadsföringsnätverksAPI:er efter eget gottfinnande.
Plats och Kartor; Användarsamtycke:
3.3.13 Programvaror som använder platsbaserade API:er (t. ex. Core Location, MapKit API)
eller som annars tillhandahåller platsbaserade tjänster, får inte utformas eller marknadsföras
för automatisk eller autonom styrning av fordonsbeteenden eller för nödfalls- eller
livräddande syften.
3.3.14 Program som erbjuder platsbaserade tjänster eller funktioner, eller som på annat sätt
identifierar en användares plats genom att använda Apples programvara eller tjänster, måste
meddela användaren och få användarens godkännande innan hens platsdata samlas in,
överförs eller på annat sätt används av programmet. Sådana data får därefter bara användas
på det sätt som godkänts av användaren och som tillåts häri. Om du till exempel använder
platsinställningen ”Alltid” i ditt program i syfte att löpande samla in och använda en
användares platsdata, måste du tydligt motivera vilken fördel det ger användaren när
medgivandet ges.
3.3.15 Om Du väljer att erbjuda Din egna platsbaserade tjänst, data och/eller information i
samband med Apple-kartor som erbjuds via Apple karttjänst (t. ex. dra över en karta eller rutt
som Du har skapat ovanpå en Apple-karta), är Du ensamt ansvarig för att säkerställa att Din
tjänst, data och/eller information löpande är i linje med alla använda Apple kartor. För
Programvaror som använder platsbaserade API:er för realtidsnavigation (inklusive, men inte
begränsat till, turn-by-turn route guidance och annan navigering som möjliggörs genom
användning av en sensor), måste Du ha ett användarlicensavtal med följande skrivelse: DIN
ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA FÖR NAVIGERING I REALTID SKER PÅ DIN
EGEN RISK. PLATSDATA KAN VARA OTILLFÖRLITLIG.
3.3.16 Programvaror får inte avaktivera, överskrida eller annars störa några Appleimplementerade systemvarningar (system alerts), varningar, dialogrutor,
samtyckesmeddelanden eller liknande, inklusive men inte begränsat till de som har för avsikt
att meddela användaren att användarens platsdata, adressboksdata, kalender, foton,
ljuddata och/eller påminnelser samlas in, överförs, sparas, bearbetas, eller används, eller
som är avsedda att inhämta samtycke för sådan användning. Om du har möjlighet att lägga
till en beskrivning i sådana varningar och på sådana visningspaneler (t.ex. information i
syftessträngar för kamera-API:erna) måste även sådana beskrivningar vara korrekta och inte
framställa omfattningen av användningen felaktigt. Om samtycke nekas eller dras tillbaka, får
Programvaran inte samla in, överföra, lagra, bearbeta eller använda sådan data eller vidta
några andra åtgärder för vilka användaren inte har givit sitt samtycke eller för vilka ett
samtycke har återkallats.
3.3.17 Om ditt program (eller din webbplats eller ditt webbprogram) använder eller ansluter
till MapKit-API:et eller MapKit JS från en enhet som kör iOS version 6 eller senare, ansluter
ditt program (eller din webbplats eller ditt webbprogram) till och använder Apple Maps
Service. All användning av MapKit-API:et, MapKit JS och Apple Maps Service måste ske i
enlighet med villkoren i detta avtal (inklusive programkraven) och bilaga 6 (ytterligare villkor
för användning av Apple Maps Service).
Innehåll och material:
3.3.18 Eventuella originalinspelningar eller musikaliska kompositioner som ingår i Din
Programvara måste ägas fullt ut av Dig eller licensieras till Dig och vara fullt betald på ett sätt
som innebär att Apple inte behöver betala några avgifter, royalties och/eller belopp till Dig
eller någon tredje part. Dessutom, om Din Programvara ska distribueras utanför USA gäller
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att eventuella originalinspelningar eller musikaliska kompositioner som ingår i Programvaran
(a) inte får ingå i katalogen för någon rättighetssamlande eller licensgivande organisation för
mekaniska eller uppträdande- eller kommunikationsrättigheter nu eller i framtiden och (b) om
den är licensgiven måste den vara exklusivt licensierad till Dig för Din Programvara av varje
tillämplig upphovsrättsägare.
3.3.19 Om Din Programvara inkluderar eller kommer att inkludera annat innehåll måste Du
antingen äga allt sådant innehåller eller ha tillstånd från ägaren att använda det i Din
Programvara.
3.3.20 Programvaran kan avvisas om den innehåller innehåll eller material av något slag
(text, grafik, bilder, fotografier, ljud etc.) som enligt Apples skäliga bedömning kan uppfattas
som stötande eller olämpligt, så som till exempel material som kan anses vara obscent,
pornografiskt eller nedsättande.
3.3.21 Programvara får inte innehålla skadliga program eller programkod eller andra interna
komponenter (t.ex., datavirus, trojaner eller ”bakdörrar”) som kan skada, förstöra eller
negativt påverka Apple-programvaran, tjänster, Apple-märkta produkter eller annan
programvara, fast programvara, maskinvara, data, system, tjänster eller nätverk.
3.3.22 Om Din Programvara innehåller FOSS, så accepterar Du att följa alla tillämpliga
FOSS-licensvillkor. Du accepterar också att inte använda FOSS i utvecklingen av Din
Programvara på sätt som gör att icke-FOSS-delarna av Apple-programvaran kommer att
lyda under FOSS-licensvillkor eller -skyldigheter.
3.3.23 Din Programvara får innehålla säljfrämjande pristävlingar eller tävlingsfunktionalitet
under förutsättning att du är den enda sponsorn av marknadsföringen och att Du och Din
Programvara följer gällande lagstiftning och uppfyller alla tillämpliga krav på
tillstånd/registrering i det land eller område där Du gör Din Programvara tillgänglig och att
marknadsföringen sker öppet. Du accepterar att Du är ensam ansvarig för all marknadsföring
och eventuella priser, och accepterar även att tydligt ange i bindande officiella regler för varje
marknadsföringserbjudande att Apple inte sponsrar, eller ansvarar för, marknadsföringen.
3.3.24 Din Programvara kan innehålla en direkt länk till en sida på Din webbplats där Du
kan inkludera möjligheten för en slutanvändare att ge ett bidrag för välgörande ändamål,
förutsatt att Du följer gällande lagar (vilket kan innebära att lämna ett kvitto), och uppfyller
alla tillämpliga föreskrifter eller krav på registrering i det land eller område där Du möjliggör
lämnandet av det välgörande bidraget. Du accepterar också och samtycker till att tydligt
ange att Apple inte är den som samlar in bidragen.
In-App Purchase API:
3.3.25 All användning av In-App Purchase API:n och näraliggande tjänster måste ske i
enlighet med villkoren i detta Avtal (inklusive Programkraven) och Bilaga 2 (Ytterligare Villkor
för användning av In-App Purchase API:n).
Nätverkstilläggsramverk:
3.3.26 Din Programvara får inte komma åt Nätverkstilläggsramverket om inte Din
Programvara främst är utformad för att tillhandahålla nätverksförmåga och Du har mottagit
en rättighet från Apple för sådan tillgång. Du accepterar följande om du mottar en sådan
rättighet:
- Du accepterar att tydligt meddela för slutanvändare hur Du och Din Programvara kommer
att använda deras nätverksinformation och, om tillämpligt, filtrera deras nätverksdata, och
Du accepterar att använda sådan data och information endast i enlighet med uttryckligt
samtycke från slutanvändaren och som uttryckligen tillåts häri;
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- Du accepterar att lagra och sända nätverksinformation eller data från en slutanvändare på
ett säkert och lämpligt sätt;
- Du accepterar att inte styra om en slutanvändares nätverksdata eller information genom
några icke redovisade, olämpliga eller vilseledande procedurer, t. ex. att filtrera den genom
en webbsida för att erhålla annonsintäkter eller lura en webbsida;
- Du accepterar att inte använda någon nätverksdata eller information från slutanvändare för
att kringgå eller åsidosätta några slutanvändarinställningar, t. ex. får Du inte spåra en
slutanvändares WiFi-nätverksanvändning för att avgöra deras plats om de har avaktiverat
platstjänster för Din Programvara; och
- Oaktat något motsägande i punkt 3.3.9, får Du och Din Programvara inte använda
Nätverkstilläggsramverket, eller någon data eller information erhållen genom
Nätverkstilläggsramverket, för något ändamål annat än att tillhandahålla nätverksförmåga i
samband med Din Programvara (t. ex. inte för att använda en slutanvändares Internettrafik till
att leverera annonser eller på annat sätt skapa användarprofiler för annonsering.)
Apple förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande inte tillhandahålla en
rättighet för Dig att använda Nätverkstilläggsramverket. Om du vill använda Access WiFi
Information-API:erna (som visar vilket Wi-Fi-nätverk en enhet är ansluten till) måste du
begära behörighet för sådan användning av Apple, och om inte annat anges i avsnitt 3.3.9
får du bara använda sådana API:er för att tillhandahålla en tjänst eller funktion som är direkt
relevant för programmet (t.ex. inte för att visa annonser).
MFi-tillbehör:
3.3.27 Din Programvara får anslutas till, kommunicera med, eller på annat sätt samverka
med eller styra ett MFi-tillbehör (så som det definierats ovan) genom trådlös överföring eller
Apples lightningkontakt eller 30-stifts kontakt endast om (i) sådant MFi-tillbehör är licensierat
under Apples MFi/Works with Apple-program när Du initialt överlämnade Din Programvara,
(ii) MFi Licenstagaren har lagt till Din Programvara till sin lista av godkända sådana för
kompatibilitet med deras MFi-tillbehör och (iii) MFi Licenstagaren har mottagit godkännande
från Apple MFi/Works with Apple-program för sådant tillägg.
Regelefterlevnad:
3.3.28 Du skall uppfylla varje tillämpligt författningskrav, inklusive full efterlevnad av all
tillämplig lagstiftning, annan författning, och policies relaterade till tillverkningen,
marknadsföringen, försäljningen och distributionen av Din Programvara i de Förenta
Staterna, och särskilt de krav som ställs av U.S Food and Drug Administration (FDA) liksom
andra amerikanska myndigheter såsom FAA, HHS, FTC och FCC, samt lagstiftning, annan
författning och policies från varje annat tillämpligt reglerande organ i varje land eller
territorium där Du använder eller gör Din Programvara tillgänglig, t. ex. MHRA, CFDA. Du
godtar dock att inte söka något marknadsföringstillstånd som är föremål för övervakning
eller göra några andra överväganden som kan resultera i att en Apple-produkt anses vara
reglerad eller som kan innebära någon skyldighet eller begränsning för Apple. Genom att
överlämna Din Programvara till Apple för urval till distribution, garanterar Du att Du fullt ut
efterlever all tillämplig lagstiftning, annan författning och policies, inklusive, men inte
begränsat till, all lagstiftning, annan författning och policies utgivna av FDA som är relaterade
till tillverkningen, marknadsföringen, försäljningen och distributionen av Din Programvara i de
Förenta Staterna, och i andra länder eller territorier där Du avser tillgängliggöra Din
Programvara. Du garanterar även att Du enbart kommer att använda Din Programvara för
dess godkända avsedda användningsområde/indikerade användningsområde, och enbart i
strikt överensstämmelse med tillämpliga krav i författning. Du samtycker till att på Apples
begäran omedelbart tillhandahålla all sådan relevant dokumentation för att vederlägga
marknadsföringen av Din Programvara. Om så begärs av FDA eller av annan statlig
myndighet som har ett behov av att se eller testa Dina Programvaror som en del av deras
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tillsyn, får Du ge Dina Programvaror till en sådan enhet i tillsynsändamål. Du godtar att, i
enlighet med proceduren angiven i punkt 14.5, utan dröjsmål underrätta Apple om varje
klagomål eller hot om klagomål beträffande Din Programvara som är relaterat till sådana krav
i författning. I dessa fall äger Apple rätt att avlägsna Din Programvara för vidare distribution.
Mobiltelefonnätverk:
3.3.29 Om en Programvara kräver eller kommer att ansluta till mobiltelefonnätverket gäller
dessutom att sådan Programvara:
- Måste överensstämma med Apples ”best practices” och andra riktlinjer för hur
Programvara ska ansluta till och använda mobiltelefonnätverket; och
- Får inte användas överdrivet eller på ett orimligt sätt belasta nätverkskapacitet eller
bandbredd enligt Apples skäliga bedömning.
3.3.30 Eftersom vissa mobiloperatörer kan förbjuda eller begränsa användningen av Voice
over Internet Protocol-funktionalitet (VoIP) över deras nätverk, såsom användning av VoIPtelefoni över ett nät och kan också ta ut extra avgifter eller andra kostnader i samband med
VoIP, accepterar Du och samtycker till att informera slutanvändare, före köpet, om att
kontrollera villkoren i avtalet med deras operatör, exempelvis genom att ge sådant
meddelande i marknadsföringstexten som Du lämnar tillsammans med Din Programvara via
App Store. Dessutom, om Din Programvara tillåter användare att skicka SMS-meddelanden,
eller att göra röstsamtal via mobiltelefoni, måste Du, innan användning av en sådan funktion,
informera användaren om att sedvanliga avgifter för SMS-meddelanden eller andra
operatörsavgifter kan tillkomma vid sådan användning.
Apple Push Notification-tjänst och Lokala Meddelanden:
3.3.31 All användning av Push Notification via Apple Push Notification-tjänsten eller Lokala
Meddelanden måste ske i enlighet med villkoren i detta Avtal (inklusive Programkrav) och
Bilaga 1 (Ytterligare villkor för tjänsten Apple Push Notification-tjänsten och Lokala
Meddelanden).
Game Center:
3.3.32 All användning av Game Center måste vara i överensstämmelse med villkoren i detta
avtal (inklusive Programkraven) och Bilaga 3 (Ytterligare villkor för Game Center).
iCloud:
3.3.33 All användning av iCloud Storage API:er och CloudKit API:er, såväl som Din
användning av iCloud service enligt detta Avtal, måste ske i enlighet med villkoren i detta
Avtal (inklusive Programkraven) och Bilaga 4 (Ytterligare villkor för användningen av iCloud).
Wallet:
3.3.34 Din utveckling av Pass och användning av Pass Typ-ID och Wallet enligt detta avtal
måste ske i enlighet med villkoren i detta Avtal (inklusive tillämpliga Programkrav) och Bilaga
5 (Ytterligare villkor för Pass).
Ytterligare tjänster eller Förhandsversioner av Programvara för Slutanvändare:
3.3.35 Då och då kan Apple ge tillgång till ytterligare Tjänster eller förhandsversioner av
Apple-programvara som Du kan använda i anslutning till Dina Programvaror, eller som en
slutanvändare i utvärderingssyfte. En del av dessa kan regleras av separata villkor utöver
villkoren i detta Avtal, och i sådana fall kommer Din användning även att regleras av sådana
villkor. Sådana tjänster eller programvaror kanske inte är tillgängliga på alla språk eller i alla
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länder, och Apple hävdar inte att de kommer vara lämpliga eller tillgängliga för användning
på alla platser. I den utsträckning Du väljer att tillträda sådana tjänster eller programvaror gör
du detta på eget bevåg och ansvarar för att följa tillämpliga lagar, inklusive men inte
begränsat till tillämpliga lagar i det land Du befinner dig. I den utsträckning någon sådan
programvara inkluderar Apples Face Time eller Meddelandefunktion bekräftar och
accepterar Du att när Du använder sådana funktioner kan telefonnummer och
enhetsidentifierare sammankopplade med Dina Auktoriserade Testenheter, såväl som epostadresser och/eller Apple ID-information du tillhandahåller, användas och sparas av
Apple för att tillhandahålla och förbättra sådan programvara och funktioner. Vissa tjänster
som görs tillgängliga för Dig via Apple-programvaran kan tillhandahållas via tredje part. Du
samtycker till att Apple inte har någon skadeståndsskyldighet eller ansvar inför Dig eller
någon annan person (inklusive slutanvändare) för någon tjänst från Apple eller tredje part.
Apple och dess licensgivare förbehåller sig rätten att när som helst ändra, suspendera,
avbryta eller avaktivera åtkomst till någon av tjänsterna. Under inga omständigheter kan
Apple hållas ansvarigt för borttagning eller avaktivering av åtkomsten till någon av tjänsterna.
Vidare åtar Du Dig att, i samband med kommersiell utgivning av sådan programvara eller
tjänster, eller tidigare om så begärs av Apple, avbryta all användning av förhandsversionen
av Apple-programvaran eller Tjänsterna som tillhandahållits Dig som slutanvändare i
utvärderingssyften i enlighet med detta Avtal.
3.3.36 Om Din Programvara ansluter till Google Safe Browsing via Apples programvara
regleras sådan anslutning av Googles tjänstevillkor som anges på:
https://developers.google.com/safe-browsing/terms. Om Du inte accepterar tjänstevillkoren
får Du inte ansluta till Google Safe Browsing Service i Din Programvara och Du bekräftar och
accepterar att sådan användning innebär att Du accepterar sådana tjänstevillkor.
3.3.37 Om Din Programvara hämtar data från en slutanvändarens Adressbok via
Adressboks API:n, måste Du upplysa och inhämta samtycke från användaren innan hans
eller hennes Adressboksuppgifter hämtas eller används av Din Programvara. Vidare får Din
Programvara inte tillhandahålla en automatiserad mekanism som överför endast
Facebookdatadelarna av slutanvändarens Adressbok i dess helhet till en plats utanför
slutanvändarens enhet. För tydlighetens skull förbjuder detta inte en automatisk överföring
av användarens hela Adressbok som helhet, så länge som kraven på att upplysa och
inhämta samtycke från användaren har uppfyllts, och inte förhindrar möjligheten för
användare att överföra någon del av deras Adressboksuppgifter manuellt (t. ex. genom att
klippa och klistra) eller gör att de individuellt kan välja att vissa uppgifter skall överföras.
Tillägg
3.3.38 Programvaror som innehåller tillägg i Programvarupaketet måste tillhandahålla vissa
funktioner utöver bara tillägg (t. ex. hjälpskärmar, ytterligare inställningar), såvida inte
Programvaran innehåller ett Watchkit-tillägg. Dessutom:
- Tillägg (exklusive Watchkittillägg) får inte innehålla reklam, produktmarknadsföring,
direktmarknadsföring eller In-app Köperbjudande i tilläggsvyn.
- Får tillägg inte blockera en helskärm av en iOS-produkt eller Apple TV, eller omdirigera,
hindra eller inkräkta på ett dolt eller oväntat sätt med en användares användning av en annan
utvecklares programvara eller någon av Apple tillhandahållen funktion eller tjänst;
- Får tillägg endast verka i av Apple bestämda områden inom iOS, watchOS, iPadOS, eller
tvOS i enlighet med vad som framgår av Dokumentationen;
- Måste tillägg som tillhandahåller tangentbordsfunktioner ha förmåga att arbeta
självständigt oberoende av nätverksåtkomst samt måste inkludera Unicode-tecken (vs.
endast illustrationer);
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- Varje loggning av tangenttryckning som utförs av ett sådant tillägg måste tydligt anges till
slutanvändaren innan någon data skickas från en iOS-produkt och, utan hinder av vad som
anges i punkt 3.3.9, sådan data får användas endast i syfte att tillhandahålla eller förbättra
tangentbordsfunktionen hos Din Programvara (t. ex. inte i reklamsyfte);
- Varje meddelandefiltrering som utförs av ett tillägg måste tydligt redovisas för
slutanvändaren och, utan hinder av vad som anges i punkt 3.3.9, får SMS- och MMS-data
(oavsett om åtkomst sker genom ett meddelandefiltreringstillägg eller skickas av iOS till ett
meddelandetilläggs tillhörande server) inte användas i syfte att tillhandahålla eller förbättra
användarens meddelandeupplevelse genom att minska spam eller meddelanden från
okända källor, och får inte användas för att leverera annonser eller i något annat syfte. Vidare
får inte SMS- eller MMS-data från en användare där åtkomst sker inom tillägget exporteras
från tilläggets designerade område på något sätt; och
- Din Programvara får inte automatisera installation av tillägg eller på annat sätt orsaka att
tillägg installeras utan användarens kännedom och Du måste korrekt specificera tilläggets
syfte och funktion för användaren.
HealthKit API:er och Motion & Fitness API:er
3.3.39 Din Programvara får inte komma åt HealthKit API:er eller Motion & Fitness API:er om
den inte är primärt utformad för att tillhandahålla hälso-, rörelse- och/eller fitnesstjänster och
denna användning tydligt framgår av Din marknadsföringstext samt användargränssnitt.
Dessutom:
- Oaktat vad som framgår av punkt 3.3.9, får Du och Din Programvara inte använda
HealthKit API:er eller Motion & Fitness API:er, eller annan information erhållen genom
HealthKit API:er eller Motion & Fitness API:er, i något annat syfte än att tillhandahålla hälso-,
rörelse- och/eller fitnesstjänster i samband med Din Programvara (t. ex. inte i reklamsyfte);
- Du får inte använda HealthKit-API:erna eller Motion & Fitness-API:erna eller någon
information som inhämtats genom HealthKit-API:erna eller Motion & Fitness-API:erna för att
yppa eller tillhandahålla en slutanvändares hälsouppgifter, rörelseuppgifter eller
träningsuppgifter till en tredje part utan föregående uttryckligt medgivande från
slutanvändaren, och då bara i syfte att låta den tredje tillhandahålla tjänster för hälsa, rörelse
och/eller träning i enlighet med detta avtal. Till exempel får Du inte dela eller sälja en
slutanvändares hälsoinformation vilken insamlats genom HealthKit API:er eller Motion &
Fitness API:er till reklamplattformar, datamäklare eller informationsåterförsäljare. Såsom
förtydligande kan sägas att Du kan låta slutanvändare samtycka till att dela sin data till tredje
man för medicinska forskningsändamål; och
- Samtycker Du till att tydligt redovisa för slutanvändare hur Du och Din Programvara
kommer att använda dennes hälso-, rörelse- och/eller fitnessinformation samt att använda
den endast på det sätt som uttryckligen samtyckts till och som uttryckligen tillåts häri.
Konfigurationsprofiler:
3.3.40 Konfigurationsprofiler kan inte levereras till konsumenter på annat sätt än för
konfigurering av WiFi-, APN- eller VPN-inställningar, eller som Apple uttryckligen tillåter i den
dåvarande Konfigurationsprofilens Referensdokumentation. Du måste göra en tydlig
förklaring om vilka användardata som kommer att samlas in och hur den kommer att
användas på en appskärm eller annan aviseringsmekanism före användaråtgärder för att
använda en Konfigurationsprofil. Du får inte dela eller sälja användardata som erhållits
genom en Konfigurationsprofil till reklamplattformar, datamäklare eller
informationsåterförsäljare. Dessutom får Du inte åsidosätta samtyckspanelen för en
Konfigurationsprofil eller andra mekanismer i en Konfigurationsprofil.
HomeKit API:er
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3.3.41 Din Programvara får inte komma åt HomeKit API:er om den inte är primärt utformad
för att tillhandahålla hemkonfigurations- eller automatiseringstjänster (t. ex. tända en lampa,
öppna en garagedörr) för Licensierade HomeKit-tillbehör och denna användning tydligt
framgår av Din marknadsföringstext samt användagränssnitt. Du samtycker till att inte
använda HomeKit API:er för något annat syfte än för att anslutas till, kommunicera,
samverka med eller på annat sätt kontrollera ett Licensierat HomeKit-tillbehör, eller för
användning av HomeKit Databasen och då endast för hemkonfigurations- eller
automatiseringssyfte i samband med Din Programvara. Därutöver:
- Din Programvara får använda information erhållen från HomeKit API:er och/eller HomeKit
Databasen endast på en kompatibel Apple-märkt produkt samt får inte exportera, på distans
komma åt eller överföra sådan information från en tillämplig produkt (t. ex. ett låslösenord får
inte skickas från en slutanvändares enhet för att lagras i en extern, icke-Apple, databas) om
inte annat uttryckligen tillåts av Apple i Dokumentationen; och
- Oaktat vad som står i punkt 3.3.9, får Du och Din Programvara inte använda HomeKit
API:er, eller annan information erhållen genom HomeKit API:er eller genom HomeKit
Databasen i något annat syfte än att tillhandahålla eller förbättra hemkonfigurations- eller
automatiseringstjänster i samband med Din Programvara (t. ex. inte i reklamsyfte).
Apple Pay API:er
3.3.42 Din Programvara får endast använda Apple Pay API:er för syftet att underlätta
betalningstransaktioner som genomförs av eller genom Din Programvara, och endast för köp
av varor och tjänster som ska användas av annan än för iOS Produkter eller Apple Watch,
om inte annars skriftligen tillåtet av Apple. För undvikande av oklarheter, ingenting i denna
punkt 3.3.42 ersätter de regler eller krav för användande av In-App Köp API, inklusive men
inte begränsat till punkt 3.3.3 och tillämpliga vägledningar. Dessutom:
- Du accepterar och godkänner att Apple är inte part till någon betalningstransaktion som
underlättas genom användande av Apple Pay API:er och är inte ansvarigt för sådana
transaktioner, inklusive men inte begränsat till avsaknaden av slutanvändares betalkort eller
betalningsbedrägerier. Sådana betalningstransaktioner är mellan Dig och Din bank,
förvärvare, kortnätverk, eller andra parter Du använder för att processa transaktioner, och Du
är ansvarig för efterlevnad med de avtal Du har med sådana tredje parter. I några fall, sådana
avtal kan innehålla villkor som specificerar särskilda rättigheter, skyldigheter eller
begränsningar som Du accepterar och åtar Dig i samband med Ditt beslut att använda
funktionaliteten av Apple Pay API:er.
- Du godkänner att lagra de privata nycklar som Du får ta del av för Din användning av Apple
Pay API:er på ett säkert sätt (t. ex. krypterade på en server) och i enlighet med
Dokumentationen. Du godkänner att inte lagra någon betalningsinformation om
slutanvändare okrypterat på en iOS Produkt. För undvikande av oklarheter, får Du inte
dekryptera någon betalningsinformation från slutanvändare på en iOS Produkt; och
- Du godkänner att inte anropa Apple Pay API:er eller på annat sätt försöka få information
genom Apple Pay API:er för syften som inte är relaterade till att underlätta slutanvändares
betalningstransaktioner.
- Om du använder Apple Pay-API:erna i ditt program, förbinder du dig att vidta kommersiellt
rimliga åtgärder för att inkludera Apple Pay Cash som ett betalningsalternativ som en del av
din användning av Apple Pay-API:erna enligt dokumentationen och under förutsättning att
Apple Pay Cash är tillgängligt i det rättskipningsområde där programmet distribueras.
3.3.43 Som en del av genomförandet av en slutanvändares betalningstransaktion genom
Apple Pay API:er kan Apple förse Dig (oavsett om du agerar som Handlare eller en
Mellanhand) med en Apple Pay Payload. Om du mottar en Apple Pay Payload accepterar du
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följande:
- Om Du agerar som Handlare får Du använda Apple Pay Payload för att behandla
slutanvändarens betalningstransaktion och för andra syften som Du meddelar
slutanvändaren om, och endast i överensstämmelse med tillämplig lag; och
- Om Du agerar som en Mellanhand:
(a) Får Du endast använda Apple Pay Payload i syfte att genomföra betalningstransaktionen
mellan Handlaren och slutanvändaren och för Dina egna orderhanteringssyften (t. ex.
kundservice) som en del av transaktionen;
(b) Du accepterar att Du inte kommer att lagra Apple Pay Payload-data längre än nödvändigt
för att uppfylla betalningstransaktionssyften och andra orderhanteringssyften för vilka de
samlades in;
(c) Du accepterar att inte kombinera data erhållen genom Apple Pay API:erna, inklusive men
inte begränsat till, Apple Pay Payload, med andra data som Du kan ha om sådana
slutanvändare (förutom i den begränsade utsträckning som krävs för orderhanteringssyften).
För tydligenhetens skull, en Mellanhand får inte använda data erhållen genom Apple Pay
API:erna för annons- eller marknadsföringssyften, för framtagande eller förbättring av en
användarprofil, eller för att annars rikta sig mot slutanvändare;
(d) Du accepterar att upplysa slutanvändarna om att Du är en Mellanhand i transaktionen och
identifiera Handlaren för en särskild transaktion på Apple Pay Payment Sheet (utöver att
inkludera Ditt namn som Mellanhand); och
(e) Om Du använder en Handlare kommer Du att vara ansvarig för att säkerställa att
Handlaren Du väljer använder den Apple Pay Payload tillhandahållen av Dig endast i syfte att
behandla slutanvändarens betalningstransaktion och för andra syften de har meddelat
slutanvändaren om, och endast i överensstämmelse med tillämplig lag. Du accepterar att
ingå ett bindande skriftligt avtal med sådan Handlare med villkor minst lika restriktiva och
skyddande för Apple som de som framgår häri. Alla åtgärder vidtagna av sådan Handlare i
förhållande till sådan Apple Pay Payload eller betalningstransaktion ska anses ha vidtagits av
Dig, och Du (utöver sådan Handlare) ansvarar gentemot Apple för alla sådana handlingar
(eller underlåtelse att handla). I händelse av handlande eller underlåtelse att handla av sådan
Handlare som skulle utgöra ett brott mot detta Avtal eller annars orsaka skada förbehåller sig
Apple rätten att kräva att du upphör med att använda sådan Handlare.
SiriKit:
3.3.44 Ditt program får bara registreras som en destination med Apple-definierade SiriKitdomäner om programmet är avsett att tillhandahålla relevanta svar för en användare eller på
annat sätt göra det som användaren begärt eller avsåg, i samband med den tillämpliga
SiriKit-domän (t.ex. samåkning) som stöds av ditt program och användningen är tydlig i din
marknadsföringstext och ditt användargränssnitt. Dessutom får ditt program bidra med
åtgärder till SiriKit, men bara om åtgärderna är kopplade till användarbeteenden eller
aktiviteter i programmet som du kan tillhandahålla ett relevant svar till användaren för. Du
förbinder dig att inte skicka oriktig information genom SiriKit om några sådana
användaraktiviteter och beteenden, eller på annat sätt störa förutsägelserna i SiriKit (SiriKitdonationer ska till exempel baseras på faktiskt användarbeteende).
3.3.45 Om Ditt program får bara använda information som inhämtats genom SiriKit i en
Apple-produkt som stöds och du får inte exportera, fjärransluta till eller överföra sådan
information utanför en enhet, förutom i den utsträckning det är nödvändigt för att
tillhandahålla eller förbättra relevanta svar till en användare eller utföra en användares
begäran, eller i samband med programmet. Om inte annat anges i avsnitt 3.3.9 får du eller
ditt program inte använda SiriKit eller några data eller någon information som inhämtas via
SiriKit i något annat syfte än att tillhandahålla relevanta svar till en användare eller på annat
sätt göra det som användaren begärt eller avsåg i samband med en SiriKit-domän som
stöds av ditt program och/eller förbättra programmets responsivitet för användarbegäran
(t.ex. inte för att visa annonser).
Licensavtal för Apples utvecklarprogram

Sida 26

3.3.46 Om programmet använder SiriKit för att ge Apple möjlighet att bearbeta ljuddata,
förbinder du dig att tydligt visa slutanvändarna att du och ditt program kommer att skicka
deras inspelade ljuddata till Apple för igenkänning, bearbetning och/eller transkribering, och
att sådana ljuddata får användas för att förbättra och tillhandahålla Apples produkter och
tjänster. Du förbinder dig vidare att endast använda sådana ljuddata, och igenkänd text som
kan returneras från SiriKit, på de sätt som uttryckligen godkänts av slutanvändaren och som
uttryckligen tillåts häri.
Single Sign-On API:
3.3.47 Du får inte ha åtkomst till eller använda Single-Sign-On-API:n om inte Du är en
multikanalvideoprogramdistributör (Multi-channel Video Programming Distributor) (MVPD)
eller om inte Din Programvara är designad primärt för att tillhandahålla autentiserad video
programming via en prenumerationsbaserad MVPD-tjänst och Du har fått ett bemyndigande
från Apple att använda Single Sign-On API. Om Du har fått sådant bemyndigande, får Du
använda Single Sign-On API endast för att autentisera en användares rätt att komma åt Ditt
MVPD-innehåll för visning på en Apple-produkt, i enlighet med Single Sign-on
Specifikationen. All sådan användning måste ske i enlighet med Dokumentationen för SingleSign-On Specifikationen. Du erkänner att Apple reserverat sig rätten att inte tillhandahålla
Dig sådant bemyndigande som nämnts och att återta sådant bemyndigande närsomhelst,
efter eget gottfinnande.
Om Du använder Single Sign-On API är Du ansvarig för att tillhandahålla inloggningssidan
som användarna använder för att komma åt Single Sign-On API:n där användare loggar in
för att autentisera sina rättigheter att komma åt Ditt MVPD-innehåll. Du godkänner att sådan
inloggningssida inte kommer att visa annonser samt att sidans innehåll och utseende
kommer att vara föremål för Apples förhandsgranskning och godkännande. Om Du använder
Single Sign-On API:n och Apple tillhandahåller en uppdaterad version av sådan API och/eller
Single Sign-on Specifikationen, godkänner Du att updatera Din implementation så att den
överensstämmer med den nyare versionen och specifikationen inom 3 månader efter
mottagande av uppdateringen från Apple.
Du ger Apple tillåtelse att använda, återskapa och visa varumärkena tillhandahållna av Dig
för användning i samband med Single Sign-on funktionen, inklusive användning i
användargränssnittsskärmarna i Apple-produkter där användaren väljer leverantör och
autentiserar sig genom Single Sign-on, och/eller för att förse användaren med en lista över
appar som är åtkomliga för sådan användare genom Single Sign-On. Du ger också Apple
rätten att använda skärmdumpar och bilder av sådant användargränssnitt, inklusive men inte
begränsat till användning i instruktionsmaterial, utbildningsmaterial, marknadsföringsmaterial
samt annonsering i varje medium. Data tillhandahållen via Single Sign-On API:n kommer att
ses som Licensierad Programvaruinformation i enlighet med detta Avtal, men kommer inte
att vara föremål för begränsningarna i denna punkt.
Du får inte samla in, lagra eller använda data tillhandahållen via Single Sign-On API:n för
något syfte annat än att autentisiera en användares rätt att komma åt Ditt MVPD-innehåll på
en Apple-produkt, att förse användaren med tillgång till Ditt MVPD-innehålll och/eller för att
åtgärda prestanda och tekniska problem hos din MVPD-tjänst. Du får inte tillhandahålla eller
röjja data, innehåll eller information erhållen från användning av Single Sign-On API:n till
någon annan part med undantag för autentisieringsinformation tillhandahållen till en
leverantör av videoprogram vars program erbjuds som en del av en MVPD-prenumeration
som erbjuds av Dig, och endast i syfte att autentisiera användarens rätt att få tillgång till
sådana videoprogram på en Apple-produkt genom användarens MVPD-prenumeration.
TV App API:
3.3.48 Du får inte använda TV App API:n om inte (a) Din Programvara huvudsakligen är
designad för att tillhandahålla videoprogram, (b) Du har fått ett bemyndigande från Apple,
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och (c) Din använding sker i enlighet med TV App Specifikationen. I den utsträckning Du
tillhandahåller TV App Data till Apple, får Apple lagra, använda, återskapa och visa sådan
data endast i syfte att: (a) tillhandahålla information och rekommendationer till användare av
TV App Funktioner, (b) göra det möjligt för användare att länka från sådana
rekommendationer och/eller information till innehåll för visning via Din Licensierade
Programvara, och/eller (c) service, underhåll och optimering av TV App Funktioner. TV App
Data som har skickats av Dig innan uppsägning av detta Avtal, får fortsatt användas av
Apple in enlighet med denna punkt 3.3.48 efter uppsägning av detta Avtal. TV App Data
kommer att ses som Licensierad Programvaruinformation i enlighet med detta Avtal men
kommer inte att vara föremål för användningsbegränsningarna som anges i denna punkt. Du
bekräftar att Apple förbehåller sig rätten att inte inkludera Din Licensierade Programvara i TV
App Funktionerna, efter eget gottfinnande.
Apple kommer att inhämta användarsamtycke baserat på användarens Apple ID innan Din
Licensierade Programvara inkluderas i TV App Funktionerna som visas för det Apple ID:et.
Apple kommer också att låta användare dra tillbaka sådant samtycke när som helst därefter
och radera sin TV App Data från Apples system. Därutöver kan Du be om användarsamtycke
baserat på Ditt eget ID-system för prenumeranter. Du är ansvarig för Din efterlevnad av alla
tillämpliga lagar, inklusive tillämpliga lokala lagar avseende inhämtande av
användarsamtycke avseende din överföring av TV App Data till Apple.
Spotlight-bildsökningstjänst:
3.3.49 I den utsträckning Du tillhandahåller Apples spotlight-bildsökningstjänst med tillgång
till någon av Dina domäner som är associerade med Din Licensierade Programvara
(”Associerade Domän(er)”), ger du härmed Apple rätten att söka (crawl) skrapa (scrape),
kopiera, överföra, och/eller tillfälligt lagra (cache) innehållet som hittas i Associerade
Domäner (det ”Licensierade Innehållet”) för de syften som anges i denna punkt. Det
Licensierade Innehållet ska utgöra Licensierad Programvaruinformation enligt detta Avtal.
Vidare ger Du härmed även Apple en licens att använda, skapa, låta skapa, reproducera,
beskära och/eller modifiera filformatet, upplösningen och utseendet hos det Licensierade
Innehållet (i syfte att minska filstorleken, konvertera till en filtyp som stöds och/eller visa
miniatyrer) och att offentligt visa, offentligt framföra, integrera, inkorporera och distribuera
det Licensierade Innehållet för att förbättra sökning, upptäckt och distribution till
slutanvändare av det Licensierade innehållet i Apples Meddelanden-tjänst. Vid upphörandet
av detta Avtal av vilken som helst anledning ska slutanvändare av produkter försedda med
Apples varumärke vara tillåtna att fortsätta använda och distribuera allt Licensierat Innehåll
som de erhållit genom användingen av produkter försedda med Apples varumärke innan
sådant upphörande.
MusicKit:
3.3.50 Du förbinder dig att inte anropa MusicKit-API:erna eller använda MusicKit JS (eller
på annat sätt försöka få information genom MusicKit-API:erna eller MusicKit JS) i syften som
inte är relaterade till att möjliggöra åtkomst till dina slutanvändares Apple Musicprenumerationer. Om du använder MusicKit-API:erna eller MusicKit JS måste du följa Apple
Musics riktlinjer för identitet. Du förbinder dig att inte kräva betalning för eller indirekt tjäna
pengar på åtkomst till Apple Music-tjänsten (t.ex. via köp i appen, annonsering eller genom
att begära användaruppgifter) genom din användning av MusicKit-API:erna, MusicKit JS eller
på något annat sätt. Dessutom::
- Om du väljer att erbjuda musikuppspelning via MusicKit-API:erna eller MusicKit JS måste
det gå att spela upp hela låtar. Användarna måste starta uppspelningen och kunna navigera i
den med vanliga mediekontroller som ”spela upp”, ”paus” och ”hoppa över”, och du
förbinder dig att inte förvränga dessa kontrollers funktioner;
- Du får inte, och Du får inte tillåta Dina slutanvändare att ladda ned, ladda upp eller
modifiera något MusicKit Innehåll och MusicKit Innehåll kan inte synkroniseras med annat
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innehåll, om det inte tillåts av Apple i Dokumentationen;
- Du får spela MusicKit Innehåll endast så som det renderas av MusicKit API:erna eller
MusicKit JS och tillåts i Dokumentationen (t.ex. albumomslag och musikrelaterad text från
MusicKit API:n får inte användas separerat från musikuppspelning eller hantering av
spellistor);
- Metadata från användare (som spellistor och favoriter) får bara användas för att
tillhandahålla en tjänst eller en funktion som visas tydligt för slutanvändarna och som är
direkt relevant för användningen av programmet, webbplatsen eller webbprogrammet, enligt
Apples egna gottfinnande och
- Du får bara använda MusicKit JS som ett fristående bibliotek i programmet, på
webbplatsen eller i webbprogrammet och bara på det sätt som tillåts i dokumentationen (du
får till exempel inte kombinera MusicKit JS med någon annan JavaScript-kod igen eller
hämta och lägga upp den igen separat).
DeviceCheck API:er:
3.3.51 Om Du använder DeviceCheck API:er för att lagra DeviceCheck Data måte Du
tillhandahålla en mekanism för kunder att kontakta Dig för att återställa dessa värden, om
tillämpligt (t.ex. återställande av en testprenumeration eller ge behörighet igen för viss
användning när en ny användare förvärvar enheten). Du får inte förlita Dig på DeviceCheck
Data som en ensam identifierare för bedrägligt beteende och Du måste använda
DeviceCheck Datan endast i samband med annan data eller information, t.ex., DeviceCheck
Datan kan inte vara den enda datapunkten eftersom en enhet kan ha överlåtits eller sålts.
Apple förbehåller sig rätten att radera DeviceCheck Data när som helst efter eget
gottfinnande och Du godkänner att inte förlita Dig på sådan Data. Vidare godkänner Du att
inte dela DeviceCheck tokens Du erhålller från Apple med någon tredje part, med undantag
för en Tjänsteleverantör som agerar för din räkning.
Ansiktsdata:
3.3.52 Om programmet använder ansiktsdata förbinder du dig att bara göra det för att
tillhandahålla en tjänst eller funktion som är direkt relevant för användningen av programmet,
och du förbinder dig att informera användarna om hur du avser att använda och avslöja
deras ansiktsdata i programmet och att inhämta tydligt samtycke från sådana användare
innan några ansiktsdata samlas in eller används. Om inte annat anges i avsnitt 3.3.9 får
varken du eller ditt program (eller någon tredje part som du har anlitat för att visa annonser)
använda ansiktsdata för att visa annonser eller för något annat orelaterat syfte. Dessutom:
– Du får inte använda ansiktsdata på något sätt som bryter mot dina användares (eller någon
tredje parts) lagstadgade rättigheter eller för att tillhandahålla en olaglig, orättvis,
vilseledande, bedräglig, olämplig, felaktig, utnyttjande eller tveksam användarupplevelse,
och enbart i enlighet med dokumentationen;
– Du får inte använda Ansiktsdata i autentiserings-, annonserings- eller marknadsföringssyfte
eller till att på annat sätt rikta in dig på en slutanvändare på liknande sätt;
– Du får inte använda Ansiktsdata till att skapa en användarprofil eller på annat sätt försöka,
underlätta för eller uppmana tredje part att identifiera anonyma användare eller rekonstruera
användarprofiler utifrån Ansiktsdata;
– Du samtycker till att inte överföra, dela, sälja eller på annat sätt överlämna Ansiktsdata till
annonseringsplattformar, analysleverantörer, informationsmäklare, informationsåterförsäljare
eller andra liknande parter, och
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– Ansiktsdata får inte delas eller överföras från användarens enhet, såvida Du inte har fått
tydligt och uttryckligt samtycke till överföringen och Ansiktsdata endast används för att
uppfylla en viss tjänst eller funktion i Din Programvara (en ansiktsyta används t.ex. för att
visa en bild av användaren inne i Programvaran) och endast i enlighet med dessa villkor och
Dokumentationen. Du samtycker till att kräva att Dina tjänsteleverantörer endast använder
Ansiktsdata i den begränsade omfattning som användaren godkänt och endast i enlighet
med dessa villkor.
ClassKit-API:er:
3.3.53 Ditt program får inte innehålla ClassKit-API:erna om det inte i första hand är avsett
att tillhandahålla utbildningstjänster och användningen är tydlig i din marknadsföringstext
och i användargränssnittet. Du förbinder dig att inte skicka falska eller felaktiga data genom
ClassKit-API:er eller försöka omdefiniera de tilldelade datakategorierna för data som skickas
via ClassKit-API:er (studerandes platsdata är till exempel inte en datatyp som stöds och ska
därför inte skickas).
Logga in med Apple:
3.3.54 Du får endast använda Logga in med Apple i dina motsvarande produkter så länge
din användning är jämförbar med att inkludera Logga in med Apple i din applikation. Du får
inte dela eller sälja användardata som erhållits genom inloggning med Apple till
reklamplattformar, datamäklare eller informationsåterförsäljare. Om en användare har valt att
anonymisera sina användardata som en del av Logga in med Apple samtycker du till att inte
försöka länka sådan anonymiserad information med information som direkt identifierar
individen och som erhålls utanför Logga in med Apple utan att först få användarens
samtycke.

4.

Ändringar av Programkrav eller Villkor

Apple kan när som helst ändra Programkraven eller villkoren i detta Avtal. Nya eller ändrade
Programkrav kommer inte retroaktivt att gälla för Programvara som redan är i distribution
genom App Store eller anpassad distribution av appar; förutsatt att Du accepterar förbehåller
sig rätten att när som helst ta bort Programvaror som inte överensstämmer med de nya
ändrade Programkraven från App Store eller anpassad distribution av appar. För att få
fortsätta använda Apple-programvaran, Apple-certifikat eller Tjänster måste Du acceptera
och godkänna de nya Programkraven och/eller de nya villkoren i Avtalet. Om Du inte
godkänner de nya Programkraven eller de nya villkoren så kommer Din användning av
Apple-programvaran, Apple-certifikat och Tjänster att suspenderas eller avslutas av Apple.
Du medger att Din acceptans av sådana nya Avtalsvillkor eller Programkrav kan ske
elektroniskt, inklusive men utan att begränsas till att Du markerar en kryssruta eller klickar på
en ”Godkänns”-knapp eller liknande. Ingenting i detta avsnitt påverkar Apples rättigheter
enligt punkt 5 (Apple-certifikat; återkallelse) nedan.

5.

Apple-certifikat; återkallelse

5.1
Certifikatkrav
All Programvara måste signeras med ett Apple-certifikat för att få installeras på
Auktoriserade testenheter, Registrerade Enheter eller lämnade till Apple för distribution
genom App Store, anpassad distribution av appar eller TestFlight. På liknande sätt måste
alla Pass signeras med ett Apple-certifikat för att erkännas och accepteras av Wallet.
Safaritillägg måste signeras med ett Apple-certifikat för att köras i Safari på macOS. Du
måste använda ett Webbplats-ID för att skicka Safari Push Notifications till macOSskrivbordet för användare som har valt att ta emot sådana Notifications för Din Webbplats
via Safari på macOS. Du kan också erhålla andra Apple-certifikat och nycklar för andra
ändamål i enlighet med vad som föreskrivs häri och i Dokumentationen.
I samband med detta försäkrar och garanterar Du Apple att:
(a) Du inte kommer att vidta någon åtgärd som stör den normala funktionen hos några
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Apple-certifikat, nycklar eller Provisioning Profiles;
(b) Du själv är ensam ansvarig för att inga icke-auktoriserade personer eller organisationer
har tillgång till Dina Apple-certifikat och korresponderande privata nycklar och att Du
kommer att göra Ditt yttersta för att skydda Dina Apple-certifikat och nycklar från obehörigt
användande (Du ska med andra ord inte överföra Ditt Apple-certifikat för distribution i App
Store till en molntjänst för användning av tredje part);
(c) Du åtar Dig att omedelbart meddela Apple skriftligt om Du får anledning att misstänka att
något av Dina Apple-certifikat och nycklar har hamnat i orätta händer;
(d) Du inte kommer att erbjuda eller överföra Apple-certifikat eller nycklar som utfärdats
under detta Program till tredje part (förutom för en Tjänsteleverantör som använder dem för
din räkning i överensstämmelse med detta Avtal och endast till den begränsade mån som
tillåts av Apple i Dokumentationen eller detta Avtal – du får med andra ord inte tillhandahålla
eller överföra Dina Apple-certifikat som används för distribution eller inskickning till App
Store till en Tjänsteleverantör), och du får inte använda Ditt Apple-certifikat till att signera en
tredje parts programvara, pass, tillägg, meddelande, implementation eller webbplats;
(e) Du kommer använda Apple-certifikat eller nycklar tillhandahållna i enlighet med detta
Avtal enbart på sådant sätt som tillåts av Apple och i enlighet med Dokumentationen; och
(f) Du endast kommer att använda sådana Apple-certifikat som utfärdats under detta
Program, till att signera Dina Safaritillägg, signera Dina Pass, Din Webbplats
registreringspaket, komma åt APN-tjänsten och/eller signera Din Programvara för test,
leverans till Apple och/eller begränsad distribution på Registrerade Enheter eller
Auktoriserade testenheter under detta Program, eller på annat sätt som tillåts av Apple, och
endast i enlighet med detta Avtal. Du får, som ett begränsat undantag till vad som angetts
ovan, överföra versioner av Din Programvara till Din Tjänsteleverantör för att signera
tillsammans med deras utgivna Apple utvecklarcertifikat. Du får endast överföra
Programvaran för att Tjänsteleverantören ska kunna utföra tester, på ditt uppdrag, av Din
Programvara på Apple produkter vilka drivs av iOS, watchOS, iPadOS och/eller tvOS.
Testerna får endast utföras av Din Tjänsteleverantör internt (t. ex. är det inte tillåtet att
distribuera Din Programvara externt) och Din Programvara måste raderas inom skälig tid
efter att testerna är slutförda. Du accepterar vidare att Din Tjänsteleverantör endast får
använda data insamlad från genomförande av testtjänsterna för att tillhandahålla information
till Dig avseende Din Programvaras prestanda (t. ex. är Din Tjänstleverantör förhindrad från
att samla Din Programvaras testresultat med andra utvecklares testresultat).
Du försäkrar och garanterar därutöver Apple att de licensvillkor som styr Din Programvara,
Dina Safaritillägg, Din Webbplats registreringspaket och/eller Ditt Pass eller kod från tredje
part eller FOSS som ingår i Dina Omfattade Produkter, stämmer överens med och inte står i
konflikt med den digitala signeringen eller innehållskyddet för Programmet eller något av
villkoren eller kraven för Programmet eller i det här Avtalet. I synnerhet får sådana
licensvillkor inte försöka kräva av Apple (eller dess ombud) att avslöja eller göra tillgängligt
de nycklar, auktorisationskoder, metoder, procedurer, data eller annan information rörande
Säkerhetslösningen, digital signering eller mekanismerna eller skydd för hantering av digitala
rättigheter som del av Apple-programvara, inklusive App Store. Om Du upptäcker någon
sådan brist på överensstämmelse eller konflikt åtar Du Dig att omedelbart meddela Apple
och att bistå Apple i lösningen av sådana problem. Du bekräftar och samtycker till att Apple
har rätt att omedelbart avbryta distributionen av påverkad Licensierad Programvara eller
Pass, och kan vägra att godta efterföljande inskickad Programvara från Dig fram tills dess att
dessa problem har lösts på ett för Apple skäligen nöjaktigt sätt.
5.2
Förlitan på certifikat
Apple-programvaran och Tjänsterna kan innehålla funktionalitet som tillåter digitala certifikat,
antingen Apple-certifikat eller tredjepartscertifikat, att accepteras av Apple-programvaran
eller Tjänsterna (t. ex. Apple Pay) och/eller att användas för att tillhandahålla information till
Dig (t. ex. transaktionskvitton, appintygskvitton). Det är enbart Ditt ansvar att kontrollera
giltigheten hos certifieringar eller kvitton Du kan komma att ta emot från Apple innan Du
förlitar Dig på dem (t. ex. bör Du kontrollera att kvittot kom från Apple innan leverans av
innehåll till en slutanvändare genom användning av In-App Purchase API). Du är ensamt
ansvarig för Ditt val att förlita Dig på sådana certifikat och kvitton och Apple ansvarar inte för
Licensavtal för Apples utvecklarprogram

Sida 31

Din underlåtelse att kontrollera att sådana certifikat eller kvitton kom från Apple (eller tredje
part) eller för att Du förlitar Dig på Apple-certifikat eller andra digitala certifikat.
5.3
Vidimerade program för macOS
För att få ditt macOS-program vidimerat kan du begära en digital fil för autentisering av ditt
program från Apples digitala vidimeringstjänst (en ”biljett”). Du kan använda biljetten med ditt
Apple-certifikat för att få bättre utvecklarsignering och användarupplevelse för ditt program i
macOS. För att begära denna biljett från Apples digitala vidimeringstjänst måste du överföra
ditt program till Apple via Apples utvecklarverktyg (eller andra begärda funktioner) för att
säkerheten ska kunna kontrolleras löpande. Den löpande säkerhetskontrollen involverar att
Apple gör en automatiserad genomsökning, testning och analys av ditt program för att söka
efter skadliga program och annan skadlig eller misstänkt kod eller misstänkta komponenter
eller säkerhetsbrister, samt i begränsade fall en manuell teknisk undersökning av ditt
program av Apple i detta syfte. När du överför ditt program till Apple för den digitala
vidimeringstjänsten, godkänner du att Apple gör säkerhetskontroller på ditt program för att
identifiera skadliga program eller annan skadlig eller misstänkt kod eller komponenter, och
du godkänner att Apple sparar och använder ditt program för senare säkerhetskontroller i
samma syfte.
Om Apple autentiserar din utvecklarsignatur och ditt program klarar de första
säkerhetskontrollerna, kan Apple ge dig en biljett att använda med ditt Apple-certifikat.
Apple förbehåller sig rätten att utfärda biljetter efter eget godtycke och Apple kan återkalla
biljetter när som helst efter eget godtycke om Apple har skäl att tro, eller har rimliga
misstankar om, att ditt program innehåller skadlig programvara eller skadlig eller misstänkt
kod eller komponenter eller att signaturen för din utvecklaridentitet har utsatts för intrång. Du
kan begära att Apple återkallar din biljett när som helst genom att skicka e-post till: productsecurity@apple.com. Om Apple återkallar din biljett eller ditt Apple-certifikat kan ditt program
inte längre köras i macOS.
Du förbinder dig att samarbeta med Apple med avseende på din biljettbegäran och att inte
dölja, försöka kringgå eller felaktigt framställa någon del av programmet för någon del av
Apples säkerhetskontroller eller på annat sätt hindra Apple från att utföra sådana
säkerhetskontroller. Du förbinder dig att inte påstå att Apple har gjort en säkerhetskontroll
eller genomsökt ditt program efter skadlig programvara, eller att Apple har granskat eller
godkänt ditt program för att utfärda en biljett till dig från Apples digitala vidimeringstjänst. Du
bekräftar och godkänner att Apple gör säkerhetskontroller enbart i samband med Apples
digitala vidimeringstjänst och att sådana säkerhetskontroller inte på något sätt ska ses som
fullgod identifiering av skadlig programvara eller säkerhetskontroll. Du är helt ansvarig för ditt
eget program och för att se till att programmet är säkert och funktionellt för dina
slutanvändare (t.ex. för att informera dina slutanvändare om att programmet kan sluta
fungera om det finns ett problem med skadlig programvara). Du samtycker till att följa
exportkraven i din jurisdiktion när du laddar upp din ansökan till Apple och du samtycker till
att inte ladda upp någon applikation som: (a) omfattas av internationella trafikregler, eller (b)
som inte kan exporteras utan föregående skriftligt myndighetsgodkännande, inklusive, men
inte begränsat till, vissa typer av krypteringsprogramvara och källkod utan att först ha fått
tillståndet. Apple har inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part om någon skadlig
programvara eller annan misstänkt eller skadlig kod eller komponenter inte upptäcks i
programmet, eller för andra säkerhetsproblem eller för något utfärdande eller återkallande av
biljetter. Apple har inget ansvar för några kostnader, utgifter, skador, förluster eller andra
skyldigheter som du kan ådra dig till följd av din programutveckling, din användning av
Apples programvara, Apples tjänster (inklusive denna digitala vidimeringstjänst) eller för
Apple-certifikat, biljetter eller deltagande i programmet, inklusive men utan begränsning till
det faktum att Apple utför säkerhetskontroller av ditt program.
5.4
Återkallelse av certifikat
Med undantag för vad som annars föreskrivs häri får Du när som helst återkalla Applecertifikat utfärdade till Dig. Om du vill återkalla de Apple-certifikat som används för att
signera dina pass och/eller som har utfärdats till dig för användning med dina macOSLicensavtal för Apples utvecklarprogram

Sida 32

program som distribueras utanför App Store, kan du begära att Apple ska återkalla dessa
Apple-certifikat när som helst genom att skicka e-post till product-security@apple.com.
Apple förbehåller sig också rätten att efter eget gottfinnande när som helst återkalla Applecertifikat. Till exempel kan Apple välja att göra detta om: (a) något av Dina Apple-certifikat
eller motsvarande privata nycklar har blivit utsatta för risk eller Apple har anledning att tro att
endera har utsatts för risk; (b) Apple har anledning att tro eller har skälig misstanke om att
Dina Omfattade Produkter innehåller malware eller illvillig, misstänksam eller skadlig kod eller
komponenter (t. ex. ett virus); (c) Apple har anledning att tro att Dina Omfattade Produkter
negativt påverkar säkerheten hos Apple-märkta produkter, eller annan programvara,
firmware, hårdvara, data, system eller nätverk som koms åt eller används av sådana
produkter; (d) Apples process för utfärdande av certifikat är utsatt för risk eller Apple har
anledning att tro att sådan process har utsatts för risk; (e) Du bryter mot villkoren i detta
Avtal; (f) Apple upphör med att utfärda Apple-certifikat för de Omfattade Produkterna under
Programmet; (g) Din Omfattade Produkt missbrukar eller överbelastar några Tjänster; eller (h)
Apple har anledning att tro att sådan åtgärd är förståndig eller nödvändig. Vidare förstår och
accepterar Du att Apple kan meddela slutanvändare av Omfattade Produkter som är
signerade med Apple-certifikat när Apple tror att sådan åtgärd är nödvändig för att skydda
integriteten eller säkerheten för slutanvändare, eller annars är förståndigt eller nödvändigt
enligt Apples skäliga bedömning. Apples Certifikatpolicy och Framställning om
certifikatsanvändning kan hittas på: http://www.apple.com/certificateauthority.

6.

Inskickning av Programvara och utväljning

6.1
Skicka in till Apple för App Store eller anpassad distribution av appar
Du kan skicka in Din Programvara till Apple för utvärdering för distribution via App Store eller
anpassad distribution av appar när Du anser att Din Programvara har genomgått tillräcklig
testning och är färdig. Genom att skicka in Din Programvara försäkrar Du att Din
Programvara överensstämmer med de Dokumentations- och Programkrav som gäller vid
detta tillfälle, såväl som med eventuella ytterligare riktlinjer som Apple kan lägga ut på
webbportalen rörande Programmet eller i App Store Connect. Vidare samtycker Du till att
inte försöka gömma, vilseleda eller lämna obeaktade några funktioner, tjänster eller innehåll i
Din Programvara som skickats in för granskning till Apple, eller på annat sätt förhindra att
Apple kan göra en fullständig utvärdering av sådan Programvara. Vidare samtycker Du till att
skriftligen informera Apple via App Store Connect om Din Programvara ansluter till en fysisk
enhet, inklusive men inte begränsat till ett MFi-tillbehör, och om så är fallet, att tydliggöra hur
denna anslutning sker (via iAP, Bluetooth Low Energy (BLE), hörlursuttag eller något annat
kommunikationsprotokoll och -standard) och identifiera minst en fysisk enhet som Din
Programvara är utformad att kommunicera med. Du godtar att, om så efterfrågas av Apple,
möjliggöra tillgång till eller tillhandahålla provexemplar av sådana enheter på Din egen
bekostnad (provexemplar kommer ej att returneras). Du samtycker till att samarbeta med
Apple i denna inskickningsprocess och att besvara frågor och tillhandahålla information och
material, som skäligen begärs av Apple, rörande Din inskickade Programvara, inklusive
försäkringsinformation som Du kan ha som är relaterad till Din Programvara, driften av Din
verksamhet eller Dina skyldigheter under detta Avtal. Apple äger rätt att kräva att Du skall
inneha viss nivå av försäkring för vissa typer av Programvara och att Apple skall anges som
medförsäkringsinnehavare.
Om Du gör någon ändring i en Programvara (inklusive av någon funktionalitet som görs
tillgänglig via användning av In-App Purchase API:n) efter inskick till Apple måste Du skicka
in Programvaran till Apple på nytt. På samma sätt måste även alla buggfixar, uppdateringar,
uppgraderingar, ändringar, tillägg, revisioner, nya utgåvor och nya versioner av Din
Programvara skickas in till Apple för utvärdering, så att Apple ska kunna ta ställning till om
den ska distribueras via App Store eller anpassad distribution av appar, med undantag för
vad som annars tillåts av Apple.
6.2
Appgallring och Paketerade Resurser
Som en del av Ditt inskickande av Din Programvara till App Store eller anpassad distribution
av appar kan Apple komma att optimera Din Programvara för att rikta sig mot specifika
enheter genom att packa om viss funktionalitet och levererade resurser (enligt beskrivning i
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Dokumentationen) i Din Programvara så att den kommer köras mer effektivt och använda
mindre utrymme på målenheter (”Appgallring”). Till exempel kan Apple leverera enbart 32bit- eller 64-bit-versionen av din Programvara till en målenhet, och Apple kan komma att inte
leverera ikoner eller startskärmar som inte skulle renderas på målenhetens skärm. Du
accepterar att Apple kan använda Appgallring för att packa om Din Programvara för att
leverera en mer optimerad version av Din Programvara till målenheter.
Som en del av Appgallring kan Du också begära att Apple levererar specifika resurser för din
Programvara (t. ex. GPU-resurser) till målenheter genom att identifiera sådana paketerade
resurser som en del av Ditt inskickande av kod (”Paketerade Resurser”). Du kan definiera
sådana Paketerade Resurser för att variera timing eller leverans av tillgångar till en målenhet
(t. ex. när en användare når en viss nivå i ett spel så levereras innehållet on-demand till
målenheten). Appgallring och Paketerade Resurser är inte tillgängliga för alla Apples
operativsystem och Apple kan fortsätta att leverera fullständiga binärer för Programvaror till
vissa målenheter.
6.3
iOS- och iPadOS-appar på Mac
Om Du sammanställer din ansökan för iOS eller iPadOS (gemensamt kallat ”iOS” i detta
avsnitt 6.3) och skickar in en sådan ansökan för distribution i App Store, godkänner Du att
Apple kommer att göra Din Programvara tillgänglig på både iOS och macOS via App Store,
såvida du inte väljer att inte göra Din Programvara tillgänglig på macOS genom att följa
bortvalsprocessen i App Store Connect. Du samtycker till att ovanstående gäller en ansökan
om iOS som Du har skickat in och som för närvarande är tillgänglig i App Store och alla
framtida Programvaror som sammanställts för iOS och skickats av dig till App Store. Trots
det ovanstående gäller sådan tillgänglighet i App Store endast om sådan Programvara har
valts av Apple för distribution i App Store i enlighet med avsnitt 7 och endast om sådan
Programvara kan fungera korrekt på och vara kompatibel med macOS, enligt Apples eget
gottfinnande. Du är ansvarig för att erhålla och avgöra om Du har lämpliga rättigheter för Din
Programvara att fungera på macOS. Om du inte har sådana rättigheter samtycker Du till att
välja bort att göra en sådan Programvara tillgänglig på macOS. Du är ansvarig för att testa
en sådan Programvara på macOS.
6.4
Inskickning av Bitcode
För inskick av Programvaror till App Store eller anpassad distribution av appar för vissa av
Apples operativsystem (t. ex. för watchOS) kan Apple kräva att Du skickar en mellanliggande
framställning av Din Programvara i binärt filformat för LLVM-kompilatorn (”Bitcode”). Du kan
också skicka in Bitcode för andra av Apples operativsystem som stöds. Sådana inskick av
Bitcode låter Apple kompilera Din Bitcode för att rikta sig mot specifika Apple-märkta
enheter och att omkompilera Din Bitcode för efterföljande versioner av Din Programvara för
ny hårdvara, programvara och/eller kompilatorändringar. När Du skickar in Bitcode kan du
välja huruvida Du inkluderar symboler för Din Programvara i Bitcoden eller inte; men om Du
inte inkluderar symboler kommer Apple inte kunna förse dig med avkodade kraschloggar
eller annan diagnostisk information som beskrivs i punkt 6.6 (Förbättra Din Programvara)
nedan. Vidare kan Du komma att vara tvungen att skicka in en kompilerad binär av Din
Programvara med Din Bitcode.
Genom att skicka Bitcode till Apple ger du Apple rätt att kompilera din Bitcode till den
resulterande binära koden som inriktas för specifika Apple-enheter och att dekompilera din
Bitcode för senare rekonstruktion och återkompilering av ditt program för uppdaterad
maskinvara, programvara och/eller ändringar i kompilatorn (t.ex. om Apple släpper en ny
enhet kan Apple använda din Bitcode för att uppdatera ditt program utan att behöva en ny
insändning). Du accepterar att Apple kan komma att kompilera sådan Bitcode för dess egna
interna användning för testning och förbättring av Apples utvecklarverktyg och i syfte att
analysera och förbättra hur programvaror kan optimeras för att köras på Apples
operativsystem (t. ex. vilka ramverk som används mest frekvent, hur ett visst ramverk
förbrukar minne, etc.). Du får använda Apples utvecklarverktyg för att visa och testa hur
Apple bearbetar din Bitcode till binär maskinkod. Bitcode är inte tillgängligt för alla Apples
operativsystem.
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6.5
Inskickning till TestFlight
Om Du önskar att distribuera Din Programvara till Betatestare utanför Ditt företag eller Din
organisation genom TestFlight måste Du först skicka in en Ansökan till Apple för granskning.
Genom att skicka in en sådan anmälan försäkrar Du att Din Ansökan uppfyller
Dokumentationen och Programkraven vid denna tid tillämpliga liksom att den uppfyller
eventuella ytterligare anvisningar som Apple kan komma att lägga upp på
programwebbportalen eller i App Store Connect. Därefter kan Apple tillåta Dig att distribuera
uppdateringar till programvaran direkt till Dina Betatestare utan att Apple först granskar
dessa såvida inte en sådan uppdatering innehåller signifikanta ändringar, i vilket fall Du
samtycker till att informera Apple i App Store Connect för att få Din Ansökan granskad ånyo.
Apple förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande kräva att Du upphör
med distributionen av Din Programvara genom TestFlight och/eller till en särskild
Betatestare.
6.6
Förbättring av Din Ansökan
När du skickar ditt program för distribution via App Store, anpassad distribution av appar
eller TestFlight, godkänner du också att Apple kan använda ditt program i det begränsade
syftet att testa kompatibiliteten i programmet med Apples produkter och tjänster för att hitta
och åtgärda fel och problem i Apples produkter och tjänster och/eller dina program, för
internt bruk i syfte att utvärdera prestandaproblem i iOS, watchOS, tvOS, iPadOS, och/eller
macOS i eller med ditt program, för säkerhetstestning och i syfte att ge dig annan
information (t.ex. kraschloggar). Med undantag för vad som annars föreskrivs häri, kan Du
välja att skicka app-symbolinformation avseende Din Programvara till Apple och om Du så
gör så samtycker Du till att Apple använder sådana symboler för att symbolisera Din
Programvara i syfte att tillhandahålla till Dig symboliserade kraschloggar och annan
diagnostisk information. Om Apple tillhandahåller Dig kraschloggar eller annan diagnostisk
information för Din Programvara, åtar Du Dig att använda sådana kraschloggar och
information endast i syfte att åtgärda buggar och förbättra prestandan av Din Programvara
och tillhörande produkter. Du kan också samla in numeriska strängar och variabler från Din
Programvara när den kraschar så länge Du samlar i sådan information endast på ett
anonymt, icke-personligt vis och inte kombinerar, korrelerar eller använder sådan information
för att försöka identifiera eller få fram information om någon särskild slutanvändare eller
enhet.
6.7
App-Analyser
I den utsträckning Apple tillhandahåller en Analystjänst genom App Store Connect för
Programvaror distribuerade genom App Store samtycker Du till att använda all sådan
information som tillhandahållits genom denna App-Analystjänst endast i syfte att förbättra
Din Programvara och till denna tillhörande produkter. Vidare samtycker Du till att inte
tillhandahålla sådan information till tredje man (exklusive sådan tjänsteleverantör som är Dig
behjälplig avseende behandling och analysering av sådan data på Ditt uppdrag och som inte
har rätt att använda den för något annat syftet eller att röja den till en annan part). För
tydligenhetens skull kan sägas att Du får inte lägga samman (eller tillåta tredje man att lägga
samman) analysinformation vilken Apple tillhandahållit till Dig för Dina Programvaror som ett
led i denna App-Analystjänst med andra utvecklares analysinformation eller bidra med sådan
information till en förvaringsplats för flera utvecklares analyser. Du får inte använda AppAnalystjänsten eller någon annan analysinformation för att försöka identifiera eller få fram
information om någon särskild slutanvändare eller enhet.
6.8
Kompatibilitetskrav med aktuell leverans av OS-versioner
Programvaror som väljs ut för distribution genom App Store måste vara kompatibla med the
aktuella leveransversionen av Apples tillämpliga operativsystem (OS)-programvara vid
tidpunkten för inskickning till Apple och sådana Programvaror måste hållas aktuella och
upprätthålla kompatibilitet med varje nytt släpp av den tillämpliga OS-versionen förutsatt att
sådana Programvaror distribueras genom App Store. Du förstår och accepterar att Apple
efter eget gottfinnande när som helst kan komma att ta bort Programvaror från App Store
när de inte längre är kompatibla med den då aktuella leveransversionen av OS:et.
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6.9
Apples urval för distribution
Du förstår och accepterar att om Du skickar in Din Programvara till Apple för distribution
genom App Store, anpassad distribution av appar eller TestFlight, kan Apple efter eget
gottfinnande::
(a) Bestämma att Din Programvara inte uppfyller samtliga eller delar av Dokumentations- och
Programkraven som gäller vid tillfället;
(b) Neka Din Programvara distribution av vilket som helst skäl, även om Din Programvara
uppfyller Dokumentations- och Programkraven; eller
(c) Välja ut och digitalt signera Din Programvara för distribution via App Store eller anpassad
distribution av appar eller TestFlight.
Apple skall under inga omständigheter hållas ansvarigt för eventuella kostnader, utgifter,
skador, förluster (inklusive men inte begränsat till förlorade affärsmöjligheter eller förlorad vinst)
eller annat ansvar som kan uppstå som ett resultat av utvecklingen av Din Programvara,
användning av Apple-programvaran, Apple-tjänster eller Apple-certifikat eller deltagande i
Programmet, inklusive men inte begränsat till det faktum att Din Programvara eventuellt inte
kommer att väljas ut för distribution via App Store eller anpassad distribution av appar. Du bär
ensam ansvaret för att utveckla Programvara som är säker, fri från defekter i design och
funktion och som överensstämmer med tillämpliga lagar och bestämmelser. Du är också
ensam ansvarig för eventuell dokumentation, support till slutanvändare och garanti för sådan
Programvara. Det faktum att Apple kan ha kontrollerat, testat, godkänt och valt ut en
Programvara fråntar Dig på inget sätt från detta ansvar.

7.

Distribution av Programvaror och Bibliotek

Programvaror:
Programvara som utvecklas under detta Avtal för iOS, watchOS, iPadOS eller tvOS kan
distribueras på fyra sätt: (1) via App Store, om Apple väljer ut den, (2) via anpassad
distribution av appar, om Apple väljer ut den, (3) via ad hoc-distribution i enlighet med punkt
7.3, och (4) för att betatestas genom TestFlight i enlighet med punkt 7.4. Programvaror för
macOS kan skickas in till Apple för urval och distribution på App Store, eller kan distribueras
separat.
7.1
Leverans av kostnadsfria Licensierade Programvaror via App Store eller
anpassad distribution av appar
Om Din Programvara kvalificerar som en Licensierad Programvara, kan programvaran
levereras till slutanvändare via App Store eller anpassad distribution av appar av Apple
och/eller ett Apple-dotterbolag. Om Du vill att Apple och/eller ett Apple-dotterbolag ska
leverera Din Licensierade Programvara eller berättiga Dig att tillhandahålla ytterligare
innehåll, funktioner eller tjänster i Din Licensierade Programvara genom användandet av InApp Purchase API till slutanvändare kostnadsfritt (utan avgift) via App Store anpassad
distribution av appar, så utser Du Apple och Apples dotterbolag som lagligt ombud och/eller
kommissionär i enlighet med Schema 1, för Licensierad Programvara som Du angett som
kostnadsfri programvara.
7.2
Schema 2 och Schema 3 för avgiftsbaserade Licensierade Programvaror;
Kvitton
Om Din Programvara kvalificerar som en Licensierad Programvara och Du avser att på något
sätt ta betalt av slutanvändaren för Din Licensierade Programvara eller inom Din
Licensierade Programvara genom användandet av In-App Purchase API:n, måste Du först
ingå ett separat avtal (Schema 2) med Apple och/eller ett Apple-dotterbolag, innan sådan
kommersiell distribution av Din Licensierade Programvara kan ske via App Store eller innan
sådan kommersiell distribution av ytterligare innehåll, funktion eller tjänster för vilka Du tar
betalat av slutanvändare kan godkännas genom användandet av In-App Purchase API:n i
Din Licensierade Programvara. Om Du önskar att Apple signerar och distribuerar Din
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Programvara för en kostnad genom anpassad distribution av appar, måste Du ingå ett
separat avtal (Schema 3) med Apple och/eller ett Apple-dotterbolag innan någon sådan
distribution kan ske. Om Du ingår (eller tidigare har ingått) avtalet i Schema 2 eller Schema 3
med Apple och/eller ett Apple-dotterbolag skall villkoren i Schema 2 eller 3 betraktas som en
del av detta Avtal genom denna referens.
När en slutanvändare installerar Din Licensierade Programvara, kommer Apple tillhandahålla
Dig ett kvitto signerat med ett Apple-certifikat. Det är Ditt ansvar att verifiera att sådant
certifikat och kvitto givits ut av Apple, enligt vad som anges i Dokumentationen. Du är
ensamt ansvarig för Ditt beslut att lita på sådana certifikat och kvitton. DIN ANVÄNDNING AV
ELLER FÖRLITANDE PÅ SÅDANA CERTIFIKAT OCH KVITTON I SAMBAND MED KÖP AV
EN LICENSIERAD PROGRAMVARA SKER PÅ EGEN RISK. APPLE GER INGA GARANTIER
ELLER UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, RIKTIGHET,
PÅLITLIGHET, SÄKERHET, ELLER ATT SÅDANA APPLE-CERTIFIKAT OCH KVITTON INTE
GÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. Du åtar Dig att endast använda sådana
kvitton och certifikat i enlighet med Dokumentationen, och att inte störa eller otillbörligt
påverka den normala driften av sådana digitala certifikat eller kvitton, inklusive men inte
begränsat till förfalskning eller annat missbruk.
7.3
Distribution på Registrerade Enheter (Ad Hoc-distribution)
I enlighet med villkoren i detta Avtal får Du även distribuera Dina Programvaror för iOS,
watchOS, iPadOS och tvOS till enskilda personer inom Ditt företag, Din organisation,
utbildningsinstitution, grupp eller andra personer som på något sätt är samarbetspartners till
Dig för användning på ett begränsat antal Registrerade Enheter (enligt vad som anges på
webbportalen för Programmet), under förutsättning att Din Programvara har signerats digital
med Ditt Apple-certifikat enligt vad som anges i detta Avtal. Genom att distribuera Din
Programvara på detta sätt på Registrerade Enheter försäkrar Du att Din Programvara
överensstämmer med de Dokumentations- och Programkrav som gäller vid detta tillfälle,
samt godkänner att samarbeta med Apple och svara på frågor och tillhandahålla information
om Din Programvara, i enlighet med Apples rimliga förfrågningar. Du godkänner också att Du
ensam bär ansvaret för att avgöra vilka enskilda personer inom Ditt företag, organisation,
utbildningsinstitution eller hos Dina samarbetspartners som skall få tillgång till och använda
Dina Programvaror och Registrerade Enheter, samt för att hantera sådana Registrerade
Enheter. Apple skall under inga omständigheter hållas ansvarigt för eventuella kostnader,
utgifter, skador, förluster (inklusive med inte begränsat till förlorade affärsmöjligheter eller
vinster) eller skadeståndskrav som kan uppstå som ett resultat av distribution av Dina
Programvaror på detta sätt, eller på grund av brister i Ditt sätt att hantera, begränsa eller på
annat sätt kontrollera åtkomsten till och användningen av Dina Programvaror och
Registrerade Enheter. Du ansvarar själv för att bifoga eller på annat sätt inkludera, efter vad
Du bedömer lämpligt, alla relevanta användningsvillkor med Dina Programvaror. Apple
ansvarar inte för eventuella brott mot Dina användningsvillkor. Du bär ensam ansvar för all
användarassistans, garanti och support för Dina Programvaror.
7.4
TestFlight-Distribution
A.
Intern distribution till Auktoriserade utvecklare och App Store Connectanvändare
Du får använda TestFlight för intern distribution av förhandsversioner av Dina Programvaror
till ett begränsat antal av Dina Auktoriserade utvecklare eller Dina App Store Connectanvändare som ingår i ditt företag eller organisation, men endast för intern testning,
utvärdering och/eller utveckling av Dina Programvaror. Apple förbehåller sig rätten att när
som helst och efter eget gottfinnande kräva att Du upphör med distributionen av sådana
programvaror till Dina Auktoriserade utvecklare eller Dina App Store Connect-användare
genom TestFlight, eller till någon särskild Auktoriserad Utvecklare eller App Store Connectanvändare.
B.
Extern Distribution till Betatestare
Du får också använda TestFlight för extern distribution av förhandsversioner av Dina
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Programvaror till ett begränsat antal av betatestare (såsom specificeras i App Store Connect)
men endast för testning och utveckling av sådana förhandsversioner av Dina Programvaror
och endast om Din Programvara har godkänts för sådan distribution av Apple som beskrivs i
punkt 6.5 (Inskickning till Testflight). Du får inte på något sätt ta betalt av Dina Betatestare
för att de deltar i Apples TestFlight eller för användningen av sådana förhandsversioner. Du
får inte använda TestFlight i andra syften än att förbättra kvaliteten, utförandet eller
användningen av förhandversionen av Dina Programvaror (t. ex. är fortsatt distribution av
demoversioner av Dina Programvaror för att försöka kringgå App Store eller tillhandahålla
provversioner av Dina Programvaror i syfte att värva gynnsamma App Store-rankningar
förbjudet). Vidare måste Du om Din Programvara primärt är avsedd för barn kontrollera att
Dina Betatestare är myndiga i respektive jurisdiktion. Om Du väljer att lägga till Betatestare
till TestFlight övertar Du ansvaret för de inbjudningar som skickas till sådana slutanvändare
och för att inhämta deras samtycke att kontakta dem. Apple använder e-postadresserna
som du tillhandahåller via TestFlight endast för att skicka inbjudningar till sådana
slutanvändare via TestFlight. Genom att överföra e-postadresser i syfte att skicka
inbjudningar till betatestare, intygar du att du har juridisk rätt att använda e-postadresserna i
syfte att skicka inbjudningar. För det fall en Betatestare begär att Du skall sluta kontakta
denne (genom TestFlight eller på annat sätt) bekräftar Du att Du genast kommer upphöra
med sådan kontakt.
C.
Information avseende användning av TestFlight
I den utsträckning som TestFlight tillhandahåller Dig betaanalytisk information angående
slutanvändares användning av förhandversionen av Dina Programvaror (t. ex. installationstid,
frekvens för en individs användning av en App etc.) och/eller annan därtill relaterad
information (t.ex. testförslag, feedback, skärmdumpar), samtycker Du till att endast använda
sådan data i syfte att förbättra Dina Programvaror och därtill relaterade produkter. Du
samtycker till att inte tillhandahålla sådan information till tredje man ,exklusive sådan
tjänsteleverantör som är Dig behjälplig avseende behandling och analysering av sådan data
på Ditt uppdrag och som inte har rätt att använda den för något annat syftet eller att röja den
till en annan part (och då endast i den begränsade utsträckning som inte förbjuds av Apple).
För tydligenhetens skull kan sägas att Du får inte lägga samman (eller tillåta tredje man att
lägga samman) betaanalyser vilka Apple tillhandahållit till Dig för Dina Programvaror som ett
led i TestFlight med andra utvecklares betaanalysinformation eller bidra med sådan
information till en förvaringsplats för flera utvecklares betaanalysinformation. Vidare får Du
inte använda betaanalysinformationen vilken tillhandahållits Dig genom TestFlight i syfte att
försöka avanonymisera information erhållen från eller avseende en särskild enhet eller
slutanvändare utanför TestFlight (t. ex. Du får inte försöka att ansluta data insamlad genom
TestFlight för en särskild slutanvändare med information tillhandahållen i anonymiserad form
genom Apples analystjänst.
Bibliotek:
7.5
Distribution av Bibliotek
Du kan utveckla Bibliotek genom användning av Apple-programvaran. Oaktat något
avseende det motsatta i Xcode och Apple SDK-avtalet, får Du under detta Avtal, utveckla
Bibliotek för , watchOS, iPadOS och tvOS genom användning av de tillämpliga Apple
SDK:erna som tillhandahålls som en del av Xcode och Apple SDK-licensen, förutsatt att
sådana Bibliotek är utvecklade och distribuerade endast för användning med en iOSprodukt, Apple Watch eller Apple TV, och att Du begränsar användningen av dessa Bibliotek
att endast användas tillsammans med sådana produkter. Om Apple fastställer att Ditt
Bibliotek inte är utformat för användning tillsammans med en iOS-produkt, Apple Watch eller
Apple TV kan Apple när som helst komma att kräva att Du upphör med distributionen av Ditt
Bibliotek och Du samtycker till att genast upphöra med all distribution av sådant Bibliotek vid
meddelande från Apple samt att samarbeta med Apple för att ta bort alla utestående kopior
av sådant Bibliotek. För undvikande av missförstånd, föregående begränsning är inte avsedd
att förbjuda utvecklingen av bibliotek för macOS.
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7.6
Ingen annan distribution tillåts under detta Avtal
Med undantag för distributionen av kostnadsfria Licensierade Programvaror genom App
Store eller anpassad distribution av appar i enlighet med punkterna 7.1 och 7.2,
distributionen av Programvaror för användning på Registrerade Enheter i enlighet med punkt
7.2(Ad Hoc-distribution), distributionen av Programvaror för att betatestas genom
TestFlight i enlighet med punkt 7.4, distributionen av Bibliotek i enlighet med punkt 7.5,
distributionen av Pass i enlighet med Bilaga 5, leverans av macOS Website Push
Notifications på macOS, distributionen av Safaritillägg, distributionen av Programvaror och
bibliotek som utvecklats för macOS och/eller som annars tillåts häri, tillåts eller auktoriseras
ingen annan distribution av programvaror som utvecklats med Apple-programvaran under
dessa villkor. Under förutsättning att inget separat avtal gjorts med Apple förbinder Du Dig
att inte distribuera Din Programvara för iOS-produkter, Apple Watch eller Apple TV till tredje
part eller möjliggöra för andra eller tillåta att andra gör det. Du samtycker till att distribuera
Dina Omfattade Produkter i enlighet med villkoren i detta Avtal.

8.

Programavgifter

Vad gäller de rättigheter och licenser du beviljas i detta avtal och genom ditt deltagande i
programmet, förbinder du dig att betala Apple den årliga programavgiften som anges på
programwebbplatsen, om du inte har fått ett giltigt undantag från Apple. Sådan avgift är inte
återbetalningsbar och eventuell beskattning av Apple-programvaran, Apple-tjänster eller Din
användning av Programmet är Ditt ansvar. Programavgifterna måste vara betalda och inte
försenade när du skickar in (eller skickar om) program till Apple enligt detta avtal, och din
fortsatta användning av programwebbportalen och tjänsterna sker på villkor att du betalar
dessa avgifter. Om Du väljer att betala Dina årliga Programavgifter på en automatiskt förnyad
basis accepterar Du att Apple kan debitera det kreditkort som du har registrerat hos Apple
för sådana avgifter, underkastat villkoren Du accepterar på Programwebbportalen när du
väljer att gå med genom ett automatiskt förnyat medlemskap.

9.

Sekretess

9.1
Information som bedöms som konfidentiell Apple-information
Du godkänner att alla förhandsversioner av Apple-programvara och Apple-tjänster (inklusive
Dokumentation i förhandsversioner), förhandsversioner av Apple-hårdvara, FPS Deployment
Package, villkor i detta Avtal som yppar funktioner i förhandsfunktioner, och villkoren i
Schema 2 och Schema 3 ska anses vara ”Konfidentiell Apple-information” enligt detta Avtal.
Vid kommersiell introduktion av Apple-programvara är villkor som yppar funktioner i
förhandsversioner av Apple-programvara och tjänster inte längre konfidentiella. Oaktat
ovanstående inkluderar Konfidentiell Apple-information inte följande: (i) information som är
allmänt och legitimt tillgänglig för allmänheten utan Ditt vållande, (ii) information som Apple
gjort allmänt tillgänglig, (iii) information som har utvecklats självständigt av Dig utan att
använda Konfidentiell Apple-information, (iv) information som rättmätigt erhölls från en tredje
part som hade rätt att utan begränsningar överföra den eller utlämna den till Dig eller (v)
FOSS som ingår i Apple-programvaran och som medföljs av licensvillkor som inte kräver
konfidentialitet för användandet eller utlämnandet av sådan FOSS. Vidare samtycker Apple
till att Du inte skall bli bunden av de nyss nämnda sekretessvillkoren vad avser teknisk
information avseende förhandsmjukvaror och tjänster från Apple offentliggjorda av Apple på
WWDC (Apples Worldwide Developers Conference) förutom att Du inte får lägga upp
skärmdumpar av, skriva allmänna omdömen avseende eller vidaredistribuera
förhandsversion av Apple-programvara, Apple-tjänster eller hårdvara.
9.2
Skyldigheter gällande Konfidentiell Apple-information
Du åtar Dig att skydda Konfidentiell Apple-information med minst samma aktsamhet som Du
skyddar Din egen konfidentiella information av samma vikt, som inte får understiga en rimlig
grad av aktsamhet. Du godkänner att endast använda Konfidentiell Apple-information för att
utöva Dina rättigheter och fullfölja Dina skyldigheter under detta Avtal och förbinder Dig att
inte använda Konfidentiell Apple-information för något annat syfte eller för Din egen eller
tredje parts räkning, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från en auktoriserad Applerepresentant. Du förbinder Dig vidare att inte lämna ut eller sprida Konfidentiell AppleLicensavtal för Apples utvecklarprogram
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information till någon annan, med undantag för: (i) de av Dina anställda eller
underleverantörer, eller fakultet och personal om Du tillhör en utbildningsinstitution, som
måste kunna ta del av informationen och som är bundna av ett skriftligt avtal som förbjuder
otillbörligt användande eller utlämnande av den Konfidentiella Apple-informationen, eller (ii)
som i övrigt skriftligen har avtalats med Apple. Du får lämna ut Konfidentiell Appleinformation i den utsträckning det krävs enligt lag, givet att Du vidtar rimliga åtgärder för att
meddela Apple om sådana krav innan Du lämnar ut informationen och för att erhålla skyddad
behandling av den Konfidentiella Apple-informationen. Du godkänner att skadan för
otillbörligt utlämnande av Konfidentiell Apple-information kan vara irreparabel och att detta
innebär att Apple har rätt att söka sedvanerättslig kompensation, inklusive
domstolsföreläggande eller preliminärt domstolsföreläggande, utöver alla andra åtgärder.
9.3
Information given till Apple som bedöms vara icke-konfidentiell
Apple samarbetar med många programutvecklare och en del av deras produkter kan likna
Dina eller konkurrera med Din Programvara. Apple kan också vara på väg att utveckla
liknande eller konkurrerande programvara eller kan komma att göra det i framtiden. För att
undvika eventuella missförstånd och med undantag för vad som annars uttryckligen
föreskivs häri, kan Apple inte acceptera, och friskriver sig uttryckligen från varje
sekretessåtagande eller användningsbegränsning, uttrycklig eller underförstådd, med
avseende på information som Du utlämnar till Apple i samband med detta Avtal eller
Programmet, inklusive men inte begränsat till information om Din Programvara, information
om Licensierad programvara och metadata (sådant utlämnande refereras härefter som
”Licenstagarutlämnanden”). Du godkänner att alla Licenstagarutlämnanden är ickekonfidentiell information. Med undantag för vad som annars uttryckligen föreskrivs häri, har
Apple rätt att använda och utlämna alla Licenstagarutlämnanden utan begränsningar och
utan att meddela eller kompensera Dig. Du friskriver Apple från alla skadestånd eller krav
som kan uppstå som ett resultat av mottagandet, kontrollen, användningen eller utlämnandet
av några eller alla delar av Licenstagarutlämnandena. Eventuellt fysiskt material som Du
skickar till Apple övergår i Apples ägo och Apple har ingen skyldighet att returnera detta eller
att säkerställa att det förstörs.
9.4
Pressreleaser och annan publicitet
Du får inte offentliggöra någon pressrelease eller annat offentligt meddelande beträffande
detta Avtal, dess villkor eller parternas inbördes relation utan Apples uttryckliga och skriftliga
godkännande, och Apple kan efter eget skön neka sådant godkännande.

10.

Ersättningsåtagande

I den utsträckning tillämplig lagstiftningen tillåter förbinder Du Dig att skydda och hålla Apple
skadeslöst och, på Apples begäran, försvara Apple, dess styrelseledamöter, företagsledare,
anställda, underleverantörer och ombud (var och en är en "Skadelös Apple-part") och hålla
dem skadelösa för krav, förluster, ansvar, skadestånd, skatter, utgifter och kostnader,
inklusive men inte begränsat till advokat- och domstolskostnader, (gemensamt ”Förluster”)
som en Skadelös Apple-part ådragit sig som ett resultat av eller i samband med (men vid
tillämpningen av denna punkt undantas all Programvara för macOS som distribueras utanför
App Store och som inte använder Apple-tjänster eller Apple-certifikat): (i) Ditt brott mot
certifiering, intygande, åtagande, medgivande eller garanti i detta Avtal, inklusive Schema 2
och Schema 3 (om tillämpbart), (ii) som ett resultat av påstående att Din Omfattade Produkt
eller distribution, försäljning, erbjudande om försäljning, användning eller import av Din
Omfattade Produkt (på egen hand eller som en grundläggande del av en kombination),
Licensierade programvaruinformation, metadata eller Passinformation kränker eller inkräktar
på tredje parts immateriella rättigheter eller äganderätt, (iii) Ditt brott mot Dina skyldigheter
under EULA (enligt definitionen i Schema 1 eller Schema 2 eller Schema 3 (om tillämpbart))
för Din Licensierade Programvara, (iv) Apples tillåtna användning, reklam för eller distribution
av Din Licensierade Programvara, Licensierade Programvaruinformation, Safari Push
Notification, Safaritillägg (om tillämpligt), Pass, Passinformation metadata, relaterade
varumärken, logotyper eller bilder och annat material som Du förser Apple med under detta
Avtal, inklusive Schema 2 eller Schema 3 (om tillämpbart), eller (v) alla krav, inklusive, men
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inte begränsat till alla slutanvändarkrav rörande Dina Omfattade Produkter, Licensierade
Programvaruinformation, Passinformation eller sammanhörande loggor, varumärken, innehåll
eller bilder eller (vi) Din användning (inklusive Dina Auktoriserade Utvecklares användning) av
Apples Programvara eller tjänster, Din Licensierade programvaruinformation,
Passinformation, metadata, Dina Auktoriserade Testenheter, Dina Registrerade enheter, Dina
Omfattade Produkter eller Din utveckling och distribution av ovannämnda.
Du bekräftar att varken Apple-programvaran eller någon Tjänst är avsedd att användas vid
utvecklandet Omfattade Produkter där fel eller oriktigheter i innehållet, funktioner, tjänster
som ges av nyss nämnda eller där fel i någon av nyss nämnda kan leda till dödsfall,
personskada eller allvarliga materiella eller miljömässiga skador och Du förbinder Dig att
försvara, ersätta och hålla alla Skadelösa Apple-parter skadelösa från förluster som sådan
Skadelös Apple-part ådragit sig som ett resultat av sådan användning.
Du får under inga omständigheter ingå förlikning eller avtal med en tredje part som påverkar
Apples rättigheter eller binder Apple på något sätt, utan att först ha inhämtat en skriftlig
tillåtelse från Apple.

11.

Avtalstid och upphörande

11.1
Avtalstid
Villkoren i det här Avtalet gäller ett (1) år från det datum Du först aktiverade Ditt
Programkonto. Därefter, förutsatt att Du betalar årliga förnyelseavgifter och i enlighet med
villkoren för det här Avtalet, kommer Avtalstiden automatiskt att förnyas med ett (1) år åt
gången, om det inte har avslutats tidigare i enlighet med det här Avtalet.
11.2
Upphörande
Detta Avtal och alla rättigheter och licenser som upplåtits av Apple inom dess ramar, och alla
tjänster som täcks av Avtalet, kommer att upphöra med omedelbar verkan efter meddelande
från Apple:
(a) om Du eller någon av Dina Auktoriserade Utvecklare bryter mot något villkor i detta Avtal
bortsett från de som framgår nedan i denna punkt 11.2 och inte åtgärdar avtalsbrottet inom
30 dagar efter att ha fått kännedom om eller blivit informerad om ett sådant avtalsbrott;
(b) om Du eller någon av Dina Auktoriserade Utvecklare bryter mot något villkor i punkt 9
(Sekretess);
(c) vid inträffande av omständigheter som dem som beskrivs under ”Särskiljbarhet” nedan;
(d) om Du, någon gång under Avtalstiden, väcker talan om patentintrång mot Apple;
(e) om Du skulle bli insolvent, inte betala Dina räkningar i tid, upplösas eller upphöra med;
eller affärsverksamhet, ansöka om konkurs, eller om någon annan skulle begära att Du ska
försättas i konkurs; eller
(f) om Du deltar, eller uppmuntrar andra att delta, i aktiviteter som betraktas som
vilseledande, bedrägliga, olämpliga, olagliga eller oärliga enligt detta Avtal, inklusive, men
inte begränsat till, förvränga Din inskickade Programvaras beskaffenhet (t. ex. gömma eller
försöka att gömma funktioner för Apple, förfalska recensioner av Din egen Programvara,
ägna sig åt betalningsbedrägerier etc.).
Apple har också rätt att säga upp Avtalet, eller suspendera Dina rättigheter att använda
Apple-programvaran eller tjänster, om Du inte godkänner nya Programkrav eller avtalsvillkor
såsom beskrivs i avsnitt 4. Envar part kan säga upp avtalet när den finner lämpligt, oavsett
orsak eller utan orsak, med en uppsägningstid på 30 dagar efter att ha delgivit motparten
skriftligt meddelande om avsikten att säga upp avtalet.
11.3
Vid Avtalets upphörande
Vid avtalets upphörande, oavsett orsak, förbinder Du Dig att omedelbart avbryta all
användning av Apple-programvaran och tjänster och radera och förstöra alla kopior,
fullständiga eller partiella, av Apple-programvaran och all information gällande tjänster
(inklusive Ditt Push-ansöknings-ID) och alla kopior av Konfidentiell Apple-information i Din
eller Dina Auktoriserade Utvecklares besittning eller kontroll. Om Apple så begär, åtar Du Dig
att tillhandahålla skriftligt intyg till Apple om att detta förstörts. Vid upphörandet av
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Leveransperioden som beskrivs i och framgår av Bilaga 1, ska all Licensierad Programvara
och Licensierad Programvaruinformation i Apples besittning eller kontroll raderas eller
förstöras inom en rimlig tid därefter, bortsett från eventuella arkivkopior som sparas i enlighet
med Apples standardmässiga affärspraxis eller som måste sparas enligt tillämplig
lagstiftning. Följande villkor ska fortsätta att gälla efter att avtalet har sagts upp: Avsnitt 1,
2.3, 2.5, 2.6, 3.1(d), 3.1(e), 3.1(f), 3.2(d), 3.2(e), 3.2(f), 3.2(g) och 3.3, andra stycket i avsnitt
5.1 (förutom de sista två meningarna med undantag för begränsningarna, som ska fortsätta
gälla), det tredje stycket i avsnitt 5.1, den sista meningen i första stycket i avsnitt 5.3 samt
begränsningarna i avsnitt 5.3, avsnitt 5.4, första meningen och begränsningarna i avsnitt 6.6,
begränsningarna i avsnitt 6.7, andra stycket i avsnitt 6.9, avsnitt 7.1 (Schema 1 för
leveransperioden), begränsningarna i avsnitt 7.3, 7.4 och 7.5, avsnitt 7.6, avsnitt 9 till och
med 14; i bilaga 1, den sista meningen i avsnitt 1.1, avsnitt 2, avsnitt 3.2 (men bara för
befintliga kampanjer), andra och tredje meningen i avsnitt 4, avsnitt 5 och avsnitt 6; i bilaga
2, avsnitt 1.3, 2, 3, 4, 5, 6 och 7; i bilaga 3, avsnitt 1, 2 (förutom andra meningen i avsnitt
2.1), 3 och 4; inom bilaga 4, avsnitt 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3 och 4; inom bilaga 5, avsnitt 2.2, 2.3,
2.4 (men bara för befintliga kampanjer), 3.3 och 5; inom bilaga 6, avsnitt 1.2, 1.3, 2, 3 och 4;
och inom bilaga 7, avsnitt 1.1 och avsnitt 1.2. Apple har inget ansvar för ersättning eller
skadestånd till följd av att avtalet sägs upp i enlighet med villkoren. Uppsägningen av Avtalet
skall inte vara prejudicerande för några andra rättigheter eller regler som Apple kan ha, nu
eller i framtiden.

12.

INGEN GARANTI

Apple-programvaran eller Tjänster kan innehålla oriktigheter eller fel som kan orsaka problem
eller dataförluster och den kan vara ofullständig. Apple och dess licensgivare förbehåller sig
rätten att när som helst ändra, suspendera, avbryta eller avaktivera åtkomst till någon av
Tjänsterna (eller någon del därav) utan föregående varning. Under inga omständigheter kan
Apple eller dess licensgivare hållas ansvariga för borttagning eller avaktivering av åtkomsten
till någon av Tjänsterna. Apple eller dess licensgivare kan också när som helst komma att,
utan varsel eller skadeståndsansvar, införa begränsningar i användningen eller åtkomsten till
vissa Tjänster eller kan ta bort Tjänster for obestämd tid eller stänga av Tjänster. I STÖRSTA
MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR DU ATT DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT ANVÄNDNING
AV APPLE-PROGRAMVARAN, SÄKERHETSLÖSNING OCH TJÄNSTER SKER PÅ EGEN
RISK AVSEENDE KVALITET, PRESTANDA, TILLFÖRLITLIGHET OCH ANVÄNDNING.
APPLE-PROGRAMVARAN, SÄKERHETSLÖSNINGEN OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I
BEFINTLIGT SKICK OCH VID TILLGÅNG OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER
OCH APPLE, APPLES OMBUD OCH APPLES LICENSGIVARE (VID TILLÄMPNING AV
PUNKTERNA 12 OCH 13 GEMENSAMT BENÄMNDA "APPLE") FRISKRIVER SIG
HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE APPLE-PROGRAMVARAN,
SÄKERHETSLÖSNING OCH TJÄNSTER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE ALLMÄN BESKAFFENHET, FULLGOD KVALITET,
LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, TILLFÖRLITLIGHET OCH AKTUALITET SAMT ATT
INTRÅNG INTE SKER I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. APPLE
GARANTERAR INTE ATT UTNYTTJANDET AV APPLE-PROGRAMMET,
SÄKERHETSLÖSNING ELLER TJÄNSTER UPPFYLLER ANVÄNDARENS KRAV, ATT
FUNKTIONERNA I APPLE-PROGRAMMET, SÄKERHETSLÖSNING ELLER TJÄNSTER SOM
UTFÖRS ELLER TILLHANDAHÅLLS AV APPLE-PROGRAMMET FUNGERAR OSTÖRT
ELLER FELFRITT, ELLER ATT APPLE KOMMER ATT RÄTTA TILL FEL I APPLEPROGRAMMET, SÄKERHETSLÖSNING, ELLER TJÄNSTER. EJ HELLER GARANTERAS ATT
APPLE-PROGRAMMET, SÄKERHETSLÖSNING, ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT VARA
KOMPATIBLA MED FRAMTIDA APPLE-PRODUKTER TJÄNSTER ELLER PROGRAMVARA
ELLER NÅGON TREDJE PARTS PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER, ELLER ATT
INFORMATION SOM LAGRAS ELLER ÖVERFÖRS VIA APPLE-PROGRAMMET ELLER
TJÄNSTER INTE GÅR FÖRLORAD ELLER SKADAS. DU GODKÄNNER ATT APPLEPROGRAMVARA OCH TJÄNSTER INTE ÄR AVSEDDA ELLER LÄMPLIGA FÖR
ANVÄNDNING I SITUATIONER ELLER MILJÖER DÄR FEL, FÖRSENINGAR, MISSTAG
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ELLER ORIKTIGHETER I ÖVERFÖRING ELLER LAGRING AV DATA ELLER INFORMATION
AV ELLER VIA APPLE-PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER KAN LEDA TILL DÖDSFALL,
PERSONSKADA, EKONOMISK, FYSISK, EGENDOMS- ELLER MILJÖSKADA, INKLUSIVE
UTAN BEGRÄNSNING DRIFT AV KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGAR, LUFTFARTYG
NAVIGATIONS- ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGTRAFIKSKONTROLL,
LIVSUPPEHÅLLANDE ELLER VAPENSYSTEM. INGEN GARANTI SOM INTE
UTTRYCKLIGEN GES I DETTA AVTAL KAN GES GENOM MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA
MEDDELANDEN FRÅN VARE SIG APPLE ELLER APPLES REPRESENTANTER. OM APPLEPROGRAMVARAN, SÄKERHETSLÖSNINGEN ELLER TJÄNSTER VISAR SIG VARA
BEHÄFTADE MED FEL, ANSVARAR DU FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIG
SERVICE, REPARATIONER OCH JUSTERINGAR. Platsinformation såväl som all
kartinformation som eventuellt tillhandahålls av Tjänster eller programvara är endast avsedd
för grundläggande navigeringssyften och är inte tillförlitlig i situationer som kräver exakt
platsinformation, eller när felaktig eller ofullständig platsinformation kan leda till dödsfall,
personskador eller skador på egendom eller miljö. Varken Apple eller någon av dess
licensgivare kan garantera att platsinformationen eller annan information som visas i någon
Tjänst eller programvara är tillgänglig, riktig, fullständig, tillförlitlig eller aktuell.

13.

ANSVARSBEGRÄNSNING

SÅVIDA INTE ANNAT FÖRESKRIVS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING,
ANSVARAR APPLE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR NÅGON FORM AV
PERSONSKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, SKADOR I FORM AV UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA, AVBROTT
I AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER ANDRA AFFÄRSMÄSSIGA SKADOR ELLER
FÖRLUSTER SOM ORSAKATS AV DETTA AVTAL, ELLER SOM KAN RELATERAS TILL DIN
ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA APPLE-PROGRAMVARAN,
SÄKERHETSLÖSNINGEN ELLER TJÄNSTERNA, APPLE-CERTIFIKAT, ELLER PROGRAM
SOM UTVECKLATS AV ER, ELLER DELTAGANDE I PROGRAMMET, OAVSETT OM TALAN
GRUNDAS PÅ AVTALSRÄTT, GARANTI, UTOMOBLIGATORISKT ANSVAR (INKLUSIVE
VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM APPLE HAR
UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH OAVSETT OM SYFTET
MED NÅGON PÅFÖLJD INTE SKULLE UPPNÅS. Under inga omständigheter (annat än vad
som föreskrivs i tillämpliga lagar gällande personskador) ska Apples totala
skadeståndsansvar gentemot Dig enligt detta Avtal överstiga ett belopp motsvarande USD
50.

14.

Allmänna juridiska villkor

14.1
Tredjepartsinformation
Delar av Apple-programvaran eller Tjänster utnyttjar eller innehåller program och annat
upphovsrättsskyddat material från andra tillverkare. Tillkännagivanden, licensvillkor och
friskrivningsklausuler för dylikt material finns med i den elektroniska dokumentationen till
Apple-programvaran och Tjänsterna och Din användning av materialet omfattas av deras
respektive villkor.
14.2
Godkännande av insamling och användning av data
A.
Förhandsversioner av iOS, watchOS, tvOS, iPadOS och macOS
För att tillhandahålla, testa och hjälpa Apple, dess partners och tredje mansutvecklare att
förbättra deras produkter och tjänster, och om Du eller Dina Auktoriserade Utvecklare inte
väljer att avstå i förhandsversioner av iOS, watchOS, tvOS, iPadOS eller macOS, i tillämpliga
fall, bekräftar Du att Apple och dess dotterbolag och företrädare kommer samla in, använda,
lagra, sända, behandla och analysera (gemensamt benämnt, ”Insamla”) diagnostiska- och
tekniska loggar och användarloggar och information från Dina Auktoriserade Testenheter
(som kör förhandsversioner av Apple-programvaran och tjänster) som en del av
seedingprocessen för utvecklare. Denna information kommer Insamlas i en form som inte
personligen identifierar Dig eller Dina Auktoriserade Utvecklare och kan Insamlas från Dina
Auktoriserade Testenheter när som helst. Information som Insamlas inkluderar, men är inte
begränsad till, generell diagnostisk data och användardata, diverse unika enhetsidentifierare,
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åtskilliga unika system- eller hårdvaruidentifierare, detaljer avseende hårdvara och
specifikationer för operativsystem, utförandestatistik och information om hur Du använder
Din Auktoriserade Testenhet, system och programmjukvara och kringutrustning samt, om
Lokaliseringstjänster är aktiverade viss platsinformation. Du samtycker till att Apple får dela
sådana diagnostiska- och tekniska loggar och användarloggar och information med sina
partners och tredje mansutvecklare i syfte att tillåta dem att förbättra deras produkter och
tjänster vilka verkar på eller i samband med Apple-märkta produkter. Genom att installera
eller använda förhandsversioner av iOS, watchOS, tvOS, iPadOS eller macOS på Dina
Auktoriserade Testenheter, bekräftar och accepterar Du att Apple och dess
dotterbolag och företrädare har Din tillåtelse att Insamla all sådan information och
använda den i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt.
B.
Andra förhandsversioner av Apple-programvara och Tjänster
För att testa, tillhandahålla och förbättra Apples produkter och tjänster, och endast om Du
väljer att installera eller använda andra förhandsversioner av Apple-programvara eller
Tjänster som tillhandahålls som en del av seedingprocessen eller Program för utvecklare,
bekräftar Du att Apple och dess dotterbolag och företrädare kan Insamla diagnostisk
information, teknisk information, användarinformation och relaterad information från andra
förhandsversioner av Apple-programvara och Tjänster. Apple kommer meddela Dig om
Insamlingen av sådan information på Programmets webbportal, och Du bör noggrant gå
igenom release-meddelandena och övrig information som publiceras av Apple på sådan
plats innan du väljer om Du skall eller inte skall installera eller använda någon sådan
förhandsversion av Apple-programvara eller Tjänster. Genom att installera eller använda
sådan förhandsversion av Apple-programvara och Tjänster, bekräftar och accepterar
Du att Apple och dess dotterbolag och företrädare har Ditt tillstånd att Insamla all
sådan information och använda den i enlighet med vad som anges ovan.
C.
Tjänster för driftsättande till enheter.
För att bereda och använda enhetsprovisionerings-, kontoauktoriserings-, och
driftsättningsfunktionerna för Apple-programvaran och Tjänsterna kan vissa unika
identifierare för Din dator, Dina iOS-produkter, watchOS-enheter, tvOS-enheter och
kontoinformation krävas. Dessa unika identifierare kan inkludera Din epostadress, Ditt Apple
ID, en hårdvaruidentifierare för Din dator samt enhetsidentifierare Du matar in i Appleprogramvaran eller Tjänsterna för sådana Apple-märkta produkter. Sådana identifierare kan
loggas i samband med din interaktion med Tjänsten och Din användning av dessa funktioner
och Apple-programvaran och Tjänsterna. Genom att använda dessa funktioner
accepterar Du att Apple och dess dotterbolag och agenter får Insamla denna
information i syfte att tillhandahålla Apple-programvaran och Tjänster, inklusive att
använda sådana identifierare för kontoverifiering och bedrägeribekämpning. Om du inte
vill tillhandahålla denna information använd inte provisionerings-, driftsättnings-, eller
auktoriseringsfunktionerna hos Apple-programvaran eller Tjänsterna.
D.
Apple-tjänster
För att testa, tillhandahålla och förbättra Apples produkter och tjänster och endast om Du
väljer att använda Tjänsterna som tillhandahålls i enlighet med detta Avtal (och med
undantag för vad som annars föreskrivs häri), bekräftar Du att Apple och dess dotterbolag
och agenter får Insamla diagnostisk, teknisk, användningsinformation och relaterad
information från Apple-tjänsterna. Viss del av denna information kommer att Insamlas i en
form som inte identifierar Dig personligen. I vissa fall kan dock Apple behöva Insamla
information som identifierar Dig personligen, men endast om Apple i god tro tror att sådan
Insamling skäligen krävs för att: (a) tillhandahålla Apple-tjänsterna; (b) följa juridisk process
eller begäran; (c) kontrollera efterlevnad av villkoren för detta Avtal; (d) hindra bedrägeri,
inklusive utreda potentiella tekniska problem eller brott; (e) skydda Apples, dess utvecklares,
kunders eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet så som krävs eller tillåts enligt
lag. Genom att installera eller använda sådana Apple-tjänster bekräftar och accepterar
Du att Apple och dess dotterbolag och agenter har Din tillåtelse att Insamla all sådan
information och använda den i enlighet med vad som föreskrivs i denna punkt. Vidare
accepterar Du att Apple kan dela diagnostiska, tekniska och andra användningsloggar och
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information (exklusive personligt identifierbar information) med partners och
tredjepartsutvecklare i syfte att låta dem förbättra deras produkter och tjänster som drivs på
eller i samband med Apple-märkta produkter.
E.
Integritetspolicy
Uppgifter som samlas in enlighet denna punkt 14.2 kommer att behandlas i enlighet med
Apples Integritetspolicy som går att finna på: http://www.apple.com/legal/privacy.
14.3
Överlåtelse; Parternas förhållande
Det här Avtalet får inte överlåtas, och inga av Dina skyldigheter enligt Avtalet får delegeras,
helt eller delvis, av Dig på grund av lag, fusion, eller på annat sätt utan Apples föregående
skriftliga godkännande. Varje försök till överlåtelse utan sådant godkännande är ogiltigt. För
att begära Apples godkännande till överlåtelse, vänligen skicka epost till:
devprograms@apple.com, eller, oavsett avsnitt 14.5, skicka en skriftlig begäran till
Developer Relations Customer Support, 1 Infinite Loop MS 301-1TEV Cupertino, CA, USA
95014. Bortsett från utnämnandet av ombud som beskrivs i Schema 1 (om tillämpligt), skall
detta Avtal inte tolkas som att det skapar något agentförhållande, eller partnerskap, joint
venture, lojalitetsplikt, eller någon annan form av juridiskt förhållande mellan Dig och Apple,
och Du ska inte hävda motsatsen, vare sig uttryckligen, underförstått, till det yttre eller
liknande. Avtalet är inte avsett att gälla till förmån för tredje part.
14.4
Oberoende utveckling
Ingenting i detta Avtal begränsar Apples rätt att utveckla, förvärva, licensiera, marknadsföra,
främja eller distribuera produkter eller tekniker som utför samma eller liknande funktioner
som, eller som på andra sätt konkurrerar med Licensierad Programvara, Omfattade
Produkter eller andra produkter eller tekniker som Du kan tänkas utveckla, producera,
marknadsföra eller distribuera.
14.5
Meddelanden
Alla meddelanden som rör detta Avtal ska vara skriftliga, om inte annat anges i avsnitt 14.3.
Meddelanden skall anses ha givits av Apple när de har skickats till Dig till den e-postadress
eller postadress som Du anmält under registreringsprocessen. Alla meddelanden till Apple,
förutom de som framkommer i avsnitt 14.3, som rör detta Avtal kommer att anses ha
lämnats (a) när de levereras personligen, (b) tre arbetsdagar från att ha skickats med
kommersiell nästadagsleverans med skriftligt leveranskvitto, och (c) fem arbetsdagar efter att
det skickats som A-post eller rekommenderad post med porto betalt till följande Appleadress: Apple Developer Program Licensing, Apple Inc., App Store Legal, One Apple Park
Way, 169-4ISM, Cupertino, Kalifornien 95014 USA. Du samtycker till att motta meddelanden
via e-post och godkänner att alla sådana meddelanden som Apple skickar Dig elektroniskt
uppfyller alla lagliga kommunikationskrav. En part kan ändra e-postadress eller postadress
genom att skriftligen informera den andra om på sätt som anges ovan.
14.6
Separabilitet
Om en behörig domstol av någon anledning finner att en bestämmelse i detta Avtal i något
avseende inte gäller, skall den bestämmelsen så långt möjligt hävdas och övriga
bestämmelser skall fortsätta att gälla fullt ut. Om tillämpliga lagar förbjuder eller begränsar
Dig från att fullt ut och specifikt uppfylla, eller utse Apple och Apples dotterbolag till ombud
under Schema 1 eller punkterna i detta Avtal med rubriken ”Licens för intern användning och
begränsningar”, ”Dina skyldigheter” eller ”Apple-certifikat; återkallelse”, eller hindrar att
någon av dessa punkter eller Schema 1 kan hävdas, kommer detta Avtal omedelbart att
hävas och Du måste omedelbart upphöra med att använda Apple-programvaran enligt
punkten ”Avtalstid och upphörande”
14.7
Avstående från rättigheter
Underlåtenhet från Apples sida att utöva eller hävda någon rättighet eller bestämmelse i
detta Avtal innebär inte att Apple avstår från den rättigheten eller bestämmelsen, eller från
någon annan bestämmelse. Eventuella lagar eller bestämmelser som hävdar att kontraktets
språk och formuleringar ska tolkas till kontraktsupprättarens nackdel gäller inte för detta
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Avtal. Punktrubrikerna är endast avsedda att underlätta läsningen och ska inte tas i
beaktande när Avtalet ska tolkas.
14.8
Exportåtaganden
Du får inte använda, exportera, vidareexportera, importera, sälja, utge eller överföra Appleprogramvaran, tjänsterna eller dokumentationen förutom när så tillåts av USA:s lagstiftning,
lagarna i den jurisdiktion där Du fick Apple-programvaran, tjänsterna och dokumentationen
och andra tillämpliga lagar och regler. I synnerhet gäller, men utan begränsning härtill, att
Apple-programvaran, tjänsterna och dokumentationen inte får exporteras eller
vidareexporteras, överförs eller släpps till (a) något land beträffande vilket USA har förordnat
om handelsförbud, eller till (b) någon person som finns upptagen på listan "Specially
Designated Nationals" som sammanställs av det amerikanska finansdepartementet (U.S.
Treasury Department) eller listorna "Denied Persons List" eller "Entity List" som publiceras av
det amerikanska handelsdepartementet (U.S. Department of Commerce) eller andra liknande
listor. Genom att använda Apple-programvaran, tjänsterna och dokumentationen försäkrar
Du att Du inte vistas i något sådant land och att Du inte finns upptagen på någon av de ovan
angivna listorna. Du godkänner också att inte använda Apple-programvaran, tjänsterna och
dokumentationen för verksamhet som förbjuds av gällande lagstiftning i USA, inklusive, men
inte begränsat till, utveckling, utformning, tillverkning eller produktion av atomvapen,
missilvapen, kemiska eller biologiska vapen. Du bekräftar att förhandsversioner av Appleprogramvara, tjänster och dokumentation endast kommer att användas för utveckling och
testning, och kommer inte att hyras ut, säljas, leasas, underlicenseras, anvisas eller på annat
sätt överföras. Du bekräftar också att Du inte kommer att överföra eller exportera någon
produkt, process eller service som är en direkt produkt av dessa förhandsversioner av
Apple-programvara, tjänster och dokumentation.
14.9
Slutanvändare inom amerikansk förvaltning
Apple-programvaran och tillhörande Dokumentation betraktas som ”Commercial Items”,
enligt definitionen i 48 C.F.R. § 2.101, och består av ”Commercial Computer Software” och
”Commercial Computer Software Documentation”, enligt definitionen i 48 C.F.R. §12.212
eller 48 C.F.R. § 227.7202, beroende på vilken punkt som är tillämplig. I enlighet med 48
C.F.R. § 12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202-1 till och med 227.7202-4, beroende på vilken
punkt som är tillämplig, licensieras "Commercial Computer Software" och "Commercial
Computer Software Documentation" till användare inom amerikansk förvaltning (a) endast
som "Commercial Items" och (b) endast med de rättigheter som tillkommer alla andra
slutanvändare i enlighet med villkoren i detta avtal. Rätten till icke publicerat material
(unpublished rights) förbehålls enligt amerikansk upphovsrätt.
14.10 Lösande av tvister; Gällande lagstiftning
Alla domstolstvister eller andra tvister mellan Dig och Apple som uppkommer i samband
med, eller i anledning av Avtalet, Apple-programvaran eller Ditt förhållande till Apple ska
avgöras i Northern District of California, och Du och Apple godkänner härmed den
personliga jurisdiktionen av och exklusiv forumprorogation till delstatliga och federala
domstolar inom det distriktet för alla domstolstvister eller andra tvister. Detta Avtal regleras
och tolkas i enlighet med lagarna i USA och i staten Kalifornien, förutom det organ av
kalifornisk lag som avser lagval. Oaktat det förgående:
(a) Om Du är ett ombud, en förmedling eller institution inom den federala regeringen i USA,
gäller, oaktat det föregående, att detta avtal skall regleras i enlighet med lagarna i USA, och i
avsaknad av tillämplig federal lag, skall lagarna i delstaten Kalifornien gälla. Vidare gäller,
trots eventuell motstridig skrivning i detta Avtal (inklusive men ej begränsat till punkt 10
(Ersättningsåtagande)), att alla fordringar, krav, klagomål och tvister omfattas av Contract
Disputes Act (41 USC § § 601-613), Tucker Act (28 USC § 1346 (a) och § 1491), eller den
federala Tort Claims Act (28 USC § § 1346 (b), 2401-2402, 2671-2672, 2674-2680),
beroende på tillämplighet, eller annan tillämplig myndighet. Till undvikande av missförstånd
så är Din ersättningsskyldighet för skada, om Du är ett av USA:s federala verk, myndigheter
eller ministerium, bara tillämplig i den utsträckning det inte krävs att Du bryter mot tillämpliga
lagar (t. ex. the Anti-Deficiency Act), och Du har något tvingande juridiskt bemyndigande eller
Licensavtal för Apples utvecklarprogram

Sida 46

någon bemyndigande lag;
(b) Om Du (i egenskap av en enhet som ingår detta Avtal) är en i USA offentlig och
ackrediterad utbildningsinstitution, eller ett av USA:s delstatliga eller lokala verk,
myndigheter eller ministerium gäller, oaktat föregående meningar, att (a) detta Avtal ska
regleras och tolkas i enlighet med lagarna i den delstat (inom USA) som Din enhet har sitt
säte i, med undantag för bestämmelser som avser lagkonflikter och (b) eventuella juridiska
tvister eller spörsmål som uppstår mellan Dig och Apple som en följd av eller i samband med
detta Avtal, Apple-programvaran eller Din relation till Apple ska avgöras av federal domstol i
Northern District of California, och Du och Apple samtycker härmed till den personliga
jurisdiktionen av och exklusiv forumprorogation till delstatliga och federala domstolar inom
det distriktet, med undantag för om sådant samtycke uttryckligen förbjuds av lagstiftning i
den jurisdiktion där Din enhet har sitt säte; och
(c) Om Du är en internationell, mellanstatlig organisation som har erhållit immunitet från
nationella domstolars behörighet genom Din mellanstatliga stadga eller genom avtal skall
tvist eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta Avtal, eller brott mot detsamma,
avgöras genom skiljedom vilken ska administreras av International Centre for Dispute
Resolution i enlighet med dess internationella skiljedomsregler. Platsen för skiljeförfarandet
skall vara London, England; språket skall vara engelska; och antalet skiljemän skall vara tre.
På Apples begäran, samtycker Du till att tillhandahålla stöd för Din status som mellanstatlig
organisation med sådana privilegier och immunitet.
FN-konventionen om internationell försäljning av gods, ”Contracts for the International Sale
of Goods”, undantas uttryckligen från tillämpning på detta Avtal.
14.11 Fullständigt Avtal; Gällande språkversion
Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna om rättigheterna att använda
Apple-programvaran, Apple-tjänster och Apple-certifikat som licensieras enligt detta Avtal,
och med undantag för vad som annars föreskrivs häri ersätter det alla tidigare
överenskommelser och avtal gällande dess innehåll. Oaktat det föregående, i den
utsträckning som du förses med förhandsmaterial inom ramen för Programmet och sådant
förhandsmaterial är underkastat separat licensavtal, accepterar Du att licensavtalet som
medföljer sådant material gäller utöver punkt 9 (Sekretess) i detta Avtal ska också reglera
Din användning av sådant material. Om du har gått med i eller senare ingår Xcode och
Apples SDK-avtal, kommer detta Licensavtal för Apples Utvecklarprogram att äga företräde i
händelse av motstridigheter mellan de två avseende samma fråga, förutsatt att detta
Licensavtal för Apples Utvecklarprogram inte är avsett att hindra Dig från att utöva Dina
rättigheter enligt Xcode och Apple SDK-avtalet i enlighet med villkoren som framgår däri.
Detta Avtal kan endast ändras: (a) genom ett skriftligt tillägg som skrivs under av båda
parterna, eller (b) i den utsträckning som uttryckligen tillåts av detta Avtal (till exempel, från
Apple med skriftligt eller e-postbesked till Dig). Översättningar tillhandahålls för att underlätta
för Dig. Om villkoren i den engelskspråkiga och den översatta versionen skulle strida mot
varandra gäller den engelskspråkiga versionen av Avtalet i den utsträckning detta inte
förbjuds enligt lokal lag i din jurisdiktion. Om Du vistas i provinsen Quebec, Kanada eller är
en statlig organisation inom Frankrike, gäller följande för Dig: Parterna bekräftar härmed att
Avtalet och alla tillhörande Dokument skall formuleras på engelska. Les parties ont exigé que
le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.
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Bilaga 1
(till Avtalet)

Ytterligare villkor för Apple Push Notification-tjänsten och Lokala
Meddelanden
Följande villkor gäller utöver villkoren i Avtalet och gäller endast användningen av APN Apple
Push Notification-tjänsten:
1.

Användning av APN och Lokala Meddelanden

1.1
Du får använda APN:en endast i Din Programvara, Dina Pass och/eller vid skickande
av Safari Push Notifications till macOS-skrivbordet för användare av Din Webbplats som har
valt att ta emot Notifications genom Safari via macOS. Du, Din Programvara och/eller Ditt
Pass får använda APN endast via APN-programmeringsgränssnittet (API) och endast om Du
har tilldelats ett Push Application ID av Apple. Med undantag för en Tjänsteleverantör som
hjälper dig använda APN, samtycker Du till att inte lämna ut Ditt Push Application ID till tredje
part. Du är införstådd med att Du inte kommer att ha tillgång till APN:en efter Avtalets
upphörande.
1.2
Du får använda APN och APN-API:erna endast i syfte att skicka Push Notifications
till Din Programvara, Ditt Pass och/eller till macOS-skrivbordet för användare av Din
Webbplats som har valt att ta emot Notifications genom Safari via macOS enligt vad som
uttryckligen tillåts i Avtalet, APN-dokumentationen och i enlighet med tillämpliga lagar och
bestämmelser (inklusive lagar gällande immateriella rättigheter). Vidare samtycker Du till att
Du måste delge Apple all användning av APN när du skickar in Din Programvara.
1.3
Du är införstådd med att innan Du skickar någon Push Notification till en
slutanvändare via APN måste slutanvändaren samtycka till att ta emot Push Notifications. Du
samtycker till att inte avaktivera, prioritera över eller på annat sätt störa Appleimplementerade bekräftelsemeddelanden eller Apples systeminställningar för aktivering eller
avaktivering av Notifications-funktioner. Om slutanvändaren inte samtycker till att ta emot
Push Notifications eller drar tillbaka sitt samtycke har Du inte rätt att skicka slutanvändaren
Push Notifications.
2.

Ytterligare krav

2.1
Du får inte använda APN eller Lokala Meddelanden för att skicka icke efterfrågade
meddelanden till slutanvändare och inte heller för nätfiske eller spamutskick, inklusive, men
inte begränsat till medverkan i aktiviteter som bryter mot lagar och regler om spam eller på
annat sätt är olämpliga, otillbörliga eller olagliga. APN och Lokala Meddelanden ska
användas för att skicka relevanta meddelanden som ger användaren en fördel (t.ex. ett svar
på en slutanvändares begäran om information, provisionering av viktig information som är
relevant för programmet).
2.2
Du får inte använda APN eller Lokala Meddelanden för annonsering, marknadsföring
av produkter eller direktreklam i någon form (t. ex. merförsäljning eller korsförsäljning),
inklusive, men inte begränsat till utskick av meddelanden som gör reklam för Din
Programvara eller informerar om nya funktioner eller versioner. Oaktat ovanstående får Du
använda APN:n eller Lokalt Meddelande i marknadsföringssyfte i samband med Ditt Pass så
länge sådan användning är direkt relaterad till Passet, t. ex. kan en butikskupong skickas till
Ditt Pass i Wallet.
2.3
Du får inte överutnyttja den totala nätverkskapaciteten eller bandbredden för APN,
eller på ett orimligt sätt belasta en iOS-produkt, Apple Watch, macOS eller slutanvändare
med överdrivet många Push Notifications eller Lokala Meddelanden, enligt Apples skäliga
bedömning. Vidare samtycker Du till att inte skada eller störa Apples nätverk eller servrar
eller tredje parts servrar eller nätverk som är anslutna till APN, eller på annat sätt störa andra
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utvecklares användning av APN.
2.4
Du får inte använda APN eller Lokala Meddelanden för att skicka obscent,
pornografiskt, stötande eller förtalande innehåll eller material av något slag (text, grafik,
bilder, fotografier, ljud etc.), eller annat innehåll eller material som enligt Apples skäliga
bedömning kan uppfattas som stötande av slutanvändarna av Din Programvara, Ditt Pass
eller Webbplats.
2.5
Du får inte överföra, lagra eller på annat sätt göra tillgängligt något material som
innehåller virus eller annan datorkod, filer eller program som kan skada, störa eller begränsa
den normala APN-funktionen eller en iOS-produkt, Apple Watch eller macOS, och Du
samtycker till att inte avaktivera, hacka eller på annat sätt störa några mekanismer för
säkerhet, digital signering, verifiering eller autentisering som ingår i eller används av APN,
eller möjliggöra att andra gör det.
3.

Ytterligare villkor för Website Push ID

3.1
I enlighet med villkoren i detta Avtal, förstår och godkänner Du att Safari Push
Notifications som Du skickar med Ditt Website Push ID ska skickas under Ditt eget namn
eller varumärke (t. ex. en användare ska veta att kommunikationen kommer från Din
Webbplats) och måste innehålla en ikon, varumärke, logotyp eller annat identifieringsmärke
för Din Webbplats. Du samtycker till att inte förvränga eller uppträda som en annan
Webbplats eller enhet eller på annat sätt vilseleda användarna om upphovsmannen till Safari
Push Notification. I den mån som Du refererar till en tredje parts varumärke på Din Safari
Push Notification, garanterar Du att Du innehar alla nödvändiga rättigheter därtill.
3.2
Genom att tillåta APN och genom att skicka Safari Push Notifications för Din Sida i
enlighet med vad som är tillåtet enligt detta Avtal, tillåter Du härmed Apple att använda (i)
Skärmdumpar av Dina Safari Push Notifications på macOS; och (ii) varumärken och logos
knutna till sådana Notifications i marknadsföringssyfte i Apples marknadsföringsmaterial,
exklusive de delar vilka Du inte har rätt att använda i marknadsföringssyfte och som du
skriftligen meddelat Apple om. Du tillåter även Apple att använda bilder och annat material
som Du kan komma att tillhandahålla till Apple, på Apples begäran, i marknadsföringssyfte i
marknadsföringsmaterial.
4.
Överföring via APN eller via Lokala Meddelanden. Du är införstådd med och
samtycker till att Apple, i syfte att tillhandahålla APN och göra Dina Push Notifications
tillgängliga för iOS-produkt, Apple Watch eller macOS, Apple kan komma att överföra Dina
Push Notifications över offentliga nätverk, i form av olika medier, samt modifiera Dina Push
Notifications så att de överensstämmer med tekniska och andra krav för anslutning till
nätverk eller enheter. Du förstår och samtycker till att APN inte är, och inte är avsett att vara,
en garanterad eller säker överföringstjänst, och Du ska inte använda eller förlita Dig på den
som en sådan. Vidare, som villkor för användning av APN eller leverans av Lokala
Meddelanden, samtycker Du till att inte överföra känslig, personlig eller konfidentiell
information om någon person (t.ex., personnummer, bankkontonummer, information om
transaktioner eller någon annan information som kräver säkra överföringar) som en del av
någon Notification/Meddelande. Du samtycker också till att uppfylla alla tillämpliga krav på
meddelanden och samtycke då det gäller insamling, överföring, lagring, bearbetning eller
användning av slutanvändarens personliga information.
5.

Dina tillkännagivanden. Du tillkännager och samtycker till följande:

5.1
Apple kan när som helst och utan föregående meddelande till Dig (a) modifiera APN,
t. ex. ändra eller ta bort en funktion eller egenskap, eller (b) modifiera, ogiltigförklara,
återutfärda eller publicera om APN-API:erna. Du är införstådd med att alla sådana eventuella
förändringar kan kräva att Du ändrar eller uppdaterar Dina Programvaror, Pass eller
Webbplatser på egen bekostnad. Apple har ingen uttrycklig eller underförstådd skyldighet att
tillhandahålla, eller fortsätta att tillhandahålla, APN och kan avbryta eller avsluta hela APN
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eller delar av den när som helst. Apple ansvarar inte för några förluster, skador eller
kostnader av något slag som Du eller någon annan part ådragit sig som en följd av eller i
samband med avslutande av tjänsten eller förändring av APN eller APN-API:er.
5.2
APN är inte tillgängligt på alla språk eller i alla länder och Apple gör inga utfästelser
om att APN är lämplig eller tillgänglig för användning på alla platser. I den utsträckning Du
väljer att använda APN gör Du det på eget bevåg och ansvarar för att följa tillämpliga lagar,
inklusive men inte begränsat till tillämpliga lagar i det land Du befinner dig.
5.3
Apple tillhandahåller APN till Dig för användning med Din Programvara, Ditt Pass
eller Webbplats och tillhandahåller inte APN direkt till någon slutanvändare. Du tillkännager
och samtycker till att alla Push Notifications skickas av Dig, inte Apple, till slutanvändarna av
Din Programvara, Pass eller Webbplats och att Du är ensam ansvarig för alla data och allt
material som överförs i dem, samt för all sådan användning av APN. Vidare godkänner och
samtycker Du till att Lokala Meddelanden skickas av Dig, och inte av Apple, till användaren
av Din Programvara, och att Du är ensamt ansvarig för all data eller innehåll som överförs
därigenom.
5.4
Apple ger inga garantier till Dig vad gäller tillgänglighet eller driftstid för APN och är
inte skyldiga att tillhandahålla underhåll, teknisk support eller annan support för APN.
5.5
Apple reserverar sig rätten att ta bort Din tillgång till APN, begränsa Din användning av
APN:en eller återkalla Din Push Application ID, när som helst och efter eget gottfinnande.
5.6
Apple kan övervaka och samla in information (inklusive men inte begränsat till
teknisk eller diagnostisk information) om Din användning av APN i syfte att förbättra APN och
andra Apple-produkter eller tjänster och för att verifiera att Du efterföljer detta Avtal; dock
kommer Apple inte att granska eller avslöja innehållet i någon Push Notification såvida Apple
inte har goda grunder att anta att en sådan granskning eller ett sådant avslöjande är
nödvändigt för att: (a) uppfylla juridiska processer eller yrkanden, (b) upprätthålla villkoren i
detta Avtal, inklusive undersökning av eventuella överträdelser mot dessa, (c) upptäcka,
förhindra eller på annat sätt åtgärda problem som gäller säkerhet, bedrägeri eller teknik, eller
(d) skydda Apples, dess utvecklares, kunders eller allmänhetens rättigheter, egendom eller
säkerhet i enlighet med vad som krävs eller tillåts av gällande lagstiftning. Trots det
föregående bekräftar Du och godkänner att iOS, iPadOS, macOS och watchOS får åtkomst
till Push-aviseringar lokalt på en användares enhet enbart för att svara på
användarförfrågningar och anpassa användarupplevelsen och förslag på enheten.
6.
Ytterligare ansvarsfriskrivning. APPLE ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SKADOR
ELLER FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV APN, INKLUSIVE EVENTUELLA
AVBROTT I APN-TJÄNSTEN ELLER ANVÄNDNING AV MEDDELANDEN, INKLUSIVE, MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL, STRÖMAVBROTT, SYSTEMFEL, ANGREPP PÅ NÄTVERKET,
PLANERAT ELLER OPLANERAT UNDERHÅLL ELLER ANDRA STÖRNINGAR.
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Bilaga 2
(till Avtalet)

Ytterligare villkor för användning av In-App Purchase API:n
Följande villkor gäller utöver villkoren i Avtalet och gäller för all användning av In-App
Purchase API:n i Din Programvara:
1.

Användning av In-App Purchase API:n

1.1
Du äger rätt att använda In-App Purchase API endast till att möjliggöra för
slutanvändare att komma åt eller ta emot innehåll, funktioner eller tjänster som Du
tillgängliggör för användande i Din Programvara (t.ex., digitala böcker, ytterligare spelnivåer,
tillgång till en karttjänst med turn-by-turn funktion). Du äger ej rätt att använda In-App
Purchase API:n för att erbjuda varor eller tjänster utom ramen för Din Programvara.
1.2
Du skall för granskning och godkännande till Apple sända allt innehåll, funktioner eller
tjänster som Du avser att tillhandahålla genom användningen av In-App Purchase API:n i enlighet
med dessa villkor och med procedurerna angivna i punkt 6 (Inskickning av Programvara och
utväljning) i Avtalet. För allt inskickat material skall Du tillhandahålla namn, textbeskrivning, pris,
unikt identifikationsnummer samt annan information som Apple skäligen begär
(”Inskickandebeskrivningen”). Apple förbehåller sig rätten att när som helst granska det faktiska
innehållet, funktionen eller tjänsten som har beskrivits i Inskickandebeskrivningen, inklusive, men
inte begränsat till, under inskickandeprocessen och efter Apples godkännande av
Inskickandebeskrivningen. Om Du vill tillhandahålla ytterligare innehåll, funktion eller tjänster genom
In-App Purchase API:n som inte är beskrivet i Din Inskickandebeskrivning måste Du först skicka en
ny eller uppdaterad Inskickandebeskrivning för granskning och godkännande av Apple innan sådan
produkt tillgängliggörs genom användningen av In-App Purchase API:n. Apple förbehåller sig rätten
att återkalla sitt godkännande av innehåll, funktionalitet eller tjänster som tidigare lämnats, och Du
godtar att sluta tillgängliggöra sådant innehåll, funktionalitet eller tjänster för användning i Din
Programvara.
1.3
Allt innehåll, funktionalitet och tjänster som erbjuds genom In-App Purchase API:n är
föremål för Programkraven för Programvara, och efter att sådant innehåll, funktionalitet eller
tjänster är lagda till en Licensierad Programvara är de att betrakta som del av den
Licensierade Programvaran och är därmed föremål för samma skyldigheter och krav. För
tydligheten skull kan sägas att Programvaror som tillhandahåller
tangentbordstilläggsfunktioner får inte använda In-App köpAPI:n inom själva
tangentbordsförläningen; dock kan de fortsätta att använda In-App köpAPI:n inom separata
områden av Programvaran.
2.

Ytterligare krav

2.1
Du äger inte rätt att använda In-App Purchase API:n till att möjliggöra för en
slutanvändare att upprätta ett förskottsbetalat konto att användas till efterföljande köp av
innehåll, funktionalitet eller tjänster, eller på annat sätt skapa balanser eller krediter som
slutanvändare kan lösa in eller använda för att göra köp vid senare tillfälle.
2.2
Du äger inte rätt att möjliggöra för slutanvändare att köpa Valuta i någon form
genom In-App Purchase API:n, inklusive, men inte begränsat till, någon Valuta för utbyte,
gåva, inlösen, överföring, handel eller användning vid köp eller anskaffande av någonting
inom eller utom ramen för Din Programvara. ”Valuta” avser alla former av valuta, poäng,
krediter, resurser, innehåll eller andra enheter som av en grupp individer tillskrivs ett visst
värde och som kan överföras eller användas som betalningsmedel.
2.3
Innehåll och tjänster får erbjudas genom In-App Purchase API:n genom
prenumeration (t. ex. prenumeration på tidningar och tidskrifter). Uthyrning av innehåll,
tjänster eller funktionalitet genom In-App Purchase API:n är inte tillåten (t. ex. användningen
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av särskilt innehåll får inte begränsas till en förbestämd, begränsad tidsperiod).
2.4
Du äger inte rätt att använda In-App Purchase API:n till att skicka någon
mjukvaruuppdatering till Din Programvara eller på annat sätt lägga till någon annan
verkställbar kodning till Din Programvara. En In-App Purchase enhet måste antingen redan
finnas i Din Programvara i väntan på att bli upplåst, vara strömmad till Din Programvara efter
att In-App Purchase API transaktionen har fullföljts, eller laddas ner till Din Programvara
enbart så som data efter att sådan transaktion har fullföljts.
2.5
Du äger inte rätt att använda In-App Purchase API:n till att leverera enheter med
innehåll eller material (text, grafik, bilder, fotografier, ljud etc.) som på något sätt kan
uppfattas som stötande eller olämpligt, så som till exempel material som kan anses vara
obscent, pornografiskt eller förtalande.
2.6
Med undantag för enheter med innehåll som en slutanvändare konsumerar eller
använder upp inom ramen för Din Programvara (t.ex., pokermarker eller virtuella tillgångar så
som konstruktionsmaterial) (en "Konsumerbar”), skall allt annat innehåll, funktionalitet,
tjänster eller prenumerationer som levereras genom användning av In-App Purchase API:n (t.
ex. ett svärd för ett spel) (en "Icke-Förbrukningsvara") göras tillgängligt för slutanvändare i
enlighet med samma användningsregler som Licensierad Programvara (t.ex., skall sådant
innehåll, funktionalitet eller tjänster göra tillgängliga för samtliga enheter som är anknutna till
slutanvändarens konto). Du kommer att vara ansvarig för identifiering av Konsumerbara
enheter till Apple och för redogörelse till slutanvändare för att Konsumerbara inte kommer att
vara tillgängliga för användning på andra enheter.
3.

Dina åligganden

3.1
För varje genomförd transaktion vid vilken In-App Purchase API:n har använts
kommer Du att från Apple erhålla ett transaktionskvitto. Det åligger Dig att verifiera
giltigheten av sådant kvitto innan leverans sker av något innehåll, funktionalitet eller tjänster
till en slutanvändare och Apple kommer inte att vara ansvarig för Din underlåtenhet att
verifiera att något sådant transaktionskvitto kom från Apple.
3.2
Såvida Apple inte tillhandahåller Dig med delar för användargränssnitt, ansvarar Du
för utvecklingen av användargränssnittet som Din Programvara kommer att visa för
slutanvändare för beställningar genomförda genom In-App Purchase API:n. Du godtar att
inte felaktigt framställa, falskeligen påstå, vilseleda eller delta i oskäligt eller bedrägligt
beteende beträffande marknadsförandet och försäljning av produkter genom Din användning
av In-App Purchase API:n, inklusive, men inte begränsat till, i Licensierad
Programvaruinformation och all metadata som Du skickar genom App Store Connect. Du
godtar att efterleva all tillämplig lagstiftning och annan författning, inklusive de i alla
jurisdiktioner som Du tillgängliggör innehåll, funktionalitet, tjänster eller prenumerationer
genom användandet av In-App Purchase API:n, inklusive, men inte begränsat till,
konsumentlagstiftning och exportregler.
3.3
Apple kan tillhandahålla lagringstjänster för Icke-Förbrukningsvara som Du vill
tillhandahålla Dina slutanvändare genom användning av In-App Purchase API. Även om
Apple är värd för sådana icke-Förbrukningsvaror för Din räkning, åligger det Dig att tillse att
produkter beställda genom In-App Purchase API:n tillhandahålls i rätt tid (dvs. utan dröjsmål
efter att Apple utfärdar transaktionskvittot, utom i fall där Du har underrättat Din
slutanvändare att produkten kommer att tillhandahållas vid senare tillfälle) och att all
tillämplig lagstiftning i samband därmed efterlevs, inklusive, men inte begränsat till,
lagstiftning, regler och annan författning avseende avbeställning eller leverans av beställda
produkter. Du är ansvarig för att upprätthålla Din egen förteckning över samtliga sådana
transaktioner.
3.4
Du kommer inte utfärda några återbetalningar till slutanvändare av Din Programvara,
och Du godtar att Apple kan utfärda återbetalningar till slutanvändare i enlighet med villkoren
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i Schema 2.
4.

Apples tjänster

4.1
Från tid till annan kan Apple välja att erbjuda ytterligare tjänster och funktioner
hänförliga till In-App Purchase API transaktioner. Apple lämnar ingen garanti att In-App
Purchase API:n eller några Tjänster fortsättningsvis kommer att göras tillgänglig för Dig eller
att de kommer att möta Dina krav, vara oförändrad, punktlig, säker eller fri från fel, att
information som Du erhåller från In-App Purchase API:n eller några Tjänster kommer att vara
korrekt eller pålitlig eller att uppkomna fel kommer att korrigeras.
4.2
Du är införstådd med att Du inte kommer att beredas tillgång till eller tillåtas använda
In-App Purchase API:n efter utgången eller uppsägningen av Ditt Avtal.
5.
Dina intyganden. Du intygar och samtycker till följande:
Apple kan när som helst och utan föregående meddelande till Dig (a) modifiera In-App
Purchase API:n, t. ex. ändra eller ta bort en funktion eller egenskap, eller (b) modifiera,
ogiltigförklara, återutfärda eller publicera om In-App Purchase API:n. Du är införstådd med
att alla sådana eventuella förändringar kan kräva att Du på egen bekostnad ändrar eller
uppdaterar Din Programvara för att kunna fortsätta använda In-App Purchase API:n. Apple
har ingen uttrycklig eller underförstådd skyldighet att tillhandahålla, eller fortsätta att
tillhandahålla, In-App Purchase API:n eller någon därtill hörande service och kan avbryta eller
avsluta hela eller delar av den när som helst. Apple ansvarar inte för några förluster, skador
eller kostnader av något slag som Du eller någon annan part ådragit sig som en följd av eller
i samband med avbrytande, avslutande eller förändring av In-App Purchase API:n eller av
någon tjänst relaterad därtill. Apple ger dig inga garantier angående tillgänglighet eller drifttid
för API:et för köp i appar eller några andra tjänster som Apple kan tillhandahålla för dig i
samband med detta, och Apple har ingen skyldighet att tillhandahålla underhåll, teknisk
support eller annan support för det. Apple tillhandahåller In-App Purchase API:n till Dig för
användning med Din Programvara och kan tillhandahålla tjänster till Dig i anslutning därmed
(t. ex. lagringstjänst för Icke-Förbrukningsvaror) Apple är inte ansvarigt för att tillhandahålla
eller låsa upp något innehåll, funktionalitet, tjänst eller prenumeration som en slutanvändare
beställer genom Din användning av In-App Purchase API:n. Du tillkännager och samtycker till
att alla sådana produkter tillgängliggörs av Dig, Inte Apple, till slutanvändaren av Din
Programvara, och Du är ensamt ansvarig för sådana produkter som beställs genom
användandet av In-App Purchase API och för all sådan användning av In-App Purchase
API:n i Din Programvara eller för all användning av tjänster i samband härmed.
6.
Användning av digitala certifikat för In-App Purchase. När en slutanvändare
fullföljer en transaktion genom användning av In-App Purchase API:n i Din Programvara
kommer Du att från Apple erhålla ett transaktionskvitto signerat med ett Apple-certifikat. Det
är Ditt ansvar att verifiera att detta certifikat och kvitto utfärdats av Apple, så som anges i
Dokumentationen. Du är ensamt ansvarig för Ditt beslut att förlita Dig på alla sådana
certifikat och kvitton. Din ANVÄNDNING AV ELLER TILLIT TILL SÅDANA CERTIFIKAT OCH
KVITTON I SAMBAND MED IN-APP PURCHASE API:N SKER HELT PÅ EGEN RISK. APPLE
LÄMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, RÖRANDE
LÄMPLIGHETEN ELLER RIKTIGHETEN FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE, KORREKTHETEN,
PÅLITLIGHETEN, SÄKERHETEN ELLER ICKE-INTRÅNGET AV TREDJE PARTS
RÄTTIGHETER AVSEENDE SÅDANA APPLE-CERTIFIKAT ELLER KVITTON. Du samtycker till
att Du enbart kommer att använda sådana kvitton och certifikat i enlighet med
Dokumentationen, och att Du inte kommer att hindra eller otillbörligen påverka den normala
funktionen av sådana digitala certifikat eller kvitton, inklusive, men inte begränsat till, all
förfalskning eller annat missbruk.
7.
Ytterligare ansvarsfriskrivning. APPLE ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SKADOR
ELLER FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV IN-APP PURCHASE API:N OCH
NÅGON TJÄNST, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, (I) FÖRLUST AV VINST
(OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT ELLER INDIREKT), UTEBLIVEN GOODWILL ELLER
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ANSEENDE, FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN ICKE-MATERIELL FÖRLUST, (II) VARJE
ÄNDRING AV IN-APP PURCHASE API:N ELLER VARJE TJÄNST SOM APPLE GÖR, ELLER
FÖR VARJE PERMANENT ELLER TILLFÄLLIGT UPPHÖRANDE AV TILLHANDAHÅLLANDET
AV IN-APP PURCHASE API:N ELLER TJÄNSTER (ELLER DELAR AV TJÄNSTER)
TILLHANDAHÅLLNA I SAMBAND DÄRMED, ELLER (III) RADERINGEN AV,
FÖRVANSKANDET AV, ELLER UNDERLÅTENHETEN ATT TILLHANDAHÅLLA VISS DATA
SÄND AV ELLER GENOM DIN ANVÄNDNING AV IN-APP PURCHASE API:N ELLER
TJÄNSTER. Det är Ditt ansvar att upprätthålla en lämplig alternativ backup av all Din
information och data, inklusive men inte begränsat till alla Icke-Förbrukningsvaror som Du
tillhandahåller Apple för lagringstjänster.
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Bilaga 3
(till Avtalet)

Ytterligare villkor för Game Center
Följande villkor gäller utöver villkoren i Avtalet och gäller för all Din eller Din Programvaras
användning av Game Center-tjänsten.
1.

Användning av Game Center-tjänster

1.1
Du och Din Programvara får inte ansluta till eller använda Game Center-tjänsten på
något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Apple. Du samtycker till att endast använda
Game Center-tjänsten i överensstämmelse med detta Avtal (inklusive den här Bilagan 3),
Game Center Dokumentationen och i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar. Du är
införstådd med att varken Du eller Din Programvara kommer att beviljas någon tillgång till
eller användning av Game Center-tjänsten efter upphörandet eller uppsägningen av Ditt
Avtal.
1.2
Apple kan tillhandahålla Dig med en unik identifierare, vilken är knuten till en
användares alias, som en del i Game Center-tjänsten (”Spelar-id”). Du samtycker till att inte
visa Spelar-id för någon användare eller tredje part, och Du samtycker vidare till att endast
använda Spelar-id för särskiljande av användare i samband med Din användning av Game
Center-tjänsten. Du samtycker till att inte baklänges eftersöka, spåra, relatera, associera, ta
fram eller annars begagna Dig av Spelar-id, alias eller annan data eller information
tillhandahållen av Game Center-tjänsten, förutom i de fall det uttryckligen har godkänts i
detta avtal. Du kommer exempelvis inte att försöka ta reda på en användares riktiga identitet.
1.3
Du kommer endast att använda information, tillhandahållen av Game Centertjänsten, om nödvändigt för att tillhandahålla tjänster och funktioner för Dina Programvaror.
Till exempel kommer Du inte vara värd för eller överföra sådan information till en
tredjepartstjänst. Vidare samtycker Du till att inte överföra eller kopiera någon
användarinformation (oavsett om det är en del av eller i dess helhet), som erhållits genom
Game Center-tjänsten, till någon tredje part, om inte nödvändigt för att kunna erbjuda
tjänster och funktioner avseende Dina Programvaror, och då endast med användares
uttryckliga samtycke och om inte annars otillåtet enligt detta Avtal.
1.4
Du kommer inte att försöka få (eller möjliggöra för andra att få) otillåten användning
av eller tillgång till Game Center-tjänsten (eller del därav) på något sätt, inklusive men inte
begränsat till att införskaffa information från Game Center-tjänsten genom en metod som
inte uttryckligen har godkänts av Apple. Du får exempelvis inte använda packet sniffers för
att fånga upp kommunikationsprotokoll från system eller nätverk anslutna till Game Center,
efterforska data eller användarinformation från Game Center, eller använda någon tredje
parts programvara för att samla in information om spelare, speldata, konton eller mönster för
tjänsteanvändning, genom Game Center.
2.

Ytterligare krav

2.1
Du samtycker till att inte skada eller störa Apples servrar eller nätverk, eller någon
tredje parts servrar eller nätverk som är anslutna till Game Center-tjänsten, eller annars störa
andra utvecklares eller användares användning av Game Center. Du samtycker till att,
förutom avseende prövnings- och utvecklingsändamål, Du inte kommer att skapa falska
konton vid användningen av Game Center-tjänsten, eller annars använda Game Centertjänsten för att lämna felaktiga uppgifter om Dig eller Din Programvara på ett sätt som skulle
hindra eller störa en användares användning av Game Center-tjänsten, t. ex. genom att
skapa falska spelresultat (high scores) genom att använda fuskkoder eller genom att
förfalska antalet användarkonton för Din Programvara.
2.2
Du kommer inte att inleda, assistera eller möjliggöra några störningar av Game
Center, såsom genom en DoS-attack genom användning av en automatiserad process eller
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tjänst, såsom en spindel, ett skriptspråk eller en bot, eller genom att använda en bugg i
Game Center-tjänsten eller Apple-programvaran. Du samtycker till att inte undersöka, testa
eller söka efter felaktigheter i Game Center-tjänsten. Du samtycker vidare till att inte
avaktivera, lura, hacka, underminera eller på andra sätt störa något dataskydd, säkerhets-,
verifierings- eller autentiseringsmekanismer som ingår i eller som används av Game Centertjänsten, eller möjliggöra för andra att göra så.
2.3
Du kommer inte att överföra, lagra eller annars göra något material tillgängligt som
innehåller virus eller annan datakod, filer eller program som kan skada, störa eller begränsa
Game Centers eller en iOS-produkts normala funktioner.
2.4
Du samtycker till att inte använda någon del av Game Center-tjänsten i syfte att
skicka oönskade, otillbörliga eller oanständiga meddelanden till användare, eller i syfte att
annars approchera, efterforska eller spamma användare av Game Center. Du kommer inte
att dirigera om (eller försöka att dirigera om) användare av Game Center-tjänsten till en
annan tjänst genom att använda någon information som Du erhållit genom användningen av
Game Center-tjänsten.
2.5
Du ska inte ta ut några avgifter av användare för deras tillträde till Game Centertjänsten eller för några data eller någon information som tillhandahålls däri.
2.6
I den mån som Apple tillåter Dig att sköta vissa Spelcenters funktioner eller
funktionalitet för Din Programvara genom App Store Connect (t. ex. möjligheten att hindra
bedrägliga användare eller undanröja tvivelaktiga resultat på resultattavlan från Din
Programvaras resultattavla), godkänner Du att använda sådana metoder endast när Du har
en skälig anledning att tro att användaren eller resultatet är ett resultat av vilseledande,
bedrägliga, felaktiga, olagliga eller oärliga handlingar.
3.

Dina intyganden. Du intygar och samtycker till följande:

3.1
Apple kan när som helst och utan föregående meddelande till Dig (a) modifiera
Game Center-tjänsten, t. ex. ändra eller ta bort en funktion eller egenskap, eller (b) modifiera,
ogiltigförklara, återutfärda eller publicera om Game Center API:er eller tillhörande API:er. Du
är införstådd med att alla sådana eventuella förändringar kan kräva att Du på egen
bekostnad ändrar eller uppdaterar Din Programvara. Apple har ingen uttrycklig eller
underförstådd skyldighet att tillhandahålla, eller fortsätta att tillhandahålla, Game Centertjänsten och kan avbryta eller avsluta hela eller delar av Game Center-tjänsten, när som
helst. Apple ansvarar inte för några förluster, skador eller kostnader av något slag som Du
eller någon annan part ådragit sig som en följd av eller i samband med avbrytande,
avslutande eller förändring av Game Center-tjänsten eller Game Center API:er.
3.2
Apple ger inga garantier till Dig vad gäller tillgänglighet eller driftstid för Game
Center-tjänsten eller för någon annan tjänst som Apple tillhandahåller Dig i samband
därmed. Apple förbehåller sig rätten att ta bort Din tillgång till Game Center-tjänsten, när
som helst och efter eget gottfinnande. Apple får övervaka och samla in information (inklusive,
men inte begränsat till teknisk och diagnostisk information)om Din användning av Game
Center-tjänsten, för att hjälpa Apple att förbättra Game Center och andra Apple-produkter
eller tjänster, och för att kontrollera Din efterlevnad av detta Avtal.
4.
Ytterligare ansvarsfriskrivning. APPLE ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SKADOR
ELLER FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV EVENTUELLA AVBROTT I GAME CENTER-TJÄNSTEN
ELLER NÅGRA ANDRA SYSTEMFEL, ANGREPP PÅ NÄTVERKET, PLANERADE ELLER
OPLANERADE UNDERHÅLL ELLER ANDRA STÖRNINGAR.
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Bilaga 4
(till Avtalet)

Ytterligare villkor för användningen av iCloud
Följande villkor gäller utöver villkoren i Avtalet och gäller för Din användning av iCloudtjänsten för utveckling och testning av programvara i anslutning till Din Programvara eller
Webbprogramvara.
1.

Användning av iCloud

1.1
Dina Programvaror och/eller Webbprogramvaror får ansluta till iCloud-tjänsten endast
om Du har tilldelats ett berättigande av Apple. Du åtar Dig att inte tillträda iCloud-tjänsten, eller
något innehåll, data eller information som finns däri, annat än via iCloud Storage API:erna,
CloudKit API:erna eller via CloudKit instrumentpanelen som tillhandahållit som en del av
Programmet. Du åtar Dig att inte dela Ditt berättigande med någon tredje part eller att använda
det för något ändamål som inte uttryckligen godkänts av Apple. Du samtycker till att använda
iCloudtjänsten, iCloud Storage API:erna och CloudKit API:erna endast på så sätt som
uttryckligen anges i detta Avtal och i iCloud Dokumentationen samt i enlighet med gällande
lagar och förordningar. Vidare tillåts Din Webbprogramvara att komma åt och använda iCloudtjänsten (t. ex. för att lagra samma typ av data som hämtas eller uppdateras i en Licensierad
Programvara) endast under förutsättning att Din användning av iCloud-tjänsten i sådan
Webbprogramvara är jämförbar med Din användning i motsvarande Licensierad Programvara,
vilket bedöms enligt Apples gottfinnande. I det fall att Apple-tjänster tillåter Dig att använda
mer än Din tilldelade mängd containers i iCloud för att överföra data till en annan container av
någon anledning, accepterar Du att endast använda sådan(a) container(s) under en skälig
begränsad tid för att utföra sådana funktioner och att inte öka lagrings- och
transaktionstilldelningar.
1.2
Du är införstådd med att Du inte får tillträda eller använda iCloud-tjänsten för
programvaruutveckling eller -testning efter att Ditt Avtal löpt ut eller upphört; dock får
slutanvändare som har Dina Programvaror eller Webbprogramvaror installerade, och som
har ett giltigt konto för slutanvändare hos Apple för användning av iCloud, fortsätta att
tillträda deras användargenererade dokument, privata containers och filer vilka Du har valt
att lagra i sådana slutanvändarkonton via iCloud Storage API:er eller CloudKit API:er i
enlighet med gällande villkor för iCloud samt dessa villkor. Du åtar Dig att inte hindra en
slutanvändares möjlighet att tillträda iCloud (eller användarens egna användargenererade
dokument, privata containers och filer) eller att på annat sätt avbryta deras användning av
iCloud på något sätt, vid någon tidpunkt. Vad gäller data som Du lagrar i publika containers
genom CloudKit API:er (oavsett om den genererats av Dig eller en slutanvändare)
förebehåller sig Apple rätten stänga av åtkomsten till eller ta bort sådan data, hela eller delar
av, vid utgången av eller uppsägningen av Ditt Avtal eller som på annat sätt anges av Apple i
CloudKit instrumentpanelen.
1.3
Din Programvara får använda iCloud-tjänsten och iCloud Storage API:erna endast i
syfte att lagra och inhämta nyckeldata (t. ex. en aktielista i en finans-App, inställningar för en
App) för Dina Programvaror och Webbprogramvaror och i syfte att möjliggöra för Dina
slutanvändare att komma åt användargenererade dokument och filer via iCloud-tjänsten. Din
Programvara eller Webbprogramvara tillåts att använda CloudKit API:erna för lagring,
återvinning och frågeställande av strukturerad data som Du väljer att lagra i publika eller
privata containers i enlighet med Dokumentationen rörande iCloud. Du samtycker till att inte
medvetet lagra något innehåll eller material via iCloud Storage API:er eller CloudKit API:er
vilket skulle leda till att Din Programvara skulle bryta mot något av iClouds villkor eller
Programkraven för Dina Programvaror (t. ex. får Din Programvara inte lagra olagligt eller
intrångsmaterial).
1.4
Du får låta användare komma åt deras användargenererade dokument och filer från
iCloud med användning av Dina Programvaror såväl som Webbprogramvaror. Dock får Du
inte dela nyckeldata från Din Programvara med andra Programvaror eller
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Webbprogramvaror, om Du inte delar sådan data mellan olika versioner av samma program
eller om Du har användarens samtycke.
1.5
Du är ansvarig för allt innehåll och material som Du lagrar i iCloud genom
användning av CloudKit API:er eller iCloud Storage API:er och måste vidta rimliga och
lämpliga åtgärder för att skydda informationen Du lagrar genom iCloudtjänsten. Vad avser
krav från tredje man avseende innehåll och material som Dina slutanvändare lagrar i Dina
Programvaror genom användningen av iCloud Storage API:er eller CloudKit API:er (t. ex.
dokument som genererats av användare, slutanvändaruppladdningar i publika containers).
Du åtar Dig att vara ansvarig för korrekt och skyndsam hantering av sådana krav, inklusive
men inte begränsat till, Din efterlevnad av meddelanden sända i enlighet med Digital
Millenium Copyright Act (DMCA).
1.6
Om inte annat uttryckligen tillåtits av Apple skriftligen skall Du inte använda iCloud,
iCloud Storage API:er, CloudKit API:er eller någon komponent eller funktionen däri för att
skapa, ta emot, upprätthålla eller översända någon känslig, individidentifierande
hälsoinformation, inklusive ”skyddad hälsoinformation” (på så sätt som den termen är
definierad i 45 C.F.R § 160.103), eller använda iCloud på sådant sätt som skulle leda till att
Apple (eller något Apple-dotterbolag) ansågs vara Din eller någon tredje mans ”business
associate” i enlighet med hur denna term är definierad i 45 C.F.R. § 160.103. Du samtycker
till att vara ensam ansvarig för att uppfylla samtliga rapporteringskrav i enlighet med lag eller
avtal som kan komma att uppstå i samband med om Du bryter mot denna punkt.
2.

Ytterligare krav

2.1
Du är införstådd med att iCloud-tjänsten har begränsningar avseende
lagringskapacitet, överföring och transationkapacitet både vad gäller Dig som utvecklare och
för Dina slutanvändare. Om Du når eller Din slutanvändare når sådan gräns, kan Du eller Din
slutanvändare vara hindrade från att använda iCloud-tjänsten tills Du eller Din slutanvändare
har tagit bort tillräckligt med data från tjänsten för att efterleva kapacitetsbegränsningarna,
utökat lagringskapacitet eller på annat sätt modifierar Din användning av iCloud och Du eller
Din slutanvändare kan vara hindrade från att komma åt eller hämta data från iCloud under
denna tid.
2.2
Du får inte ta ut några avgifter från användare för åtkomst till eller användning av
iCloud-tjänsten via Dina Programvaror eller Webbprogramvaror, och Du åtar Dig att inte sälja
åtkomst till iCloud-tjänsten på något sätt, inklusive men inte begränsat till att återförsälja
någon del av tjänsten. Du får endast använda iCloud-tjänsten i Din Programvara, eller
Webbprogramvara för att tillhandahålla lagring åt slutanvändare som har ett giltigt
iCloudkonto för slutanvändare hos Apple, och endast för användning i enlighet med villkoren
för sådant användarkonto, oaktat nyss nämnda får Du använda CloudKit API:er för att lagra
data i publika containers för åtkomst för slutanvändare avsett om sådana användare har
iCloudkonton. Du får inte förmå slutanvändare att bryta mot villkoren i deras tjänsteavtal med
Apple rörande iCloud, eller att bryta någon av Apples policies rörande data eller information
som lagras i iCloud-tjänsten.
2.3
Du får inte använda nätverkskapaciteten eller bandbredden för iCloud-tjänsten
överdrivet eller på annat sätt belasta sådan tjänst med orimliga dataladdningar eller
förfrågningar. Du åtar Dig att inte skada eller störa Apples nätverk eller servrar, eller någon
tredje parts servrar eller nätverk som är anslutna till iCloud, eller på annat sätt avbryta andra
utvecklares eller användares användning av iCloud-tjänsten.
2.4
Du får inte avaktivera eller hindra några varningar, systeminställningar,
meddelanden, eller anmälningar som presenteras för en slutanvändare av iCloud-tjänsten av
Apple.
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3.

Dina Intyganden.

Du bekräftar och accepterar att:
3.1
Apple, när som helst, med eller utan föregående underrättelse till Dig, kan (a)
modifiera iCloud Storage API:erna eller CloudKit API:erna, inklusive att ändra eller ta bort
funktioner, eller (b) modifiera, ta avstånd från, eller ge ut eller publicera sådana API:er på
nytt. Du är införstådd med att sådana modifikationer kan kräva att Du ändrar eller uppdaterar
Dina Programvaror eller Webbprogramvaror på egen bekostnad. Apple har ingen uttrycklig
eller underförstådd skyldighet att tillhandahålla, eller fortsätta att tillhandahålla, iCloudtjänsten, och kan när som helst avbryta eller avsluta hela eller delar av iCloud-tjänsten. Apple
ansvarar inte för förlust, skada eller kostnader av något slag som Du eller någon annan part
ådrar sig till följd av eller i samband med sådant avbrytande eller avslut av tjänst eller sådan
modifikation av iCloud-tjänsten, iCloud Storage API:erna eller CloudKit API:erna.
3.2
iCloud-tjänsten är inte tillgänglig på alla språk eller i alla länder och Apple gör inga
utfästelser om att iCloud-tjänsten är lämplig eller tillgänglig för användning på någon särskild
plats. I den utsträckning Du väljer att tillhandahålla åtkomst till iCloud-tjänsten i Dina
Programvaror eller Webbprogramvaror via iCloud Storage API:erna eller CloudKit API:erna (t.
ex. för att lagra data i publika eller privata containers) gör Du så på eget initiativ och Du är
ansvarig för att tillämpliga lagar och förordningar följs.
3.3
Apple garanterar Dig ingenting med avseende på iCloud-tjänstens tillgänglighet eller
upptid och är inte skyldigt att tillhandahålla underhåll eller teknisk eller annan support för
iCloud-tjänsten. Apple ansvarar inte för några utgifter, investeringar, eller åtaganden Du gör i
relation till iCloud-tjänsten, eller för användning av eller anslutning till iCloud-tjänsten.
3.4
Apple förbehåller sig rätten att stänga av eller återkalla Din åtkomst till iCloudtjänsten eller att påföra begränsningar av Din användning av iCloud-tjänsten när som helst
efter Apples gottfinnande. Dessutom får Apple påföra eller justera begränsningar på
transaktioner som Dina Programvaror eller Webbprogramvaror får skicka eller ta emot
genom iCloud-tjänsten eller de resurser eller den kapacitet som de får använda vid en given
tidpunkt, efter Apples gottfinnande.
3.5
Apple får övervaka och samla in information (inklusive men inte begränsat till teknisk
och diagnostisk information) rörande användningen av iCloud-tjänsten genom iCloud
Storage API:erna, CloudKit API:erna eller CloudKit instrumentpanelen för att hjälpa Apple att
förbättra iCloud-tjänsten och andra Apple-produkter eller tjänster; dock förutsatt att Apple
inte kommer tillträda eller yppa slutanvändardata lagrad i en privat container genom
CloudKit, all Programvarudata lagrad i en publik container genom CloudKit eller något
användargenererade dokument, filer eller nyckeldata som lagras med hjälp av iCloud
Storage API:erna och iCloud-tjänsten om inte Apple har skäl att misstänka att sådant
tillträde, användning, bevarande eller yppande är skäligen nödvändigt för att följa ett rättsligt
eller regulatoriskt förfarande eller begäran eller på annat sätt begärt av en slutanvändare
med anledning av data lagrad via iCloud Storage API:erna på den slutanvändarens
iCloudkonto eller i den slutanvändarens privata container via CloudKit API:erna..
3.6
I den utsträckning som du lagrar någon personlig information om en person eller
någon information genom vilken en person kan identifieras (gemensamt ”personuppgifter”) i
iCloud-tjänsten genom användning av iCloud Storage-API:er eller CloudKit-API:er, förbinder
du dig att Apple (och eventuella tillämpliga Apple-dotterbolag i enlighet med detta avsnitt
3.6) ska sköta all bearbetning, lagring och hantering av sådana personuppgifter. Apple
förbinder sig att tillse att alla personer som auktoriseras att bearbeta sådana personuppgifter
har samtyckt till att respektera konfidentialiteten (både i avtal och gällande lagstiftning).
Apple får ingen rätt till, titel för eller intresse i sådana personuppgifter genom din användning
av iCloud-tjänsten. Du samtycker till att du är ensamt ansvarig för att tillse att du följer all
tillämplig lagstiftning, inklusive lagar om sekretess och dataskydd, avseende användning och
insamling av data och information genom iCloud-tjänsten. Du ansvarar också för alla
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aktiviteter i relation till sådana personuppgifter, inklusive men utan begränsning till
övervakning av sådana data och aktiviteter, skydd och åtgärder mot olämpliga data och
aktiviteter och att ta bort och avsluta dataåtkomst. Du är dessutom ansvarig för att skydda
och begränsa åtkomst till sådana personuppgifter för din personal, och du är ansvarig för din
personals handlingar när du ger dem åtkomst till iCloud-tjänsten för din räkning.
Personuppgifter som du och dina användare tillhandahåller Apple genom iCloud-tjänsten får
bara användas av Apple i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla och
förbättra iCloud-tjänsten och för att utföra följande för din räkning. Apple ska:
(a) använda och hantera sådana personuppgifter endast i enlighet med de instruktioner och
behörigheter som medges häri, och enligt gällande lagar, bestämmelser och avtal. I EES och
Schweiz hanterar Apple endast personuppgifter från dig i enlighet med de instruktioner och
behörigheter som anges häri, om inte annat följer av EU-lagstiftning eller ett enskilt
medlemslands lagstiftning. I så fall meddelar Apple dig om sådana andra lagstadgade krav
(förutom i de begränsade fall Apple inte får göra det enligt lag);
(b) ge dig rimliga möjligheter att hantera begäran om användaråtkomst, radering eller
begränsning enligt gällande lag. Om du blir föremål för en undersökning av en
dataskyddsmyndighet eller liknande till följd av din användning av iCloud-tjänsten i god tro,
gällande sådana personuppgifter, ska Apple ge dig hjälp och stöd i rimlig utsträckning.
(c) meddela dig på något rimligt sätt som Apple väljer, utan oskälig fördröjning och i enlighet
med gällande lag som kan kräva att du meddelar dig inom en viss tid, om Apple upptäcker
att dina personuppgifter har ändrats, tagits bort eller försvunnit på grund av obehörig
åtkomst till tjänsten. Du är ansvarig för att tillhandahålla dina uppdaterade kontaktuppgifter
till Apple så att Apple kan kontakta dig i detta syfte i enlighet med detta avtal;
(d) tillgängliggöra för dig den information du behöver för att visa att du följer
efterlevnadskraven i artikel 28 i Europaparlamentets och Europarådets förordning 2016/679
från 27 april 2016 (GDPR), och att tillåta och bidra till granskningar enligt dessa villkor; dock
under förutsättning att du samtycker till att Apples certifieringar enligt ISO 27001 och 27018
ska anses tillräckliga för sådana granskningskrav;
(e) hjälpa dig, på ett rimligt sätt som Apple väljer, med att säkerställa efterlevnad med dess
åtaganden enligt artikel 33 till 36 i GDPR. Om Apple får en begäran från tredje part om
information du har lagrat i iCloud-tjänsten, meddelar Apple dig om begäran, om inte annat
följer av tvingande lag eller villkoren i begäran, och upplyser den tredje parten om att du
måste meddelas om begäran. Om inte annat följer av lagstiftning eller begäran är det ditt
ansvar att svara på den;
(f) använda branschstandardåtgärder för att skydda personuppgifter under bearbetning och
lagring. Apple avgör var krypterade personuppgifter lagras och
(g) säkerställa att där personuppgifter som skapas i samband med avtalet överförs från EES
eller Schweiz, ska det endast vara till ett tredje land som har tillräckligt skydd eller som
använder modellavtalsparagrafer eller Schweiz avtal om dataflöde över gränser, som ska
tillhandahållas för dig på begäran om du tror att personuppgifter överförs.
4.
Ytterligare Ansvarsfriskrivning. VARKEN APPLE ELLER DESS
TJÄNSTELEVERANTÖRER ANSVARAR FÖR SKADA ELLER FÖRLUST TILL FÖLJD AV
ANVÄNDNING, MISSBRUK, FÖRLITANDE PÅ, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, AVBROTT,
AVBRYTANDE ELLER UPPSÄGNING AV iCLOUD, iCLOUD STORAGE API:ER ELLER
CLOUDKIT API:ER ELLER FÖR OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL, ÄNDRING, RADERING,
FÖRSTÖRING, SKADA ELLER FÖRLUST AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT SPARA DINA
DATA ELLER SLUTANVÄNDARES DATA ELLER FÖR KRAV MED ANLEDNING AV DINA
SLUTANVÄNDARES ANVÄNDNING AV DET FÖREGÅENDE- INKLUSIVE ALLA KRAV
AVSEENDE DATABEARBETNING ELLER OLÄMPLIG ELLER OBEHÖRIG LAGRING ELLER
HANTERING AV DIG I STRID ME DETTA AVTAL.
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Bilaga 5
(till Avtalet)

Ytterligare villkor för Pass
Följande termer är utöver villkoren i Avtalet och gäller för Din utveckling och distribution av
Pass:
1.

Pass Typ-ID-Användning och begränsningar

Du får använda Pass Typ-ID endast i syfte att digitalt signera Ditt Pass för användning med
Wallet och/eller i syfte att använda APN tjänsten med Ditt Pass. Du får distribuera Ditt Pass
Typ-ID som ingår i Ditt Pass i enlighet med punkt 2 nedan endast så länge som en sådan
distribution sker under ditt eget varumärke. I den utsträckning Du refererar till en tredje parts
varumärke inom Ditt Pass (t.ex., en butikskupong för en särskild vara), intygar och garanterar
Du att Du har alla nödvändiga rättigheter. Du samtycker till att inte dela, tillhandahålla eller
överföra Ditt Pass Typ-ID till någon tredje part (utom för en Tjänsteleverantör och endast i
den begränsade utsträckning som tillåts häri), och inte heller använda Ditt Pass Typ-ID för att
underteckna ett tredje parts pass.
2.

Pass distribution; marknadsföringstillstånd

2.1
I enlighet med villkoren i detta Avtal, får Du distribuera Dina Pass till slutanvändare
genom webben, e-post eller en Programvara. Du förstår l att Pass måste godkännas av
sådana användare innan de laddas in i Wallet och att Pass kan tas bort eller flyttas av en
sådan användare när som helst.
2.2
Genom att distribuera Dina Pass på detta sätt försäkrar och garanterar Du Apple att
Dina Pass överensstämmer med då gällande Dokumentation och Programkrav och villkoren i
denna Bilaga 5. Apple ansvarar inte för eventuella kostnader, utgifter, skador, förluster
(inklusive, utan begränsning, förlorade affärsmöjligheter eller förlorade vinster) eller annat
ansvar Du kan ådra Dig som en följd av distribution av Dina Pass på detta sätt.
2.3
Du åtar Dig att på Passet ange Ditt namn och adress, och kontaktinformation
(telefonnummer; e-postadress) dit slutanvändares frågor, klagomål eller krav med avseende
på Ditt Pass skall riktas. Du kommer vara ansvarig för att bifoga eller på annat sätt inkludera,
efter Ditt eget gottfinnande, tillämpliga användarvillkor för slutanvändare med Ditt Pass.
Apple kommer inte att vara ansvarigt för eventuella överträdelser av Dina användarvillkor för
slutanvändare. Du kommer att vara ensamt ansvarig för all användarhjälp, garanti och
support av Ditt Pass. Du får inte ta ut några avgifter från slutanvändarna för att använda
Wallet för att komma åt Ditt Pass.
2.4
Genom att distribuera Dina Pass i enlighet med detta Avtal, tillåter Du härmed Apple
att använda (i) skärmdumpar av Ditt Pass, (ii) varumärken och logotyper som är kopplade till
Ditt Pass och (iii) Passinformation, i markandsföringssyfte i marknadsföringsmaterial och
presentkort, med undantag för de delar som Du inte har rätt att använda i
marknadsföringssyfte och som Du skriftligen identifierar till Apple. Du tillåter också Apple att
använda bilder och annat material som Du kan ge till Apple på Apples skäliga begäran, i
marknadsföringssyfte i marknadsföringsmaterial och presentkort.
3.

Ytterligare Passkrav

3.1
Apple kan ge Dig mallar att använda för att skapa Dina Pass och Du samtycker till att
välja aktuell mall för Din tillämpliga användning (t. ex. kommer Du inte använda
boardingkortsmallen för en filmbiljett).
3.2
Pass får endast fungera och visas i Wallet, som är Apples utsedda målområde för
Passet, genom Wallet på skärmlåset på en kompatibel eller på Apple-märkt produkt i
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enlighet med Dokumentationen.
3.3
Om inte annat följer av avsnitt 3.3.9 i avtalet, får du och ditt pass, med föregående
medgivande från användaren, dela användardata och/eller enhetsdata med programmet i
syfte att tillhandahålla en tjänst eller funktion som är direkt relevant för användningen av
passet och/eller programmet, eller för att visa annonser enligt avsnitt 3.3.12 i avtalet.
3.4
Om Du vill använda inbäddad Near Field Communication (NFC)-teknologi med Ditt
Pass, kan Du begära ett Apple-certifikat för användning av NFC med ett Pass från
webbportalen för utvecklare. Apple kommer att granska Din begäran och kan förse Dig med
ett separat avtal för användning av sådant Apple-certifikat. Apple förbehåller sig rätten att
inte förse Dig med sådant Apple-certifikat.
4.
Apples rätt att granska Ditt Pass; Återkallande. Du förstår och samtycker till att
Apple förbehåller sig rätten att granska och godkänna eller avvisa alla Pass som Du vill
distribuera för användning av Dina slutanvändare eller som redan används av Dina
slutanvändare, när som helst under detta Avtals löptid. På begäran av Apple, samtycker Du
till att omedelbart tillhandahålla sådant Pass till Apple. Du samtycker till att inte försöka dölja,
förvränga, vilseleda eller gömma några funktioner, innehåll, tjänster eller någon funktionalitet
i Ditt Pass från Apples granskning eller på annat sätt hindra Apple från att fullt ut granska
sådant Pass och Du samtycker till att samarbeta med Apple och svara på frågor och ge
information och material som skäligen begärs av Apple om sådant Pass. Om Du gör några
ändringar i Ditt Pass efter inlämnandet till Apple, samtycker Du till att meddela Apple och på
begäran av Apple åter skicka in Ditt Pass innan någon distribution sker av det modifierade
Passet till Dina slutanvändare. Apple förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget
gottfinnande, och av vilken anledning som helst återkalla Ditt Pass Typ-ID och avvisa Ditt
Pass för distribution till Dina slutanvändare även om Ditt Pass överensstämmer med
Dokumentationen och Programkraven och villkoren i denna Bilaga 5, och i så fall, accepterar
Du att Du får inte distribuera sådana Pass till Dina slutanvändare.
5.
Ytterligare Ansvarsfriskrivning. APPLE ANSVARAR INTE FÖR SKADA ELLER
FÖRLUST TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING, DISTRIBUTION, MISSBRUK, FÖRLITANDE PÅ,
OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, AVBROTT, AVBRYTANDE ELLER UPPSÄGNING AV WALLET,
DITT PASS TYP-ID, DINA PASS ELLER NÅGRA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA I
SAMBAND DÄRMED, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST ELLER
MISSLYCKANDE ATT VISA DITT PASS I WALLET ELLER ALLA SLUTANVÄNDARKRAV MED
ANLEDNING AV DINA SLUTANVÄNDARES ANVÄNDNING AV DET FÖREGÅENDE.
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Bilaga 6
(till Avtalet)

Ytterligare villkor för användning av Apple Karttjänst
Följande villkor gäller som tillägg till villkoren i avtalet och gäller för all användning av Apple
Maps Service i ditt program, på din webbplats eller i ditt webbprogram.
1.

Användning av Karttjänsten

1.1
Ditt program får bara ansluta till Apple Maps Service genom MapKit-API:et eller
MapKit JS, och din webbplats eller ditt webbprogram får bara ansluta till Apple Maps
Service via MapKit JS. Du förbinder dig att inte ansluta till Apple Maps Service eller kartdata
på något annat sätt än genom MapKit-API:et eller MapKit JS och du godkänner att din
användning av Apple Maps Service i dina program, webbplatser eller webbprogram måste
följa programkraven.
1.2
Du får bara använda Apple Maps Service och kartdata i den utsträckning det är
nödvändigt för att tillhandahålla tjänster och funktioner i ditt program, på din webbplats eller i
ditt webbprogram. Du förbinder dig att bara använda Apple Maps Service, MapKit-API:et
och MapKit JS på de sätt som uttryckligen medges i detta avtal (inklusive men utan
begränsning till denna bilaga 6) och dokumentationen för MapKit och MapKit JS, och i
enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. MapKit JS får inte användas på din
webbplats och/eller programvara som körs på icke-Apple-maskinvara för följande
kommersiella ändamål: flottans hantering (inklusive leverans), tillgångsspårning,
företagsvägsoptimering eller där det huvudsakliga syftet med sådan webbplats och/eller
programvara är att bedöma fordonsförsäkringsrisken.
1.3
Du bekräftar och samtycker till att resultaten Du får från Apple Karttjänst kan variera
från verkliga förhållanden på grund av olika faktorer som kan påverka Kartinformationens
noggrannhet, till exempel väder, väg- och trafikförhållanden och geopolitiska händelser.
2.

Ytterligare begränsningar

2.1
Varken du eller ditt program, din webbplats eller ditt webbprogram får ta bort, dölja
eller ändra Apples eller dess licensgivares meddelanden om upphovsrätt, varumärken,
logotyper eller några andra rättigheter eller juridiska meddelanden, dokument eller
hyperlänkar som kan visas i eller göras tillgängliga genom Apple Maps Service.
2.2
Du kommer inte att använda Apples Karttjänst på något sätt som gör eller tillåter
volymnedladdning eller att Kartinformation eller någon del därav matas eller som på något
sätt försöker att extrahera, skrapa eller återanvända några delar av Kartinformationen. Till
exempel kan varken Du eller Din Programvara använda eller tillgängliggöra
Kartinformationen, eller någon del därav, som del av en sekundär eller härledd databas.
2.3
Med undantag för vad som uttryckligen tillåts häri accepterar Du att inte kopiera,
ändra, översätta, skapa ett härlett verk, publicera eller offentligt visa Kartinformation på
något sätt.. Vidare får Du inte använda eller jämföra data tillhandahållen av Apples Karttjänst
i syfte att förbättra eller skapa en annan karttjänst. Du bekräftar att Du inte skall skapa eller
försöka skapa ett substitut eller liknande tjänst genom användning av eller tillträde till Apple
Karttjänst.
2.4
Ditt program, din webbplats eller ditt webbprogram får bara visa kartdata på de sätt
som tillåts häri, och när de visas på en karta förbinder du dig att bara visa dem på en Applekarta som tillhandahålls genom Apple Maps Service. Du får heller inte visa kartdata i ditt
program, på din webbplats eller i ditt webbprogram utan att visa motsvarande Apple-karta
(om du visar ett adressresultat via Apple Maps Service måste du till exempel visa
motsvarande karta med adressresultatet).
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2.5
Om inte annat uttryckligen tillåts i dokumentationen för MapKit eller MapKit JS får
inte du, ditt program, din webbplats eller ditt webbprogram cachelagra, förhämta eller lagra
kartdata förutom i tillfällig och begränsad utsträckning enbart för att förbättra prestandan i
Apple Maps Service med ditt program, din webbplats eller ditt webbprogram.
2.6
Du får inte ta ut några avgifter från slutanvändarna för att ansluta till eller använda
Apple Maps Service genom ditt program, din webbplats eller ditt webbprogram, och du
förbinder dig att inte sälja åtkomst till Apple Maps Service på något annat sätt.
2.7
Du bekräftar och godkänner att Apple får införa begränsningar avseende Din
användning av Apple Karttjänst (dvs. begränsa antalet transaktioner som Din Programvara
kan göra genom MapKit API:n) eller får återkalla eller ta bort Din åtkomst till Apple Karttjänst
(eller någon del därav) när som helst efter eget gottfinnande. Vidare bekräftar och accepterar
Du att resultaten som Du kan få från Apples Karttjänst kan skilja sig från verkliga
förhållanden till följd av varierande faktorer som kan påverka träffsäkerheten hos
Kartinformation, till exempel väg eller väderförhållanden.
3.

Dina intyganden. Du intygar och samtycker till följande:

3.1
Apple kan när som helst, med eller utan föregående meddelande till dig (a) ändra
Apple Maps Service och/eller MapKit-API:et eller MapKit JS, inklusive att ändra eller ta bort
funktioner eller (b) ändra, fasa ut, utfärda om eller publicera om MapKit-API:et eller MapKit
JS. Du förstår att sådana ändringar kan kräva att du ändrar eller uppdaterar dina program,
webbplatser eller webbprogram och att du står för kostnaderna för detta. Apple har ingen
uttrycklig eller underförstådd skyldighet att tillhandahålla, eller fortsätta att tillhandahålla,
Apple Karttjänsten och kan avbryta eller avsluta hela eller delar av Apple Karttjänsten, när
som helst. Apple ansvarar inte för några förluster, skador eller kostnader av något slag som
du eller någon annan part ådrar sig till följd av eller i relation till att någon tjänst stängs av
eller avslutas eller av någon sådan ändring av Apple Maps Service, MapKit-API:et eller
MapKit JS.
3.2
Apple Karttjänst kanske inte finns tillgänglig i alla länder eller på alla språk och Apple
gör inga utfästelser om I den utsträckning som du väljer att ge åtkomst till Apple Maps
Service i dina program, på din webbplats eller i dina webbprogram eller genom MapKitAPI:et eller MapKit JS gör du det på eget initiativ och du ansvarar för att följa gällande
lagstiftning.
4.
Apples rätt att granska din implementering av MapKit JS. Du förstår och
samtycker till att Apple förbehåller sig rätten att granska och godkänna eller underkänna din
implementering av MapKit JS i ditt program, på din webbplats eller i dina webbprogram när
som helst under avtalets varaktighet. Om Apple begär det förbinder du dig att snabbt lämna
information om din implementering av MapKit JS till Apple. Du förbinder dig att samarbeta
med Apple och svara på frågor och lämna information och material som rimligen efterfrågas
av Apple angående denna implementering. Apple förbehåller sig rätten att återkalla dina
MapKit JS-nycklar och liknande uppgifter när som helst efter eget gottfinnande, även om din
användning av MapKit JS uppfyller kraven i dokumentationen och programkraven och
villkoren i denna bilaga. Apple kan till exempel göra detta om din MapKit JS-implementering
belastar Apple Maps Service överdrivet och onödigt mycket, döljer eller tar bort Apple Mapslogotypen eller inbäddade länkar när en karta visas eller använder Apple Maps Service
tillsammans med stötande eller olagligt kartinnehåll.
5.
Ytterligare Ansvarsfriskrivning. VARKEN APPLE ELLER DESS LICENSGIVARE
ELLER TJÄNSTETILLHANDAHÅLLARE SKA VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA
SKADOR ELLER FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING, MISSBRUK, FÖRLITANDE
PÅ, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, AVBROTT, AVSTÄNGNING ELLER UPPSÄGNINGEN AV
APPLE KARTTJÄNST, INKLUSIVE EVENTUELLA AVBROTT PÅ GRUND AV SYSTEMFEL,
NÄTVERKSATTACKER, ELLER PLANERAT ELLER OPLANERAT UNDERHÅLL.
Licensavtal för Apples utvecklarprogram

Sida 64

Bilaga 7
(till Avtalet)

Ytterligare villkor för Safaritillägg
Följande villkor gäller utöver villkoren i Avtalet och gäller för Safaritillägg signerade med
Apple-certifikat:
1.1
Krav för Safaritillägg
Om Du skulle vilja distribuera Dina Safaritillägg signerade med Apple-certifikat accepterar Du
att följa följande krav för sådana Safaritillägg, i sådan lydelse de kan ha efter ändring av
Apple från tid till annan:
- Ditt Safaritillägg får inte innehålla något sabotageprogram (s.k. malware), elak eller skadlig
kod eller någon annan intern komponent (t. ex. virus, trojansk häst, ”bakdörr”) som skulle
kunna skada, förstöra eller negativt påverka Apple-hårdvara, mjukvara eller tjänst, eller
annan tredje mans mjukvara, inbyggt program, hårdvara, data, system, tjänst eller närverk;
- Dina Safaritillägg får inte vara utformade eller marknadsförda i syfte att trakassera, utnyttja,
förfölja, för att skicka skräppost, vilseleda, bedra, hota eller på annat sätt bryta mot andras
personers legala rättigheter (såsom rätten till privatliv och offentlighet). Vidare får Du inte
skapa ett Safaritillägg som spårar beteendet hos en användare (t. ex. deras besökta sidor)
utan deras uttryckliga samtycke;
- Ditt Safaritillägg får endast verka inom det angivna containerområdet för Safaritillägg och
får inte avaktivera, överskrida eller på annat sätt störa andra av Apple implementerade
systemlarm, varningar, avläsningstavlor, samtyckespaneler eller likanande;
- Ditt Safaritillägg måste ha ett endaste syfte och uppdateringar får inte ändra det enda syftet
med Ditt Safaritillägg. Du accepterar att på ett korrekt sätt framställa funktioner och
funktionalitet hos Ditt Safaritillägg för användare och att agera i enlighet med sådana
framställningar. Till exempel får Du inte omdirigera användarsökningar till en annan
sökleverantör än den som användaren tidigare valt i Safari utan deras uttryckliga
medgivande. Dessutom får Ditt Safaritillägg inte omdirigera en länk (eller någon tillhörande
länk) på en webbplats om inte användaren blir upplyst om det beteendet; Du samtycker till
att inte dölja funktionerna i ditt Safaritillägg (t.ex. innehålla fördunklad kod);
- Ditt Safaritillägg får inte vara paketerat med en app som har ett annat syfte än
Safaritillägget. Ditt Safaritillägg får inte lägga till annonser på en webbplats och får inte visa
pop-up-annonser. Du får inte skripta eller automatisera uppstart av Dina Safaritillägg eller
göra det möjligt för andra att göra det; och
- Safaritillägg får inte störa säkerheten, användargränssnittet, användarupplevelsen,
funktioner eller funktionalitet hos Safari, macOS, iOS eller andra Apple-märkta produkter.
1.2
Efterlevnad; Certifikat. Dina Safaritillägg måste följa Dokumentationen och alla
tillämpliga lagar och regler, inklusive dem i de jurisdiktioner där sådana Safaritillägg kommer
att erbjudas eller göras tillgängliga. Du är införstådd med att Apple när som helst efter eget
gottfinnande kan återkalla Apple-certifikat som används för att signera Dina Safaritillägg.
Vidare bekräftar och accepterar Du att Apple kan blockera Ditt Safaritillägg (så att det kan bli
otillgängligt eller omöjligt att nå får Safarianvändare) om det inte efterlever kraven som
framgår ovan i denna punkt 1.1 eller på annars påverkar användare av Safari eller Applemärkta produkter negativt.
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Schema 1
1.

Utseende av ombud

1.1
Du utser härmed Apple och Apples dotterbolag (benämns gemensamt ”Apple”) till (i)
Ditt ombud för marknadsföring och leverans av Licenserade Programvaror till slutanvändarna
i de länder som framgår av Bilaga A, punkt 1 till detta Schema 1, med reservation för
ändringar; och (ii) Din kommissionär för marknadsföring och leverans av de Licensierade
Programvarorna till slutanvändande i de länder som följer av Bilaga A, punkt 2 till detta
Schema 1, med reservation för ändringar, under Leveransperioden. Den mest aktuella listan
över App Store-länder bland vilka du kan välja skall framgå av App Store Connectwebbplatsen och webbplatsen för anpassad distribution av appar och kan komma att
uppdateras av Apple från tid till annan. Du godkänner härmed att Apple marknadsför och gör
de Licensierade Programvarorna tillgängliga för nedladdning av slutanvändare, via en eller
flera App Store-butiker, eller webbplatsen för anpassad distribution av appar, men för Dig
och för Din räkning. I detta Schema 1 skall följande villkor tillämpas:
”Anpassad app” eller ”Anpassad applikation” avser en Licensierad Programvara som har
specialutvecklats av Dig för användning av specifika organisationer eller företagskunder från
tredje part, inklusive egna Licensierade Programvaror som utvecklats för Din organisations
interna användning.
(a) ”Du” skall inkludera App Store Connect-användare vilka auktoriserats av Dig att anmäla
Licensierade Programvaror och därtill relaterad metadata på Ditt uppdrag;
(b) ”slutanvändare” inkluderar individuella köpare liksom passande användare associerade
med deras konton via Family Sharing. För institutionella kunder skall ”slutanvändare” avse
den individ som är auktoriserad att använda den Licensierade Programvaran, den
institutionella administratören som ansvarar för hantering av installationer av delade enheter
och auktoriserade institutionella köpare själva, inklusive utbildningsinstitutioner godkända av
Apple vilka förvärvat den Licensierade Programvaran för användning av deras anställda,
agenter samt närstående bolag; och
(c) Inom ramen för detta Schema 1 ska termen ”Licensierad Programvara” innefatta varje
innehåll, funktion, tillägg, stickers eller tjänster som erbjuds i mjukvaruprogramvaran.
”Volyminnehållstjänst” avser en Apple-tjänst som erbjuder möjligheten att erhålla Anpassade
Programvaror och göra köp av Licensierade Programvaror i bulk i enlighet med Villkoren
och kraven för volyminnehåll.
1.2
Som följd av att Apple utses som ombud i enlighet med punkt 1.1 i detta Schema 1,
tillåter och instruerar Du härmed Apple att:
(a) för Din räkning marknadsföra, ta hand om och hämta in order för Licensierad
Programvara från slutanvändare i de länder identifierade av Dig genom App Store Connectverktyget;
(b) tillhandahålla Internettjänster åt Dig i enlighet med villkoren i Avtalet, detta för att
möjliggöra lagringen av och slutanvändaråtkomsten till Licensierad Programvara och
möjliggöra tredje parts lagring av sådan Licensierad Programvara endast som annars
licensierats eller auktoriserats av Apple;
(c) göra kopior av, formatanpassa, och på andra sätt förbereda Licensierad Programvara för
anskaffning och hämtning av slutanvändare, inklusive genom att lägga till
Säkerhetslösningen och andra optimeringar angivna i detta Avtal;
(d) tillåta eller, i händelse av gränsöverskridande överlåtelser av specifika köp, ordna så att
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slutanvändare en eller flera gånger, kan komma åt kopior av Licensierad Programvara så att
slutanvändarna kan, från Dig, anskaffa och elektroniskt hämta sådan Licensierad
Programvara, Licensierad Programvaruinformation och associerade metadata via en eller
flera App Stores, eller webbsidan för anpassad distribution av appar och Du godkänner
härmed distribution av Dina Licensierade Programvaror enligt detta Schema 1 till
slutanvändare med konton associerade med en annan slutanvändare via Family Sharing.
Genom detta auktoriserar Du även distribution av Dina Licensierade Programvaror under
denna Schema 1 för användning av flera slutanvändare genom ett enda Apple-ID när den
Licensierade Programvaran lämnas till sådana slutanvändare via Apple Konfigurator i
enlighet med Apple Konfiguratorlicensavtal eller efterfrågas av en enskild institutionell kund
via anpassad distribution av appar för användning av dess slutanvändare och/eller för
installation på enheter utan något tillhörande iTunes-konto som ägs eller kontrolleras av den
institutionella kunden i enlighet med villkoren och programkraven för Volyminnehållsvillkor;
(e) använda (i) skärmavbilder, förhandsvisningar, och/eller upp till 30 sekundersutdrag av
Licensierad Programvara; (ii) varumärken och logotyper associerade med Licensierad
Programvara; och (iii) Licenserad Programvaruinformation, i marknadsföringsmaterial och
presentkort i och i anslutning till fordonsdisplayer med undantag för de delar av Licensierad
Programvara, de varumärken eller logotyper eller Licensierad Programvaruinformation Du
saknar rätt att använda i markandsföringssyfte, och vilka Du identifierar skriftligen vid den
tidpunkt då Licensierad Programvara levereras av Dig till Apple i enlighet med punkt 2.1 i
detta Schema 1, och använda bilder och annat material Du kan komma att tillhandahålla åt
Apple, efter rimlig begäran från Apple, i marknadsföringssyfte och för presentkort och i
anslutning till fordonsdisplayer. Dessutom, och underställt den begränsning som beskrivs
ovan, godkänner du att Apple får använda skärmbilder, symboler och upp till 30 sekunder
långa utdrag från dina licensierade program och använda i Apples utvecklarevent (t.ex.
WWDC, Tech Talks) och i utvecklardokumentation;
(f) på andra sätt använda Licensierad Programvara, Licenserad Programvaruinformation och
associerade metadata så som rimligen kan bli nödvändigt vid marknadsföring och leverans
av Licensierad Programvara i enlighet med detta Schema 1. Du samtycker till att ingen
royalty eller annan ersättning betalas för de rättigheter som beskrivs ovan i Avsnitt 1.2 i detta
Schema 1; och
(g) facilitera distribution av förhandsversioner av Dina Licensierade Programvaror
(”Betatestning”) till slutanvändare utvalda av Dig i enlighet med Avtalet, tillgänglighet och
andra programkrav vilka uppdateras från tid till annan i App Store Connect-vertyget. För
sådant Betatestningssyfte avstår Du härmed från rätten att ta betalt eller mottaga någon
annan form av ersättning för distributionen och nedladdningen av sådana förhandsversioner
av Din Licensierade Programvara. Du accepterar vidare att Du skall förbli ansvarig för
betalningen av royalties eller andra betalningar till tredje man avseende distributionen och
användningen av Dina förhandsversioner av den Licensierade Programvaran. Du kommer
även förbli ansvarig för att samtliga lagar och regler efterlevs i de territorier där Betatestning
sker. För tydlighetens skull kan sägas att ingen provision skall betalas till Apple med
avseende på sådan distribution.
1.3
Parterna är införstådda med och godkänner att deras relation enligt detta Schema 1
är, och skall vara, såsom huvudman och ombud eller såsom huvudman och kommissionär,
alltefter omständigheterna, såsom anges i Bilaga A, punkten 1 respektive Bilaga A, punkten
2, och att Du som huvudman är och skall vara ensamt ansvarig för eventuella
skadeståndskrav och andra krav rörande eller relaterade till Licensierad Programvara, som
tillhandahållits i enlighet med vad som anges i detta Schema 1. Parterna är införstådda med
och godkänner att Din utnämning av Apple som Ditt ombud eller kommissionär, alltefter
omständigheterna, i enlighet med detta Schema 1 är icke-exklusiv Du försäkrar och
garanterar härmed att Du äger eller kontrollerar de nödvändiga rättigheterna för att utse
Apple-dotterbolag som Dina världsomspännande agenter och/eller kommissionärer för
leverans av Dina Licensierade Programvaror och att fullgörelsen av sådant utnämnande av
Apple och Apple-dotterbolag inte bryter mot eller gör intrång i tredje parts rättigheter.
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1.4
Med ”Leveransperiod” avses i detta Schema 1 den period som börjar på
Avtalsdagen och slutar på Avtalets sista dag. En förutsättning är emellertid att Apples status
som Ditt ombud ska fortsätta att gälla när avtalet avslutas under en rimlig utfasningsperiod
som inte får överskrida trettio (30) arbetsdagar och även förutsatt att, endast med avseende
på Dina slutanvändare, punkterna 1.2(b), (c) och (d) i detta Schema 1 skall äga fortsatt
tillämpning efter att detta Avtal löpt ut eller sagts upp om Du inte anger annat i enlighet med
punkterna 4.1 och 6.2 i detta Schema 1.
1.5
Samtliga Licensierade Programvaror som levereras av Dig till Apple i enlighet med
punkt 2.1 i detta Schema 1 skall av Apple tillgängliggöras åt slutanvändare för kostnadsfri
hämtning. Apple skall inte ha några skyldigheter att inhämta avgifter för Licensierad
Programvara från någon slutanvändare och är inte skyldig Dig någon betalning med
avseende på Licensierade Programvaror under detta Schema 1. Om Du avser att på något
sätt ta betalt av slutanvändaren för någon Licensierad Programvara eller något In-App
Purchase måste Du först ingå (eller tidigare ha ingått) en separat utvidgning av detta avtal
(Schema 2) med Apple avseende sådan Licensierad Programvara. Om du avser att debitera
slutanvändarna en avgift för alla Anpassade appar, måste du ingå (eller tidigare har ingått) en
separat förlängning av detta Avtal (schema 3) med Apple med avseende på den Anpassade
appen.
2.

Leverans av Licensierad Programvara till Apple

2.1
Du ska leverera till Apple, på Din bekostnad, via App Store Connect-verktyget eller
annan mekanism som tillhandahållits av Apple, Licensierad Programvara, Licensierad
Programvaruinformation och associerade metadata i ett format och på det sätt som
föreskrivs av Apple, efter vad som krävs för leveransen av Licensierad Programvara till
slutanvändare i enlighet med detta Schema 1. De metadata Du levererar till Apple i enlighet
med detta Schema 1 inkluderar: (i) titel och versionsnummer för respektive Licensierad
Programvara; (ii) de länder där Du vill att Apple ska tillåta slutanvändare att hämta
Licensierad Programvara; (iii) slutanvändarna du utser som auktoriserade nedladdare av den
Anpassade appen; (iv) eventuell information om copyright eller andra immateriella rättigheter;
(v) Din personuppgiftspolicy, om tillämpligt; (vi) Ditt slutanvändaravtal (”EULA”), i enlighet
med punkt 3.2 i detta Schema 1; samt (vii) ytterligare metadata som framgår av
Dokumentationen och/eller App Store Connect-verktyget som kan uppdateras från tid till
annan, inklusive metadata designad för att förbättra sökning och upphittande av innehåll på
Apple-märkt hårdvara.
2.2
Samtliga Licensierade Programvaror levereras till Apple med hjälp av
programverktyg, en säker FTP-adress och/eller eventuellt annat leveranssätt som föreskrivs
av Apple.
2.3
Du intygar härmed att all Licensierad Programvara Du levererar till Apple enligt detta
Schema 1 är godkänd för export från USA till varje enskilt land Du angett under punkt 2.1 i
detta Schema 1, i enlighet med tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till
amerikanska Exportlagar, 15 C.F.R. Parts 730-774 och amerikanska import- och exportregler
relaterade till varor för militärt bruk (International Traffic in Arms Regulations) 22 C.F.R. Parts
120-130. Utan att begränsa allmängiltigheten för denna punkt 2.3 intygar Du att (i) ingen
Licensierad Programvara innehåller, använder eller stöder datakryptering eller
krypteringsfunktioner; eller (ii) i den händelse att någon Licensierad Programvara innehåller,
använder eller stöder sådan datakryptering eller krypteringsfunktion intygar Du att Du har
uppfyllt de amerikanska administrativa exportförordningen (United States Export
Administration Regulations) samt besitter och, att Du på begäran, skall tillhandahålla Apple
en PDF-kopia av Ditt Krypteringsregistreringsnummer (ERN) eller
klassificeringsregistreringen av den Licensierade Programvaran som krypteringsobjektet
(CCATS), utfärdat av amerikanska handelsdepartementet, Bureau of Industry and Security
och vid behov PDF-kopior av tillämpliga tillstånd från andra länder som lämnar erforderliga
importtillstånd för den Licensierade Programvaran. Du är medveten om att Apple förlitar sig
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på Din certifiering under denna punkt 2.3 vad gäller att ge slutanvändare tillgång till och
möjlighet att hämta Licensierade Program i enlighet med detta Schema 1. Med undantag för
vad som anges under denna punkt 2.3 ansvarar Apple för att exportreglerna följs vad gäller
att ge slutanvändare tillgång till och möjlighet att hämta Licensierad Programvara under
detta Schema 1.
2.4
Det är ditt ansvar att avgöra och implementera åldersklassning och varningar om
innehåll som är olämpligt för barn där så krävs enligt gällande förordningar,
granskningsnämnder, tjänster eller andra organisationer (vardera en ”granskningsnämnd”)
för all video, all tv, alla spel och allt annat innehåll som tillhandahålls i ditt licensierade
program för varje plats i territoriet. Där så är tillämpligt är det också ditt ansvar att
tillhandahålla begränsningsverktyg för innehållet eller en funktion för ålderskontroll innan
slutanvändarna får åtkomst till innehåll som är olämpligt för barn eller på annat sätt
begränsat i ditt licensierade program.
3.
Ägarskap och slutanvändarlicens och leverans av Licensierad Programvara till
slutanvändare
3.1
Du godkänner att Apple, i egenskap av agent och/eller kommissionär för Dig, är värd
för eller enligt punkt 1.2(b) i detta Schema 1 får möjliggöra auktoriserade tredje parter att
vara värd för den Licensierade Programvaran, och tillåter att slutanvändare får ladda ner
dessa Licensierade Programvara/or, för Din räkning. Du är emellertid skyldig att vara värd för
och leverera innehåll och av Dig sålda eller levererade tjänster med användande av In-App
Purchase API, med undantag för det innehåll som ingår i själva Licensierade Programvaran
(t. ex. låser bara In-App Puchase upp innehållet) eller innehåll som Apple är värd för i enlighet
med punkt 3.3 i Bilaga 2 till Avtalet. Parterna är införstådda med och godkänner att inget
ägarintresse i Licensierad Programvara eller Licensierad programvaruinformation skall
övergå till Apple, samt att äganderätten, förlustrisken, ansvaret för och kontrollen över
Licensierad Programvara skall, under alla omständigheter, förbli hos Dig. Apple får inte
använda någon Licensierad Programvara eller Licensierad Programvaruinformation i något
syfte, eller på något sätt, utöver vad som specifikt ges tillstånd till i Avtalet eller i detta
Schema 1.
3.2
Du kan till Apple leverera Din egen EULA för en Licensierad Programvara vid den
tidpunkt då Du levererar denna Licensierade Programvara till Apple, i enlighet med punkt 2.1
i detta Schema 1, dock under förutsättning att Din EULA måste innehålla och inte får frångå
de minimivillkor som anges i Bilaga B till detta Schema 1 samt måste följa alla tillämpliga
lagar i samtliga länder där Du vill att Apple skall tillåta slutanvändare att hämta sådan
Licensierad Programvara. Apple skall möjliggöra för varje slutanvändare att granska Din
EULA (om sådan finns) vid den tidpunkt då Apple levererar sådan Licensierad Programvara
till sådan slutanvändare, och Apple skall meddela varje slutanvändare att slutanvändarens
användning av sådan Licensierad Programvara gäller i enlighet med de villkor som anges i
Din EULA (om sådan finns). Om Du inte tillhandahåller Din egen EULA för en Licensierad
Programvara åt Apple, bekräftar och godkänner du att varje slutanvändares användning av
sådan Licensierad Programvara gäller under Apples standard-EULA (som är en del av
Tjänstevillkoren för App Store).
3.3
Du godkänner härmed att EULA för varje Licensierad Programvara endast gäller
mellan Dig och slutanvändaren och följer tillämpliga lagar, samt att Apple inte ansvarar för,
och inte skall hållas skadeståndsskyldig under, någon EULA eller något brott mot några av
villkoren i någon EULA, av Dig eller av någon slutanvändare.
3.4
En Licensierad Programvara får läsa eller spela upp innehåll (tidskrifter,
dagstidningar, böcker, ljud, musik, video) som erbjuds utanför den Licensierade
Programvaran (såsom, till exempel, genom Din hemsida) under förutsättning att Du inte
länkar till eller marknadsför externa erbjudanden rörande sådant innehåll inom den
Licensierade Programvaran. Du ansvarar för autentiserad åtkomst till innehåll som
införskaffas utanför den Licensierade Programvaran.
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3.5
I den utsträckning Du marknadsför och erbjuder in-app prenumerationer, måste Du
göra det i enlighet med alla legala och regulatoriska krav.
3.6
Om Din Licensierade Programvara är periodiskt innehållsbaserad (t.ex., magasin och
tidningar), får Apple tillhandahålla Dig namn, email-adresser och postnummer knutna till
slutanvändares konton när de begär automatisk förnyad prenumeration via In-App Purchase
API, förutsatt att sådan användare samtycker till att data lämnas till Dig, och vidare förutsatt
att Du endast får använda sådana angivna data för att marknadsföra Dina egna produkter
och utföra detta strikt enligt Din offentliga Personuppgiftspolicy, varav en kopia lätt måste
kunna ses och vilken samtycks till i Din Licensierade Programvara.
4.

Innehållsbegränsningar och programvarumärkning

4.1
Du försäkrar att: (a) Du har rätt att ingå detta Avtal, att mångfaldiga och distribuera
varje enskild Licensierad Programvara, och att ge tillstånd till Apple att tillåta slutanvändare
att hämta och använda varje enskild Licensierad Programvara via en eller flera App Storebutiker eller webbplatsen för anpassad distribution av appar; (b) ingen Licensierad
Programvara, eller Apples eller slutanvändares tillåtna användning av sådan Licensierad
Programvara, bryter mot eller inkräktar på något patent, upphovsrätt, varumärke,
affärshemlighet eller andra immateriella rättigheter eller avtalsrätt tillhörande någon person,
företag, sammanslutning eller annan enhet och att Du inte skickar in den Licensierade
Programvaran till Apple på uppdrag av någon eller flera tredje parter; (c) ingen av de
Anpassade apparna, eller Apples eller slutanvändarnas tillåtna användning av dessa
Anpassade appar, bryter mot eller bryter mot patent, upphovsrätt, varumärke,
affärshemlighet eller annan immateriell egendom eller avtalsenliga rättigheter för någon
annan person, företag, organisation eller annan enhet och att du inte skickar de Anpassade
apparna till Apple på uppdrag av en eller flera tredje parter än med licensbeviljande från en
eller flera tredje parter i enlighet med Apples volyminnehållsvillkor och/eller anpassade
distribution av appar; (d) varje enskild Licensierad Produkt är godkänd för distribution,
försäljning och användning i, export till och import till varje enskilt land som anges av Dig
under punkt 2.1 i detta Schema 1, i enlighet med lagar och regler i dessa länder och alla
tillämpliga export-/importlagar; (e) ingen Licensierad Programvara innehåller material som är
obscent, stötande eller annat material som är förbjudet eller begränsat i enlighet med lagar
och förordningar i något av de länder Du anger under punkt 2.1 i detta Schema 1; (f) all
information Du tillhandahåller med hjälp av verktyget App Store Connect, inklusive eventuell
information relaterad till Licensierade Programvaror, är korrekt och, om någon sådan
information upphör att vara korrekt, att Du omedelbart uppdaterar den så att den blir korrekt,
med hjälp av verktyget App Store Connect; samt (g) om tvist uppstår rörande innehållet i Din
Licensierade Programvara eller användningen av Dina immateriella rättigheter på Mac App
Store och webbplatsen för anpassad distribution av appar samtycker Du till att tillåta Apple
att dela Dina kontaktuppgifter med den part som inleder tvisten och åtar Du Dig att följa
Apples tvistelösningsförfarande för appar på en icke-exklusiv basis och utan att någondera
part avsäger sig sina lagstadgade rättigheter.
4.2
Du skall använda det programvarumärkningsverktyg som finns i App Store Connect
till att tillhandahålla information om varje Licensierad Programvara Du tillhandahåller för
marknadsföring och fullföljande av Apple via App Store eller webbplatsen för anpassad
distribution av appar under detta Schema 1 för märkning av varje sådan Licensierad
Programvara. Med avseende på märkning av varje enskild Licensierad Programvara skall Du
efter bästa förmåga tillhandahålla korrekt och fullständig information om innehållet i sådan
Licensierad Programvara med hjälp av programvarumärkningsverktyget. Du bekräftar och
godkänner att Apple förlitar sig på: (i) god tro och noggrannhet från Din sida när Apple begär
korrekt och fullständig information avseende varje Licensierad Programvara; och (ii) Dina
utfästelser och garantier under punkt 4.1 i detta dokument, vad gäller att göra sådan
Licensierad Programvara tillgänglig för hämtning för slutanvändare i samtliga av de länder Du
anger i detta dokument. Vidare ger Du Apple rätt att justera varje märkning av Licensierad
Programvara som Du gjort om den Licensierade Programvaran är felmärkt och Du
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godkänner varje sådan justering.
4.3
Om något land Du anger i detta dokument kräver godkännande av, eller märkning
av, någon Licensierad Programvara av någon myndighet eller något branschombud som
villkor för distribution och/eller användning av sådan Licensierad Programvara bekräftar och
godkänner Du att Apple kan välja att inte göra sådan Licensierad Programvara tillgänglig för
hämtning från några App Stores eller webbplatsen för anpassad distribution av appar för
slutanvändare i detta land.
5.

Ansvar och skadeståndsskyldighet

5.1
Apple skall inte ha några skyldigheter vid installation och/eller användning av någon
Licensierad Programvara av någon slutanvändare. Du är ensam ansvarig för alla
produktgarantier, slutanvändarassistans och produktsupport med avseende på varje enskild
Licensierad Programvara.
5.2
Du är ensam ansvarig för, och Apple har inte något ansvar eller skadeståndsansvar
av vilken orsak som helst med avseende på, alla krav, skadeståndsanspråk, skadestånd,
förluster, skador, utgifter och kostnader som uppstått som ett resultat av, eller direkt härlett
till, Licensierad Programvara och/eller användning av sådan Licensierad Programvara av
slutanvändare, inklusive men inte begränsat till: (i) krav gällande garantibrott, vare sig angivet
i EULA eller enligt tillämplig lag, (ii) produktskadeståndskrav, samt (iii) krav som uppstår till
följd av att någon Licensierad Programvara och/eller slutanvändarens innehav eller
användning av sådan Licensierad Programvara inkräktar på upphovsrätt eller andra
immateriella rättigheter tillhörande någon tredje part.
6.

Uppsägning

6.1
Detta Schema 1, och samtliga Apples skyldigheter i enlighet med detta Schema 1,
skall upphöra vid utgången eller uppsägningen av detta Avtal.
6.2
I den händelse Du inte längre har juridisk rätt att distribuera någon Licensierad
Programvara, eller att ge Apple tillstånd att tillåta åtkomst till sådan Licensierad Programvara
åt slutanvändare, i enlighet med detta Schema 1, skall Du omedelbart meddela Apple och
dra tillbaka sådan Licensierad Programvara från App Store eller webbplatsen för anpassad
distribution av appar med hjälp av de verktyg som tillhandahålls på webbplatsen för App
Store Connect; dock under förutsättning att sådant tillbakadragande av Dig under denna
punkt 6.2 inte befriar Dig från några av Dina skyldigheter gentemot Apple under detta
Schema 1, eller några skadeståndskrav från Apple och/eller någon slutanvändare avseende
sådan Licensierad Programvara.
6.3
Apple förbehåller sig rätten att när som helst upphöra att marknadsföra, erbjuda och
tillåta hämtning av Licensierad Programvara för slutanvändare, med eller utan orsak, efter
meddelande till Dig om uppsägning. Utan begränsning av allmängiltigheten av denna punkt
6.3 godkänner Du att Apple kan upphöra att tillåta hämtning för slutanvändare av någon eller
samtliga Licensierade Programvaror eller vidta andra interimsåtgärder efter Apples eget
gottfinnande om Apple har rimligt skäl att tro att: (i) sådan Licensierad Programvara inte är
tillåten för export till ett eller flera av de länder Du angett under punk 2.1 i detta dokument, i
enlighet med Exportlagarna; (ii) sådan Licensierad Programvara och/eller någon
slutanvändares innehav eller användande av sådan Licensierad Programvara inkräktar på
patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller andra immateriella rättigheter
tillhörande tredje part; (iii) distributionen och/eller användningen av sådan Licensierad
Programvara bryter mot någon tillämplig lag i något land Du angett under punkt 2.1 i detta
Schema 1; eller (iv) Du har brutit mot villkoren i Avtalet, denna Schema 1 eller annan
dokumentation inklusive men inte begränsat till App Store Review Guidelines. Vid den
händelse att Apple väljer att inte längre tillåta hämtning av någon Licensierad Programvara,
enligt punkt 6.3, innebär detta inte att Du löses från Dina skyldigheter under detta Schema 1.
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6.4
Du kan när som helst och utan specifikt skäl dra tillbaka en eller samtliga
Licensierade Programvaror från App Store eller webbplatsen för anpassad distribution av
appar med hjälp av de verktyg som tillhandahålls på webbplatsen för App Store Connect,
förutom att, med avseende på Dina slutanvändare, Du härmed berättigar och instruerar
Apple att uppfylla punkterna 1.2(b), (c) och (d) i detta Schema 1, vilka skall äga fortsatt
tillämpning när detta Avtal löper ut eller sägs upp om Du inte anger annat i enlighet med
punkterna 4.1 och 6.2 i detta Schema 1.
7.

Juridiska konsekvenser

Den relationen mellan Dig och Apple som etableras med detta Schema 1 kan ge upphov till
viktiga juridiska konsekvenser för Dig. Du bekräftar och godkänner att det är Ditt ansvar att
tillfråga Dina juridiska rådgivare om Dina juridiska skyldigheter under detta Schema 1.
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BILAGA A
(till Schema 1)
Apple som ombud

1.

Du förordnar Apple Canada, Inc. (”Apple Canada”) som Ditt ombud för marknadsföringen
och nedladdning av den Licensierade Programvaran av slutanvändare i följande land:
Kanada
Du förordnar Apple Pty Limited (”APL”) som Ditt ombud för marknadsföringen och
nedladdning av den Licensierade Programvaran av slutanvändare i följande länder:
Australien
Nya Zeeland
Du förordnar Apple Inc. som Ditt ombud i enlighet med Kaliforniens civillagstiftning
(California Civil Code) §§ 2295 et seq. för marknadsföringen och nedladdning av den
Licensierade Programvaran av slutanvändare i följande länder, vilken lista uppdateras från tid
till annan via App Store Connect-webbplatsen.
Argentina

Cayman Islands

Guatemala

St. Kitts & Nevis

Anguilla

Chile

Honduras

St. Lucia

Antigua &
Barbuda

Colombia

Jamaica

St. Vincent & Grenadinerna

Bahamas

Costa Rica

Mexico

Surinam

Barbados

Dominica

Montserrat

Trinidad & Tobago

Belize

Dominikanska
Republiken

Nicaragua

Turks- & Caicosöarna

Bermuda

Ecuador

Panama

Uruguay

Bolivia

El Salvador

Paraguay

Venezuela

Brazilien

Grenada

Peru

Amerikas förenta stater (USA)

British Virgin
Islands

Guyana

* När Du meddelas om ikraftträdandedatumet av Apple ska Du utse Apple Services LATAM
LLC till ditt ombud enligt med Kaliforniens civillagstiftning (California Civil Code) §§ 2295 et
seq. för marknadsföring och nedladdning av slutanvändare av den Licensierade
Programvaran av slutanvändare i de länder som anges ovan, utom USA, som uppdateras
från tid till annan via App Store Connect-webbplatsen.
Du förordnar iTunes KK som Ditt ombud i enlighet med paragraf 643 i den japanska
civillagstiftningen (Japanese Civil Code) för marknadsföringen och nedladdning av den
Licensierade Programvaran av slutanvändare i följande land:
Japan
2.

Apple som kommissionär

Du förordnar Apple Distribution International Ltd. som Ditt ombud för marknadsföringen och
nedladdning av den Licensierade Programvaran av slutanvändare i följande länder, vilken
lista uppdateras från tid till annan via App Store Connect-webbplatsen. I detta Avtal avses
med ”ombud” en agent som utger sig för att handla för egen räkning och ingå avtal i eget
namn men som handlar för annans räkning, så som det är generellt vedertaget i många
kontinentaleuropeiska rättssystem.
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Afganistan
Albanien
Algeriet
Angola
Armenien

Frankrike
Gabon
Gambia
Georgien
Tyskland
Ghana

Madagaskar
Malawi

Senegal
Serbien
Seychellerna

Österrike
Azerbajdzjan
Bahrain
Bosnien och
Hercegovina
Vitryssland
Belgien
Benin

Grekland
Guinea-Bissau
Hongkong

Bhutan

Indonesien
Irak
Irland
Israel
Italien
Jordanien
Kazakstan

Malaysia
Maldiverna
Mali
Malta
Mauretanien
Mauritius
Mikronesiens
federerade stater
Mikronesien
Moldavien
Mongoliet
Montenegro
Marocko
Moçambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nederländerna
Niger
Nigeria
Norge

Kenya

Oman

Korea
Kosovo
Kuwait
Kirgizistan

Pakistan
Palau
Papua Nya
Guinea

Turkiet
Turkmenistan

Filippinerna
Polen
Portugal
São Tomé och
Príncipe
Qatar

Förenade arabemiraten
Uganda
Ukraina
Storbritannien

Egypten

Laos
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Litauen

Estland
Fiji

Luxemburg
Macao

Finland

Makedonien

Rumänien
Ryssland
Rwanda
Saudiarabien

Botswana
Brunei
Bulgarien
Burkina Faso
Kambodja
Kamerun
Kap Verde
Tchad
Kina
Demokratiska
republiken Kongo
Republiken Kongo
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark

Ungern
Island
Indien
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Sierra Leone
Singapore

Thailand
Tonga
Tunisien

Slovakien
Slovenien
Salomonöarna
Sydafrika
Spanien
Sri Lanka

Swaziland
Sverige
Schweiz
Taiwan
Tadzjikistan
Tanzania

Uzbekistan
Vanuatu
Vietnam
Jemen
Zambia
Zimbabwe
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BILAGA B
(till Schema 1)

Anvisningar för minimivillkor för utvecklarens
EULA (End-User License Agreement)
1.
Godkännande: Du och slutanvändaren måste godkänna att EULA endast gäller mellan
Dig och slutanvändaren, och inte med Apple, samt att Du, inte Apple, ensam ansvarar för den
Licensierade Programvaran och dess innehåll. EULA kan inte innehålla användningsvillkor för en
Licensierad Programvara som strider mot villkoren för App Store vid Avtalsdagen (vilket Du
bekräftar att Du har haft möjlighet att granska).
2.
Vad licensen täcker: Den licens som ges till slutanvändaren av en Licensierad
Programvara måste vara begränsad till en icke-överlåtbar licens för användning av valfri Applemärktprodukt som slutanvändaren äger eller kontrollerar och i enlighet med vad som tillåts i de
Användningsvillkor som anges i tjänstevillkoren för App Store med undantag för att sådan
Licensierad Programvara kan nås, förvärvas eller användas av andra konton associerade med
köparen via Family Sharing eller volymköp.
3.
Underhåll och support: Du är ensam ansvarig för att tillhandahålla eventuella
underhålls- och supporttjänster avseende Licensierad Programvara, i enlighet med vad som
anges i EULA, eller i enlighet med vad som krävs under tillämplig lag. Du och slutanvändaren
måste bekräfta att Apple inte har några skyldigheter vad gäller underhålls- och supporttjänster
avseende den Licensierade Programvaran.
4.
Garanti: Du är ensam ansvarig för alla produktgarantier, vare sig uttryckliga eller
underförstådda genom lagar, om inte någon uttrycklig inskränkning görs. EULA måste ange att, i
den händelse den Licensierade Programvaran inte uppfyller tillämpliga garantier, slutanvändaren
kan meddela Apple, och Apple kommer att återbetala inköpspriset för den Licensierade
Programvaran till sådan slutanvändare; och att, i sådan utsträckning som maximalt tillåts av
tillämplig lag, Apple inte har några fler garantiskyldigheter av något slag avseende sådan
Licensierad Programvara samt att Du ensam är ansvarig för alla övriga krav, förluster,
skadeståndskrav, skador, utgifter eller kostnader som uppstår till följd av att garantier inte
efterföljs.
5.
Produktkrav: Du och slutanvändaren bekräftar att Du, inte Apple, ansvarar för att
bemöta alla krav från slutanvändaren eller tredje part vad gäller den Licensierade Programvaran
eller slutanvändarens innehav och/eller användning av sådan Licensierad Programvara, inklusive
men inte begränsat till: (i) produktskadeståndskrav; (ii) krav som uppstår till följd av att
Licensierad Programvara inte uppfyller ett juridiskt eller lagligt krav; samt (iii) krav som uppstår
till följd av konsumentskyddslagar eller liknande regleringar. EULA får inte begränsa Din
skadeståndsskyldighet gentemot slutanvändaren utöver vad som är tillåtet enligt tillämplig lag.
6.
Immateriella rättigheter: Du och slutanvändaren måste godkänna att, i den händelse
att någon tredje part hävdar att någon Licensierad Programvara eller slutanvändarens innehav
eller användning av sådan Licensierad Programvara inkräktar på denna tredje parts immateriella
rättigheter, är Du, inte Apple, ensam ansvarig för undersökningen, försvaret, förlikning och
avförande av alla sådana immaterialrättskrav.
7.
Juridiskt uppfyllande: Slutanvändaren måste försäkra att (i) han/hon inte befinner sig i
ett land som lyder under embargo från USA, eller finns i Titel 15, Del 740, Tillägg 1, Landgrupp E
i U.S. Code of Federal Regulations;; och att (ii) han/hon inte är registrerad på någon lista hos
amerikanska myndigheter såsom förbjuden eller begränsad part.
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8.
Utvecklarens namn och adress: Du måste i EULA ange Ditt namn och adress samt
kontaktinformation (telefonnummer, e-postadress) som slutanvändaren kan vända sig till för
eventuella frågor, klagomål eller krav avseende Licensierad Programvara.
9.
Tredje Parts-avtalsvillkor: Du måste ange i EULA att slutanvändaren måste uppfylla
tillämpliga tredje parts-avtalsvillkor när de använder Din Programvara, t. ex. om Du har en VoIPprogramvara, får slutanvändaren inte bryta mot dess trådlösa datatjänstavtal vid användande av
Din Programvara.
10.
Tredje part som omfattas av avtalet: Du och slutanvändaren måste bekräfta och
godkänna att Apple och Apples dotterbolag utgör tredje part som omfattas av EULA, och att, i
och med att slutanvändaren godkänner villkoren i EULA, Apple får rätt (och kommer att
betraktas som att ha godkänt rättigheten) att upprätthålla EULA gentemot slutanvändaren i
egenskap av tredje part som omfattas av EULA.
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BILAGA C
(till Schema 1)

Villkor för App Store Promo-koder
Utan hinder av andra bestämmelser i Avtalet eller detta Schema 1, godkänner Du att följande
villkor skall gälla för alla Anpassade Koder begärda av Dig genom App Store Connect-verktyget.
I denna Bilaga C skall ”Du” inkludera ytterligare medlemmar i Ditt App Store Connect-team (t.
ex. personer som har marknadsförings- och tekniska roller).
Med undantag för vad som annars skriftligen anges här, skall inget i denna Bilaga C tolkas som
en förändring av Avtalet eller detta Schema 1 på något sätt, och alla uttryck som skrivs med stor
begynnelsebokstav ska ha betydelsen som framgår av Programavtalet.
1.

DEFINITIONER:

“Innehavare” betyder en individ lokaliserad i ett Territorium till vilket du tillhandahåller en eller
flera Anpassade Koder;
“Anpassad Kod” betyder en unik alfanumerisk kod genererad och tillhandahållen till dig av Apple
i enlighet med denna Bilaga C som tillåter en Innehavare som är en App Store-kund att gratis
ladda ner eller få tillgång till den Licensierade Programvaran från App Store för vilken Du har
begärt sådan kod genom App Store Connect-verktyget, oavsett om den erbjuds gratis eller mot
en avgift på App Store (”Promoinnehållet”); och
“Giltighetsperiod” betyder perioden mellan den Anpassade Kodens Aktiveringsdatum och den
Anpassade Kodens Upphörandedatum.
2.
BEFULLMÄKTIGANDE OCH ÅTAGANDEN: Härmed befullmäktigar och instruerar Du
Apple att tillhandahålla Anpassade Koder till Dig, i enlighet med villkoren i denna Bilaga C, och
Du tar fullt ansvar att säkerställa att alla teammedlemmar som begär sådana koder ska följa
villkoren i denna Bilaga C. Du ansvarar för att säkerställa att nödvändiga licenser och tillstånd
som rör användandet av de Anpassade Koderna och den Licensierade Programvaran, inklusive
all Din användning av namn(en) eller andra indicier för den Licensierade Programvaran, eller
namn eller avbildningar av person(er) som utövar eller annars är med i den Licensierade
Programvaran, i annonsering, marknadsföring eller annat säljfrämjande material, i alla
medieformer. Apple förbehåller sig rätten att begära och få kopior på sådana licenser och
tillstånd från Dig, när som helst, under Giltighetsperioden.
3.
INGEN BETALNING: Med undantag för Dina åtaganden som anges i punkten 10 av
denna Bilaga C, är Du inte skyldig att betala Apple någon provision för de Anpassade Koderna.
4.
LEVERANS: Vid Din begäran genom App Store Connect-verktyget, skall Apple
tillhandahålla de Anpassade Koderna elektroniskt till Dig genom App Store Connect, e-post eller
annan metod som kan komma att anges av Apple.
5.
AKTIVERINGSDATUM FÖR ANPASSAD KOD: Anpassade Koder kommer att bli aktiva
för användning av Innehavare vid leverans till Dig.
6.
UPPHÖRANDEDATUM FÖR ANPASSAD KOD: Alla oanvända Anpassade Koder,
oavsett om de kopplats till ett Apple ID eller inte, upphör vid midnatt 23:59 PT vid det tidigare av:
(a) dagen som infaller tjugoåtta (28) dagar efter leveransen av de Anpassade Koderna; eller (b)
upphörandet av Avtalet.
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7.
TILLÅTEN ANVÄNDNING: Du får distribuera de Anpassade Koderna tills den dagen
som infaller tio (10) kalenderdagar innan den Anpassade Kodens Upphörandedatum endast i
syfte att erbjuda instanser av appen för mediarecension eller i säljfrämjande syfte. Du får inte
distribuera de Anpassade Koderna till Innehavare i något Territorium där Du inte har tillstånd att
sälja eller distribuera Din Licensierade Programvara.
8.
YTTERLIGARE MATERIAL: Apple ansvarar inte för utveckling och producering av
material i samband med de Anpassade Koderna förutom själva Anpassade Koderna.
9.
UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH ERSÄTTNINGSÅTAGANDEN: Du garanterar att: (i)
Du äger eller kontrollerar alla rättigheter som är nödvändiga för att bevilja rättigheter, licenser
och tillstånd angivna i punkten 2 samt att utövandet av sådana rättigheter, licenser och tillstånd
inte bryter mot eller gör intrång i rättigheter tillhörande tredje part och (ii) att all användning av de
Anpassade Koderna sker i enlighet med villkoren i denna Bilaga C och inte gör intrång i någon
tredje parts rätt eller bryter mot någon tillämplig lag, direktiv, regler och förordningar från någon
myndighet i Territoriet eller på annan plats i världen. Du godkänner att ersätta och hålla Apple,
dess dotterbolag och närstående bolag (och deras respektive styrelseledamöter, företagsledare
och anställda) skadeslösa från alla förluster, ansvar, skadestånd eller kostnader (inklusive skäliga
utgifter och kostnader för juridiskt ombud) som orsakas av fordringar, krav, åtgärder eller andra
förfaranden som grundar sig på ett brott mot utfästelserna och garantierna som anges i denna
punkt eller ett brott mot något annat villkor i Avtalet och detta Schema 1.
10.
BETALNINGSAVSTÅENDE: Du avstår härmed från alla rättigheter att erhålla royalties,
intäkter eller ersättning för distributionen och nedladdningen av den Licensierade Programvaran
genom de Anpassade Koderna, oavsett om någon ersättning annars skulle utgå enligt Avtalet,
inklusive Schema 1 därtill, i förekommande fall. Parterna bekräftar att, såsom mellan Apple och
Dig, skall parternas respektive skyldigheter angående betalning av royalties eller annan liknande
betalning till tredje part avseende distribution och nedladdning av den Licensierade
Programvaran genom de Anpassade Koderna anges i Avtalet.
11.
VILLKOR: Du godkänner följande villkor:
(a) Du skall inte sälja de Anpassade Koderna eller acceptera någon form av betalning, inbyte mot
natura eller annan form av ersättning i samband med distributionen av de Anpassade Koderna
och Du skall förbjuda tredje parter från att göra detta.
(b) Inget i denna Bilaga C skall innebära att parterna blir partners, joint venture eller samägare,
inte heller skall någondera part utgöra en agent, anställd eller representant för den andre eller ge
den andre rätt att agera för, binda eller på annat sätt skapa eller ikläda någon skyldighet för dess
räkning, i samband med någon transaktion enligt denna Bilaga C; förutsatt att inget i denna
punkt 11(b) skall påverka, försämra någon av Parternas respektive rättigheter och skyldigheter,
inklusive agent- eller kommissionärsförhållandet mellan dem enligt Schema 1, 2 och 3 till Avtalet.
(c) Du skall tydligt visa åldersbegränsningar för innehåll eller varningar utgör ett juridiskt krav i
Territorierna och säkerställa att Anpassade Koder distribueras endast till personer som uppnått
en lämplig ålder och i överensstämmelse med App Store- klassificeringen för den anknutna
Licensierade Programvaran.
(d) Du skall uppföra Dig på ett ärligt och etiskt sätt och skall inte göra några uttalanden,
muntligen eller skriftligen, eller vidta någon åtgärd eller vara delaktig i någon aktivitet som är
obscen, olaglig eller som uppmuntrar olagligt eller farligt handlande, eller som kan ringakta,
förtala eller vara till skada för Apple eller dess verksamhet.
(e) Apple ansvarar inte för att tillhandahålla teknisk- eller kundsupport till Dig eller Innehavare
utöver vad Apple tillhandahåller till standard- eller vanliga App Store-användare.
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(f) Du godkänner de ytterligare Villkoren för Anpassade Koder bifogade härtill som Bilaga 1.
(g) DU SKALL INKLUDERA DE LANDSSPECIFIKA KODANVÄNDARVILLKOREN SAMT
UPPHÖRANDEDATUMET FÖR DEN ANPASSADE KODEN PÅ ALLA INSTRUMENT SOM
ANVÄNDS FÖR ATT DISTRIBUERA DEN ANPASSADE KODEN TILL INNEHAVARE (T. EX.
CERTIFIKAT, KORT, E-POST, ETC.) DU SKALL MOTTA ETT E-POSTMEDDELANDE MED
DENNA INFORMATION LOKALISERAD FÖR VARJE TERRITORIUM VID BEGÄRAN AV DE
ANPASSADE KODERNA I APP STORE CONNECT-VERKTYGET.
Kodens giltighet löper ut den [datum] och går endast att lösa in på App Store för
[territorium]. Kräver ett iTunes-konto, föremål för föregående godkännande av licensoch användarvillkor. Kompatibel mjukvara och hårdvara samt internetanslutning (avgifter
kan tillkomma) krävs. Inte för vidareförsäljning. Fullständiga villkor gäller; se
[http://www.apple.com/legal/internet-services/us/terms.html]. För mer information, se
http://www.apple.com/support/ In-app-köp säljs separat. Denna app görs tillgänglig för
Dig av [Utvecklarens namn].
(h) Du är ensamt ansvarig för Din användning av de Anpassade Koderna, inklusive användning
utförd av andra medlemmar av ditt App Store Connect-team, samt för alla förluster eller
skyldigheter mot Dig eller Apple som följer därav.
(i) Om Din Licensierade Programvara tas bort från App Store av någon anledning, godkänner Du
att upphöra med distributionen av de Anpassade Koderna och att Apple kan avaktivera sådana
Anpassade Koder.
(j) Du godkänner att Apple har rätt att avaktivera de Anpassade Koderna, även om de redan
levererats till Innehavare, om Du bryter mot några villkor i denna Bilaga C, Avtalet eller Schema
1, 2 eller 3 därtill.
(k) Du får distribuera de Anpassade Koderna inom Territorierna, men godkänner att Du inte skall
exportera någon Anpassad Kod för användning utanför Territorierna och inte heller framställa det
som att Du har rätten eller möjlighett att göra det. Risken för förlust och äganderätt för de
Anpassade Koderna förs över till Dig vid leverans till Dig inom App Store Connect, genom e-post
eller annan metod tillhandahållen av Apple.
12.
APPLEVARUMÄRKEN: Din användning av Applevarumärken i samband med de
Anpassade Koderna är begränsad till endast ”iTunes” och ”App Store” (”Märkena”) och är
underkastad det följande och ytterligare riktlinjer som Apple kan meddela från tid till annan:
(a) Du får använda Märkena endast under Giltighetsperioden.
(b) Du skall skicka all annonsering, marknadsföring, säljfrämjande eller annat material, i alla
medieformer nu kända och som blir uppfunna härefter, som innehåller Märkena, till Apple innan
användning för skriftligt godkännande. Sådant material som inte uttryckligen skriftligen
godkänns av Apple skall anses ej godkänt av Apple.
(c) Du får endast referera till Märkena och inte använda Märkena som det mest framträdande
visuella elementet i något material. Ditt bolagsnamn, varumärke(n) eller skall vara betydligt större
än någon hänvisning till Märkena.
(d) Du får inte direkt eller indirekt antyda Apples sponsring, anknytning eller godkännande av
Dig, Dina Licensierade Programvaror eller några säljfrämjande aktiviteter för vilka du begär de
Anpassade Koderna.
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(e) Du bekräftar att Märkena är Apples exklusiva egendom och godkänner att inte hävda någon
rättighet, äganderätt eller andel i eller till Märkena eller vid någon tidpunkt bestrida eller
attackera Apples rätt till Märkena. All goodwill som uppstår från Din användning av Märkena
skall endast tillfalla Apple och skall inte skapa någon rättighet, äganderätt eller andel för Dig till
Märkena.
13.
TILLÄMPLIG LAG: Alla processer eller andra tvistlösningsförfaranden mellan Dig och
Apple på grund av eller i samband med denna Bilaga C eller omständigheter i samband därmed
skall regleras av punkten 14.10 i Avtalet.
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Bilaga 1
(till Bilaga C till Schema 1)

Villkor för Anpassade Koder
1.
Alla Anpassade koder som levereras i enlighet med denna Bilaga C, upphör som anges i
denna Bilaga C, oavsett om de kopplas till ett App Store-konto eller inte.
2.
Anpassade Koder och outnyttjade tillgodohavanden kan inte lösas in mot kontanter och
kan inte lämnas tillbaka för kontant återbetalning, bytas ut eller användas för att köpa några
andra varor eller ge ersättning eller iTunes-presenter för dig eller Innehavare. Detta inkluderar
Anpassade Koder som har gått ut utan att användas.
3.
Anpassade Koder kan endast lösas in genom App Store i Territoriet, öppen endast för
personer i Territoriet med ett giltigt Apple-ID. Alla App Store-produkter kanske inte är tillgängliga
i alla Territorium. Internetanslutning (kostnader kan tillkomma), den senaste versionen av iTunes
och annan kompatibel programvara och hårdvara krävs.
4.
Tillgång till, inlösen av Anpassade Koder på, eller köp från och användning av produkter
köpta från App Store är underkastade godkännande av Användarvillkor som presenteras vid
tidpunkten för inlösen eller köp och finns på http://www.apple.com/se/legal/itunes/ww/.
5.
Senaste versionen av iTunes-programvaran som krävs för tillgång till App Store och kan
utan kostnad laddas ned på http://www.apple.com/itunes/download/. Användning av iTunesprogramvaran är underkastad godkännande av dess programvarulicensavtal som presenteras
vid tidpunkten för installation. De lägsta systemkraven för att köra programvaran finns
tillgängliga på www.apple.com/se/itunes/download/.
6.
Anpassade Koder kommer att placeras på Innehavarens tillämpliga iTunes-konto och är
inte överförbara.
7.
Om en Innehavares order överstiger beloppet som är tillgängligt på de Anpassade
Koderna, måste Innehavaren upprätta ett iTunes Store Purchaser-konto och betala återstående
belopp med ett kreditkort.
8.
Om inte annat anges följer datainsamling och användning Apples Integritetspolicy, som
kan hittas på http://www.apple.com/se/legal/privacy.
9.
Apple ansvarar inte för borttappade eller stulna Anpassade Koder. Om Innehavare har
frågor kan de vända sig till Apples iTunes Store Purchaser Service på
www.apple.com/se/support/itunes/.
10.
Apple förbehåller sig rätten att stänga ner Innehavares konton och begära alternativa
betalningssätt om Anpassade Koder Apple införskaffas eller används på ett bedrägligt sätt på
App Store.
11.
APPLE OCH DESS LICENSTAGARE, NÄRSTÅENDE BOLAG OCH LICENSGIVARE GER
INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANPASSADE
KODER ELLER APP STORE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT ÄNDAMÅL. OM EN ANPASSAD KOD INTE FUNGERAR ÄR INNEHAVARENS ELLER
FÖRETAGETS ENDA RÄTTSMEDEL OCH APPLES ENDA ANSVAR, UTBYTE AV SÅDAN
ANPASSAD KOD. DESSA BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIGA. VISSA LOKALA
LAGAR OCH LAGAR INOM TERRITORIET TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV

Licensavtal för Apples utvecklarprogram

Sida

81

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAGANDE ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA
SKADESTÅND. OM DESSA LAGAR ÄR TILLÄMPLIGA, KAN VISA ELLER ALLA AV
FRISKRIVNINGARNA, UNDANTAGEN ELLER BEGRÄNSNINGARNA INTE VARA TILLÄMPLIGA
OCH DU ELLER INNEHAVAREN KAN OCKSÅ HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.
12.
Apple förbehåller sig rätten att ändra villkoren i denna Bilaga 1 från tid till annan utan
meddelande.
13.

Alla delar av dessa villkor kan vara ogiltiga om de förbjuds av eller begränsas av lag.
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BILAGA D
(till Schema 1)

Ytterligare App Store-villkor
1.
Upptäckbarhet i App Store: Upptäckbarheten av Din Licensierade Programvara i App
Store beror på flera faktorer och Apple är inte skyldig att visa, uppvisa eller rangordna Din
Licensierade Programvara på något särskilt sätt eller i någon särskild ordning i App Store.
(a) Huvudparametrarna som används för apprankning och upptäckbarhet är textrelevans, som
att använda en korrekt titel, lägga till relevanta nyckelord/metadata och välja beskrivande
kategorier i den Licensierade Programvaran, kundbeteende relaterat till antalet betyg och
kvaliteten på betyg och recensioner och nedladdningar av Programvaror. Lanseringsdatumet i
App Store kan också övervägas för relevanta sökningar; och om du har brutit mot några regler
som Apple har utfärdat. Dessa huvudparametrar ger de mest relevanta resultaten för
kundsökfrågor.
(b) När vi överväger appar vi ska visa i App Store letar våra redaktörer efter högkvalitativa appar i
alla kategorier, med särskilt fokus på nya appar och appar med betydande uppdateringar. De
viktigaste parametrarna som våra redaktörer överväger är användargränssnittsdesign,
användarupplevelse, innovation och unikhet, lokaliseringar, tillgänglighet, skärmdumpar av App
Store-produktsidan, förhandsgranskningar av appar och beskrivningar och dessutom spel,
spelande, grafik och prestanda, ljud, berättande och berättelsedjup, förmåga att spela om och
spelkontroller. Dessa huvudparametrar visar högkvalitativa, välutformade och innovativa appar.
(c) Om Du använder en Apple-tjänst för betald marknadsföring av din app i App Store kan din
app presenteras i en kampanjplacering på sökresultatsidan och betecknas som reklaminnehåll.
Besök https://developer.apple.com/app-store/discoverability/ för att läsa mer om appens
upptäckbarhet.
2.

Åtkomst till App Store-data

Du kan komma åt data om Din Licensierade Programvaras ekonomiska resultat och
användarengagemang i App Store Connect genom att använda App Analytics, Försäljning och
Trender samt Betalningar och Finansiella rapporter. Närmare bestämt kan du få allt Din
Licensierade Programvaras ekonomiska resultat för enskilda appförsäljningar och köp i appar
(inklusive prenumerationer) i Försäljning och Trender, eller ladda ner data från finansiella
rapporter och du kan visa App Analytics för icke-personligt identifierbar information som gör att du
kan förstå hur konsumenter engagerar sig i Dina Licensierade Programvaror. Mer information
finns på https://developer.apple.com/app-store/measuring-app-performance/. App Analytics-data
tillhandahålls endast med våra kunders samtycke. Mer information finns på
https://developer.apple.com/app-store-connect/analytics/. Apple ger dig inte tillgång till personlig
information eller annan information som tillhandahålls av eller genereras genom användning av
App Store av andra utvecklare; Apple ger inte heller andra utvecklare tillgång till personlig
information eller annan information som tillhandahålls av eller genereras genom din användning
av App Store. Sådan datadelning skulle strida mot Apples sekretesspolicy och mot våra kunders
förväntningar på hur Apple behandlar deras data. Du kan försöka samla in information från
kunder direkt så länge sådan information samlas in på ett lagligt sätt och du följer App Store
Review Guidelines.
Apple hanterar personlig och icke-personlig information enligt beskrivningen i Apples
sekretesspolicy. Information om Apples tillgång till och metoder för utvecklare och kunddata finns
i ”App Store och sekretess”, tillgänglig på https://support.apple.com/ en-us /HT210584. Apple kan
tillhandahålla viss icke-personlig information till strategiska partners som arbetar med Apple för
att tillhandahålla våra produkter och tjänster, hjälpa Apple att marknadsföra till kunder och sälja
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annonser för Apples räkning för att visas i App Store och Apple News and Stocks. Sådana
partner är skyldiga att skydda den informationen och kan vara finnas var som helst som Apple är
verksam.
3.

P2B-reglering av klagomål och medling för EU

Dessa bestämmelser träder i kraft den 12 juli 2020.
Utvecklare som är etablerade i och som erbjuder varor eller tjänster till kunder i Europeiska
unionen kan lämna in klagomål i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om
främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade
förmedlingstjänster (”P2B-förordningen”) relaterad till följande problem på
developer.apple.com/contact: (a) Apples påstådda bristande efterlevnad av de skyldigheter som
anges i P2B-förordningen som påverkar Dig i Europeiska unionen; (b) tekniska frågor som direkt
hänför sig till distribution av Din Licensierade Programvara i App Store i Europeiska unionen som
påverkar Dig; eller (c) åtgärder som vidtas av Apple eller beteende från Apple relaterat direkt till
distribution av Din Licensierade Programvara i App Store i Europeiska unionen som påverkar Dig.
Apple kommer att överväga och behandla sådana klagomål och meddela resultatet till Dig.
I enlighet med P2B-förordningen identifierar Apple följande panel av medlare som Apple är villiga
att engagera för att försöka nå en överenskommelse med utvecklare etablerade i, och som
erbjuder varor eller tjänster till kunder i, Europeiska unionen om förlikning, utanför domstolen, för
tvister mellan Apple och Dig som uppstår i samband med tillhandahållandet av berörda App
Store-tjänster, inklusive klagomål som inte kunde lösas med vårt system för klagomålshantering:
Centre for Effective Dispute Resolution
P2B Panel of Mediators
70 Fleet Street
London
EC4Y 1EU
Storbritannien
https://www.cedr.com/p2bmediation/

EP5613
6/22/2020
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