LÄS FÖLJANDE LICENSAVTALSVILLKOR FÖR APPLE DEVELOPER PROGRAM
NOGGRANT INNAN DU LADDAR NER ELLER ANVÄNDER APPLE-MJUKVARAN. DESSA
VILLKOR UTGÖR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH APPLE.

Licensavtal för Apple Developer Program
Syfte
Du vill använda Apple-mjukvara (enligt definitionen nedan) för att utveckla en eller flera
Applikationer (enligt definitionen nedan) för Apple-märkta produkter. Apple är villiga att bevilja Dig
en begränsad licens för att använda Apple-mjukvaran och de Apple-tjänster som tillhandhålls
under detta Program för att utveckla och testa Dina Applikationer enligt de villkor som beskrivs i
detta Avtal.
Applikationer som utvecklas för iOS-produkter, Apple Watch eller Apple TV under detta Avtal får
distribueras på fyra sätt: (1) genom App Store, förutsatt att de väljs ut av Apple, (2) genom
Distribution av Anpassade appar, förutsatt att de väljs ut av Apple, (3) i begränsad omfattning på
Registrerade enheter (enligt definition nedan) och (4) för betatest genom TestFlight. Applikationer
som utvecklats för macOS kan distribueras: (a) genom App Store, om Apple väljer det, (b) för
betatestning via TestFlight, eller (c) distribueras separat enligt detta avtal.
Applikationer som uppfyller Apples Dokumentations- och Programkrav kan skickas in till Apple för
granskning. Vid godkännande kan Applikationen distribueras via App Store, Distribution av
Anpassade appar eller via TestFlight för betatest. Om Du skickar in Dina Applikationer till Apple
och dessa blir utvalda kommer de att signeras digitalt av Apple och distribueras så som är
tillämpligt. Distribution av gratis (kostnadsfria) Applikationer (Inklusive de som använder API för
köp i appar för att leverera gratis innehåll) via App Store eller Distribution av Anpassade appar
kommer vara föremål för distributionsvillkoren i Tillägg 1 i detta Avtal. Om Du vill distribuera
Applikationer som Du vill ta ut en avgift för eller använda API för köp i appar för att leverera
avgiftsbaserat innehåll måste Du först ingå i ett separat avtal med Apple (”Tillägg 2”). Om Du vill
distribuera betalda Applikationer via Anpassad appdistribution måste Du ingå i ett separat avtal
med Apple (”Tillägg 3”). Du kan också skapa Pass (som definieras nedan) som kan användas på
Apple-märkta produkter som kör iOS eller watchOS under detta avtal och distribuera sådana
Pass för användning med Wallet.

1.

Godkännande av detta Avtal; Definitioner

1.1
Godkännande
Du måste först godkänna detta Avtal för att använda Apples Mjukvara och Tjänster. Om Du inte
godkänner detta Avtal tillåts Du inte använda Apples Mjukvara eller Tjänster. I ett sådant fall tillåts
Du inte ladda ner eller använda Apples Mjukvara eller Tjänster. Du godkänner och samtycker till
villkoren i detta Avtal som företrädare för Dig själv och/eller Ditt företag, en organisation, ett
utbildningsinstitut eller ett statligt företag eller en statlig myndighet som dess auktoriserade
rättsliga ombud genom att göra något av följande:
(a) markera kryssrutan i slutet av detta Avtal om Du läser dem på en Apple-webbplats; eller
(b) klicka på knappen ”Godkänner” eller liknande då det alternativet tillhandahålls av Apple.
1.2
Definitioner
När ordet inleds med stor bokstav i detta Avtal:
”API:er för annonsnätverk” avser Dokumenterade API:er som möjliggör verifiering av lyckad
konvertering för marknadsföringskampanjer på Apple-märkta produkter genom en kombination av
kryptografiska signaturer och en registreringsprocess med Apple.
”API:er för annonsstöd” avser Dokumenterade API:er som tillhandahåller Annonsidentifierare
och Annonspreferenser.
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”Annonsidentifierare” avser en unik icke-personlig, icke-permanent identifierare som
tillhandahållits genom API:er för annonsstöd som associeras med en specifik Apple-märkt
produkt och som endast ska användas för marknadsföringssyften, med undantag för om detta
skriftligen medgivits av Apple.
”Annonspreferenser” avser Apple-inställningen som gör det möjligt för Slutanvändaren att ställa
in en annonsspårningspreferens.
”Avtal” avser detta Licensavtal för Apple Developer Program, inklusive alla bilagor, Tillägg 1 och
alla tillhörande dokument som därmed inkorporeras i denna hänvisning. För att tydliggöra så är
detta Dokument överordnat iOS Developer Program License Agreement (inklusive alla bilagor
och Tillägg 1 inklusive eventuella bilagor) avtalen ”Safari Extensions Digital Signing Agreement”,
”Safari Extensions Gallery Submission Agreement” och ”Mac Developer Program License
Agreement”.
“App Store” avser en elektronisk butik som är märkt, ägd och/eller kontrollerad av Apple eller ett
Dotterbolag eller samarbetspartner till Apple. Butiken kan användas för att hämta Licensierade
Applikationer.
“App Store Connect” avser Apples privatägda innehållshanteringsverktyg för Applikationer.
”Apple” avser Apple Inc., ett företag i Kalifornien med huvudkontor på One Apple Park Way,
Cupertino, California 95014, USA.
”Apple-certifikat” avser certifikat som utfärdats till Dig av Apple enligt detta Program.
”Tjänsten Apple Kartor” avser kartplattformen och de kartdata som tillhandahålls av Apple via
API för MapKit för att användas endast av Dig i samband med Dina Applikationer. Alternativt
även kartplattformen och kartdata som tillhandahålls av Apple via MapKit JS och relaterade
verktyg för kartinnehåll (t.ex. MapSnapshotter) för att användas endast av Dig i samband med
Dina Applikationer, webbplatser eller webbapplikationer.
“Apple Pay-API:er” avser de dokumenterade API:er som gör det möjligt för slutanvändare att
skicka betalningsinformation som de har lagrat på en Apple-märkt produkt som stöds till en
applikation som kan användas i betalningstransaktioner som görs av eller genom applikationen,
och inkluderar annan betalningsrelaterad funktion som beskrivs i dokumentationen.
”Apple Pay-nyttolast” avser ett kunddatapaket som överförs via Apples mjukvara och API:er för
Apple som en del av en betalningstransaktion (t.ex. namn, e-post, faktureringsadress,
leveransadress och enhetskontonummer).
”Apples tjänst för pushnotiser” eller ”APN” avser Apples tjänst för pushnotiser som Apple kan
tillhandahålla för att Du ska kunna skicka pushnotiser till Dina Applikationer eller för att användas
på annat sätt så som tillåts häri.
”APN API” avser det Dokumenterade API:et som låter Dig använda APN för att leverera en
Pushnotis till Din Applikation eller för att användas på annat sätt så som tillåts häri.
”Apple-tjänster” eller ”Tjänster” avser de utvecklartjänster som Apple kan tillhandahålla eller
göra tillgängliga via Apples Mjukvara eller som en del av Programmet för användning med Dina
Produkter eller utveckling som omfattas, inklusive eventuella Uppdateringar av dessa (i
förekommande fall) som kan tillhandahållas till Dig av Apple under Programmet.
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”Apple-mjukvara” avser Apple SDK:er, iOS, watchOS, tvOS, iPadOS och/eller macOS,
Tillhandahållandeprofiler, FPS SDK, FPS-distributionspaket och all annan mjukvara som Apple
tillhandahåller Dig under Programmet, inklusive eventuella uppdateringar därtill (om någon) som
kan tillhandahållas Dig av Apple under Programmet.
”Apples SDK:er” avser de mjukvaruutvecklingssatser (SDK) som ägs av Apple och som
tillhandahålls nedan, inklusive men inte begränsat till huvudfiler, API:er, bibliotek, simulatorer, och
mjukvara (källkod och objektkod) som är märkt som en del av iOS, watchOS, tvOS, iPadOS eller
Mac SDK och ingår i Xcode Developer Tools-paketet för att rikta in sig på Apple-märkta produkter
som kör iOS, watchOS, tvOS, iPadOS och/eller macOS.
”Apples dotterbolag” avser ett bolag där minst femtio procent (50 %) av aktierna (vilka är
röstberättigade vid valet av styrelse eller annat ledningsorgan) ägs eller kontrolleras, direkt eller
indirekt, av Apple och som är involverat i driften av eller på annat sätt kopplat till App Store,
Distribution av Anpassade Appar, TestFlight, och i övrigt vad som refereras till i Avtalet (till
exempel Bilaga 4).
”Apple TV” avser en Apple-märkt produkt som kör tvOS.
”Apple Watch” avser en Apple-märkt produkt som kör watchOS.
“Applikation” avser ett eller flera program (inklusive tillägg, media och bibliotek som är
inneslutna i en enda mjukvarupaket) som utvecklats av Dig i enlighet med kraven för
Dokumentation och Program, för distribution under ditt eget varumärke eller märke och för
specifik användning med en Apple-märkt produkt som kör iOS, iPadOS, watchOS, tvOS eller
macOS, i tillämpliga fall, inklusive buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar, modifieringar,
förbättringar, tillägg till, versioner, nya versioner och nya versioner av sådana program.
”Auktoriserade Utvecklare” avser Dina anställda och underleverantörer, medlemmar i Din
organisation eller, om Du är en utbildningsinstitution, Din fakultet och personal som (a) har ett
aktivt och giltigt Apple-utvecklarkonto hos Apple, (b) har ett påvisbart behov av att veta om eller
använda Apples mjukvara för att utveckla och testa täckta produkter och, (c) i den utsträckning
sådana personer kommer att ha tillgång till Konfidentiell Apple-information, ska alla ha skriftliga
och bindande avtal med Dig för att skydda obehörig användning och avslöjande av sådan
konfidentiell information som tillhör Apple.
”Auktoriserade Testenheter” avser Apple-märkta hårdvaruenheter som ägs eller kontrolleras av
Dig och de som har utsetts av Dig för Dina egna test- och utvecklingsändamål enligt detta
program, och om Du tillåter, Apple-märkta hårdvaruenheter som ägs eller kontrolleras av Dina
Auktoriserade utvecklare så länge sådana enheter används för test- och utvecklingsändamål för
Din räkning och endast så som är tillåtet enligt nedan.
”Betatestare” avser slutanvändare som du har bjudit in att registrera sig för TestFlight för att
testa utvecklingsversioner av Din Applikation och som har accepterat villkoren för TestFlightapplikationen.
”API:er för ClassKit” avser de dokumenterade API:erna som låter Dig skicka studenters
framstegsdata för att användas inom en skolmiljö.
”API:er för CloudKit” avser de dokumenterade API:erna som gör det möjligt för Dina
Applikationer, webbmjukvara och/eller Dina Slutanvändare (om Du så tillåter) att läsa, skriva,
fråga efter och/eller hämta strukturerade data från offentliga och/eller privata behållare i iCloud.
”Konfigurationsprofiler” avser en XML-fil som låter Dig distribuera konfigurationsinformation
(t.ex. VPN- eller wifi-inställningar) och restriktioner för enhetsfunktioner (t.ex. stänga av kameran)
till kompatibla Apple-märkta produkter genom Apple Configurator eller annan liknande AppleProgramavtal
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märkta mjukvaruverktyg, e-postmeddelande, en webbsida eller trådlös driftsättning, eller via MDM
(Mobile Device Management). För tydlighetens skull: om inget annat uttryckligen anges i skrift av
Apple är MDM endast tillgängligt för bruk inom företag och licensieras separat under
programlicensavtalet för Apple Developer Enterprise Program.
”Motsvarande Produkter” avser webbaserade versioner av Dina Applikationer som har samma
titel och väsentligen motsvarande funktioner och funktioner som Din Licensierade Applikation
(t.ex. funktionsparitet).
”Täckta Produkter” avser Dina Applikationer, Bibliotek, Pass, Safari-tillägg, Safari Pushnotiser
och/eller FPS-implementeringar som utvecklats enligt detta Avtal.
”Distribution av Anpassade appar” avser butiksfunktioner som gör det möjligt för användare att
skaffa Licensierade Applikationer genom användning av Apple Business Manager, Apple School
Manager eller på annat sätt som tillåts av Apple.
”API:er för DeviceCheck” avser en uppsättning API:er, inklusive API:er på serversidan, som gör
det möjligt för Dig att ställa in och fråga efter två datapaket som är associerade med en enhet och
det datum då sådana paket senast uppdaterades.
”DeviceCheck-data” avser de data som lagras och returneras via API:er för DeviceCheck.
”Dokumentation” avser alla tekniska eller andra specifikationer eller Dokumentation som Apple
kan tillhandahålla Dig för att användas i samband med Apple-mjukvara, Apple-tjänster, Applecertifikat eller på annat sätt som en del av Programmet.
”Dokumenterade API:er” avser Applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) som har
dokumenterats av Apple i publicerad Apple-dokumentation och som finns i Apples Mjukvara.
”Ansiktsdata” avser information relaterad till mänskliga ansikten (t.ex. ansiktsmaskdata,
ansiktskartläggningsdata, ansiktsmodelleringsdata, ansiktskoordinater eller ansiktslandmärken,
inklusive data från ett uppladdat foto) som erhålls från en användares enhet och/eller genom att
använda Apples Mjukvara (t.ex. via ARKit, API:er för kameran eller API:er för foton) eller som
tillhandahålls av en användare i eller genom en Applikation (t.ex. uppladdningar för en
ansiktsanalystjänst).
”FPS” eller ”FairPlay Streaming” avser Apples leveransmekanism för FairPlay Streaming
Server-nycklar som beskrivs i FPS SDK.
”FPS-distributionspaket” avser D-funktionsspecifikationen för kommersiell distribution av FPS,
D-funktionens referensimplementering, FPS-provkod och uppsättning unika produktionsnycklar
specifikt för användning av dig med en FPS-implementering, om Apple tillhandahåller dig detta.
”FPS SDK” avser FPS-specifikationen, FPS-serverreferensimplementering, FPS-provkod och
FPS-utvecklingsnycklar, som tillhandahålls av Apple till dig.
”FOSS” (Free and Open Source Software) avser mjukvara som är föremål för villkor som anger att för
att användning, kopiering, modifiering eller ny distribution ska tillåtas måste denna mjukvara och/eller
härledda verk offentliggöras eller distribueras i dess källkodformat. Den ska licensieras med syftet att
skapa härledda verk eller nydistribueras kostnadsfritt. Detta innefattar utan begränsningar mjukvara
som distribueras enligt GNU General Public License eller GNU Lesser/Library GPL
”Game Center” avser spelgrupptjänsten och relaterade API:er som tillhandahålls av Apple för
användning av Dig i samband med Dina Applikationer som är kopplade till Ditt utvecklarkonto.
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”API:er för HealthKit” avser de dokumenterade API:erna som möjliggör läsning, skrivning, frågor
efter och/eller hämtning av en Slutanvändares hälso- och/eller fitnessinformation i Apples
hälsoapplikation.
”Protokoll för HomeKit-tillbehör” avser det proprietära protokollet som har licensierats av Apple
enligt MFi-programmet som gör det möjligt för hemtillbehör, som är designade att fungera med
API:er för HomeKit (t.ex. lampor och lås), att kommunicera med kompatibla iOS-produkter, Apple
Watch och andra Apple-märkta produkter.
”API:er för HomeKit” avser de Dokumenterade API:erna som möjliggör läsning, skrivning, frågor
efter och/eller hämtning av en Slutanvändares hemkonfiguration eller information om
hemautomatisering från Slutanvändarens angivna område i Apples HomeKit-databas.
”HomeKit-databas” avser Apples arkiv för lagring och hantering av information om en
Slutanvändares Licensierade HomeKit-tillbehör och tillhörande information.
”iCloud” eller ”iCloud-tjänst” avser onlinetjänsten iCloud från Apple som inkluderar fjärrlagring
online.
”API:er för iCloud-lagring” avser de Dokumenterade API:erna som möjliggör lagring och/eller
hämtning av användargenererade dokument och andra filer samt lagring och/eller hämtning av
nyckelvärdesdata (t.ex. en lista över aktier i en ekonomiapp eller inställningar för en app), för
Applikationer och webbmjukvara, genom användningen av iCloud.
”API för köp i app” avser Dokumenterade API:er som gör det möjligt att leverera eller erbjuda
ytterligare material, funktionalitet eller tjänster i en Applikation mot avgift eller kostnadsfritt.
”Mellanpart” avser en part som skickar en Apple Pay-slutanvändares Apple Pay-nyttolast till en
säljare för att hantera sådan slutanvändares betalningstransaktion utanför en applikation.
”iOS” avser iOS-operativsystemet som tillhandahålls av Apple för att endast användas av Dig i
samband med utveckling och testning av Din Applikation, inklusive eventuella efterföljande
versioner därav.
”iOS-produkt” avser en Apple-märkt produkt som kör iOS eller iPadOS.
”iPadOS” avser iPadOS-operativsystemet som tillhandahålls av Apple för att endast användas av
Dig i samband med utveckling och testning av Din Applikation, inklusive eventuella efterföljande
versioner därav.
”Protokoll för iPod-tillbehör” eller ”iAP” avser Apples privatägda protokoll för kommunikation
med stödda Apple-märkta produkter och som licensierats enligt MFi/ Program.
”Bibliotek” avser en kodmodul som inte kan installeras eller köras separat från en Applikation
och som utvecklats av Dig i enlighet med Dokumentationen och Programkraven som endast är
avsedd för användning med iOS-produkter, Apple Watch eller Apple TV.
”Licensierad Applikation” avser en Applikation som (a) uppfyller alla krav på Dokumentation
och Program och (b) har valts ut och signerats digitalt av Apple för distribution och innehåller
ytterligare tillåtna funktioner, innehåll eller tjänster som tillhandahålls av Dig inifrån en Applikation
som använder API för köp av appar.
”Licensierad Applikationsinformation” avser skärmbilder, bilder, illustrationer, ikoner och/eller
annan text, beskrivningar, representationer eller information som berör den Licensierade
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Applikationen som tillhandahålls av Dig till Apple för användning i enlighet med Tillägg 1 eller, om
tillämpligt, Tillägg 2 eller Tillägg 3.
”Licensierade HomeKit-tillbehör” avser hårdvarutillbehör som är licensierade enligt MFiprogram som stöder Protokoll för HomeKit-tillbehör.
”Lokalnotis” avser ett meddelande, inklusive tillhörande innehåll och data, som Din Applikation
skickat till slutanvändaren vid en förbestämd tid eller när Din Applikation körs i bakgrunden och
en annan applikation körs i förgrunden.{0}
”MacOS” avser MacOS-operativsystemsprogrammet som tillhandahålls av Apple för användning
av Dig, inklusive efterföljande versioner därav.
”MFi-tillbehör” avser en icke-Apple-märkt hårdvaruenhet som interagerar, kommunicerar eller på
annat sätt samverkar med eller kontrollerar en Apple-märkt produkt med hjälp av teknik
licensierad enligt MFi-programmet (t.ex. möjligheten att styra en Apple-märkt produkt som stöds
genom Protokollet för iPod-tillbehör).
”MFi-licensinnehavare” avser en part som Apple tilldelat en licens enligt MFi-programmet.
”MFi-program” avser ett separat Apple-program som bland annat erbjuder utvecklare en licens att
inkorporera eller använda viss Apple-teknik i eller med hårdvarutillbehör eller enheter för att integrera,
kommunicera eller på annat sätt samverkar med eller kontrollerar utvalda Apple-märkta produkter.
”Kartdata” avser allt innehåll, data eller information som tillhandahålls via Apple Maps Service
inklusive, men inte begränsat till, bilder, terrängdata, latitud- och longitudkoordinater, transitdata,
intressanta platser och trafikdata.
”MapKit API” avser det dokumenterade API:et som gör att Du kan lägga till kartfunktioner eller
funktioner till Applikationer.
”MapKit JS” avser JavaScript-biblioteket som gör att Du kan lägga till kartfunktioner eller
funktioner till Dina Applikationer, webbplatser eller webbapplikationer.
”Handlare” betyder en part som behandlar Apple Pay-betalningstransaktioner under eget namn,
varumärke eller märke (t.ex. deras namn visas på slutanvändarens kreditkortsutdrag).
”API:er för Motion & Fitness” avser Dokumenterade API:er som styrs av
sekretessinställtningarna för Motion & Fitness i kompatibla Apple-märkta produkter och som ger
tillgång till montion- och fitnessrelaterade sensoruppgifter (t.ex. kroppsrörelser, stegräknare,
antalet trappor användaren gått upp för) förutsatt att Slutanvändaren inte blockerat tillgången till
dessa uppgifter.
”Multitasking” avser kapaciteten i Applikationer som körs i bakgrunden medan andra
Applikationer också körs.
”MusicKit API:er” avser uppsättningen API:er som gör det möjligt för Apple Music-användare att
få tillgång till deras prenumeration via Din Applikation eller som Apple på annat sätt tillåter i
Dokumentationen.
”MusicKit-innehåll” avser musik, videor och/eller annat grafiskt innehåll som tillhandahålls
genom API:er för MusicKit.
”MusicKit JS” avser JavaScript-biblioteket som gör det möjligt för Apple Music-användare att
komma åt deras prenumeration via Dina Applikationer, webbplatser eller webbapplikationer.
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”Network Extension Framework” avser de dokumenterade API:erna som ger Applikationer
möjlighet att anpassa vissa nätverksfunktioner för kompatibla Apple-märkta produkter (t.ex.
anpassa autentiseringsprocessen för WiFi-hotspots, VPN-funktioner och
innehållsfiltreringsmekanismer).
”Pass” avser ett eller flera digitala kort (t.ex. biobiljetter, kuponger, lojalitetsbelöningskuponger,
ombordstigningskort, medlemskort etc.) som utvecklats av Dig enligt detta avtal, under Ditt eget
varumärke eller varumärke, och som är undertecknade med Ditt passtyps-ID.
”Passinformation” avser texten, beskrivningarna, representationerna eller informationen om ett
Pass som du tillhandahåller eller får från dina slutanvändare på eller i samband med ett Pass.
”Passtyps-ID” avser kombinationen av ett Apple-certifikat och Pushapplikations-ID som används
av Dig för att signera Dina pass och/eller kommunicera med APN.
”Program” avser den övergripande Apple-utvecklingen, testningen, digital signering och
distributionsprogram som avses i detta Avtal.
”Programkrav” avser det tekniska, mänskliga gränssnittet, design, produktkategori, säkerhet,
prestanda och andra kriterier och krav som anges av Apple, inklusive men inte begränsat till den
nuvarande uppsättning krav som anges i Avsnitt 3.3, eftersom de kan ändras då och då av
Apple i enlighet med detta avtal.
”Tillhandahållandeprofiler” avser de filer (inklusive tillämpliga rättigheter eller andra
identifierare) som tillhandahålls av Apple för användning av Dig i samband med Din utveckling
och testning av Din Applikation, och begränsad distribution av Dina Applikationer för användning
på Registrerade Enheter och/eller Auktoriserade Testenheter.
”Pushapplikations-ID” avser det unika identifieringsnumret eller annan identifierare som Apple
tilldelar en Applikation, ett Pass eller Webbplats för att tillåta åtkomst till och användning av APN.
”Pushnotis” eller ”Safari Pushnotis” avser ett meddelande, inklusive allt innehåll eller data däri,
som Du överför till Slutanvändare för leverans i Din Applikation, Ditt pass och/eller i fallet med
macOS, till macOS-skrivbordet för användare på Din webbplats som har valt att ta emot sådana
meddelanden via Safari på macOS.
”Registrerade enheter” avser Apple-märkta hårdvaruenheter som Du äger eller kontrollerar, eller
som ägs av personer med koppling till Dig, där sådana Produkter specifikt registrerats hos Apple
enligt detta Program.
”Safari-tillägg” avser ett eller flera programtillägg som utvecklats av Dig enligt detta Avtal endast
för användning i Safari i enlighet med detta Avtal.
”Säkerhetslösning” avser det egna Apple-innehållsskyddssystemet som marknadsförs som
Fairplay, som ska tillämpas på Licensierade Applikationer som distribueras i App Store för att
administrera Apples standardanvändningsregler för Licensierade Applikationer, eftersom sådana
system och regler kan ändras av Apple då och då.
”ShazamKit API:er” avser de dokumenterade API:erna som gör att Du kan lägga till ljudbaserade
igenkänningsfunktioner eller funktionalitet i Din Applikation och Motsvarande Produkter.
”ShazamKit-innehåll ”avser metadata, musik och/eller grafiskt innehåll som tillhandahålls av
Apple och återges via ShazamKit API:er, inklusive men inte begränsat till MusicKit-innehåll.
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”Logga in med Apple” avser de dokumenterade API:er och JavaScript-bibliotek som låter dig logga
in i Din Applikation (och Motsvarande Produkter) med deras Apple-ID eller anonymiserade referenser.
”SiriKit” avser uppsättningen API:er som tillåter Din Applikation att komma åt eller tillhandahålla
SiriKit-domäner, avsikter, genvägar, donationer och annan relaterad funktionalitet, som anges i
Dokumentationen.
”Webbplats” avser en webbplats som tillhandahålls av Dig under Ditt eget namn, varumärke eller
varumärke.
”Specifikation för enkel inloggning” avser Dokumentationen som tillhandahålls av Apple enligt
detta Avtal gällande API:er för Enkel inloggning enligt de uppdateringar som görs periodvis.
”Avtalstid” avser den tidsperiod som beskrivs in Avsnitt 11.
”TestFlight” avser Apples betatestningstjänst för utvecklingsversioner av Applikationer som
distribueras genom Apples TestFlight-applikation.
“TestFlight-applikation” avser Apple-applikationen genom vilken utvecklingsversioner av Dina
Applikationer kan distribueras till ett begränsat antal av Dina Auktoriserade utvecklare och till ett
begränsat antal Betatestare (såsom beskrivs i App Store Connect) genom TestFlight.
”API:er för TV-app” avser Dokumenterade API:er i TV-appspecifikationen som gör det möjligt
färdig att tillhandahålla Apple med Data från TV-app.
”Data från TV-app” avser de data som beskrivs under TV-appspecifikationen och som skicka till
Apple genom API:n för TV-app.
”TV-appfunktioner” avser funktionalitet som görs tillgänglig genom TV-appen och/eller tvOS,
iOS, iPadOS och/eller macOS-enheter, vars funktionalitet gör det möjligt för användaren att se
anpassad information och rekommendationer gällande innehåll samt få tillgång till detta innehåll
genom användarens appar och/eller gör det möjligt för användaren att fortsätta spela upp innehåll
de tittat på tidigare.
”TV-appspecifikation” avser Dokumentationen som tillhandahålls av Apple enligt detta Avtal
gällande API:n för TV-app enligt de uppdateringar som görs periodvis.
”tvOS” avser tvOS-operativsystemets mjukvara, inklusive eventuella efterföljande versioner därav.
”Uppdateringar” avser buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar, modifieringar, förbättringar,
tillägg och nya versioner eller versioner av Apples Mjukvara eller tjänster, eller till någon del av
Apples Mjukvara eller tjänster.
”Wallet” avser Apples Applikation som har möjlighet att lagra och visa kort för användning på
iOS-produkter, Apple Watch eller Safari på macOS.
”WatchKit-tillägg” avser ett tillägg som ingår i Din Applikation som har åtkomst till WatchKitramverket på iOS för att köra och visa en WatchKit-app på watchOS.
”watchOS” avser watchOS-operativsystemets mjukvara, inklusive eventuella efterföljande
versioner därav.
”Webbmjukvara” avser webbaserade versioner av Dina Applikationer som har samma titel och
väsentligen motsvarande funktioner och funktioner som Din Licenserade Applikation (t.ex.
funktionsparitet).
”Website Push ID” avser en kombination av ett Apple Certifikat och Pushapplikations-ID som Du
använder för att underteckna Din Webbplats registreringspaket och/eller kommunicera med
APN:et
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”Xcode-moln” eller ”Xcode-molntjänst” avser Apples molnhostade kontinuerliga integrationsoch leveranstjänster och relaterad teknik.
”Xcode-molninnehåll” avser programvara, data, information, text, grafik, videor eller annat
innehåll som du lägger upp eller gör tillgängligt när du öppnar eller använder Xcode-molntjänsten
(inklusive all programvara som finns i källkodslagren som du tillhandahåller inloggningsuppgifter
till), exklusive allt Apple-material som licensierats till dig.
”Du” och ”Din” avser och hänvisar till de personer eller den juridiska enhet (oavsett om det är
företaget, organisationen, utbildningsinstitutionen eller statlig myndighet, instrumentalitet eller
avdelning) som har accepterat detta avtal under sitt eget utvecklarkonto och är använder Apples
Mjukvara eller på annat sätt utövar rättigheter enligt detta avtal.
Obs! För tydlighetens skull kan Du ge underleverantörer tillåtelse att utveckla Din Applikation på
Dina vägnar, men Applikationen måste ägas av Dig, skickas in i Ditt utvecklarkonto och endast
distribueras som Applikationer såsom uttryckligen tillåts enligt detta Avtal. Du har ansvaret
gentemot Apple för aktiviteter Dina underleverantörer bedriver i Ditt konto (t.ex. att lägga till dem i
Ditt team för att utföra utvecklingsarbete åt dig). Du bär också ansvaret för att de följer
bestämmelserna i detta Avtal. Alla aktiviteter företagna av Dina underleverantörer och
underleverantörer i samband med detta Avtal anses ha företagits av Dig, och Du (utöver Dina
underleverantörer) är ansvarig gentemot Apple för sådana aktiviteter.

2.

Licens och begränsningar för internt bruk

2.1
Tillåtna användningar och begränsningar – Programtjänster
I enlighet med villkoren i detta Avtal beviljar Apple Dig härmed en begränsad, icke-exklusiv,
personlig, återkallelig, icke-underlicensierbar och icke-överförbar licens till att under Avtalstiden:
(a) Installera ett rimligt antal kopior av Apples Mjukvara som tillhandahålls till dig under
Programmet på Apple-märkta produkter som ägs eller kontrolleras av Dig, för att användas internt
av Dig eller Dina Auktoriserade Utvecklare i det enda syftet att utveckla eller testa Täckta
Produkter avsedda att användas på tillämpliga Apple-märkta produkter, utom det som annars
uttryckligen tillåts i detta avtal;
(b) Göra och distribuera ett rimligt antal kopior av Dokumentationen till Auktoriserade utvecklare
endast för intern användning och endast för syftet att utveckla och testa Produkter som omfattas,
förutom vad som uttryckligen medges i villkoren för detta Avtal;
(c) Installera en Tillhandahållandeprofil på var och en av Dina Auktoriserade Testenheter, upp till
antalet godkända testenheter som Du har registrerat och förvärvat licenser för, som ska
användas internt av Dig eller Dina Auktoriserade Utvecklare för det enda syftet att utveckla och
testa Dina Applikationer, bortsett från vad som annars uttryckligen tillåts i detta Avtal;
(d) Installera en Provisioneringsprofil på var och en av dina registrerade enheter, upp till det
begränsade antalet registrerade enheter som du har registrerat och förvärvat licenser för, i det
enda syftet att möjliggöra distribution och användning av Dina Applikationer på sådana
registrerade enheter; och
(e) Inkorporera Apple-certifikaten som utfärdats till Dig enligt detta Avtal i syfte att digitalt signera
Dina Applikationer, Biljetter, Safari-tillägg, Safari-pushnotiser och vad som uttryckligen medges i
villkoren för detta Avtal.
Apple förbehåller sig rätten att ange det begränsade antalet Apple-märkta produkter som varje
Licensinnehavare kan registrera hos Apple och erhålla licenser för enligt detta Program (ett ”Parti
licenser för registrerade enheter”). För begränsad distribution på registrerade enheter under
Avsnitt 7.3 (Ad Hoc-distribution), får varje företag, organisation, utbildningsinstitution eller
ansluten grupp endast förvärva ett (1) Parti licenser för registrerade enheter per företag,
organisation, utbildningsinstitution eller grupp, såvida inte annat avtalats skriftligen av Apple. Du
bekräftar att Du inte medvetet kommer erhålla, eller få andra parter att erhålla, mer än ett Parti
licenser för registrerade enheter för samma företag, organisation, utbildningsinstitution eller
grupp.
Programavtal
Sida 9

Apple kan tillhandahålla åtkomst till tjänster via Programmet som Du kan använda med Ditt
utvecklarkonto (t.ex. enhets- eller apptillhandahållande, hantera team eller andra kontoresurser). Du
bekräftar att Du endast kommer begära åtkomst till dessa tjänster genom Programwebbportalen (som
görs tillgänglig genom Apples utvecklarwebbplats) eller genom Apple-märkta produkter som utformats
för att samverka med programmet (t.ex. Xcode, App Store Connect) och endast enligt de villkor som
godkänts av Apple. Om Du (eller Dina Auktoriserade utvecklare) får åtkomst till Ditt utvecklarkonto via
dessa andra Apple-märkta produkter, bekräftar Du och godkänner, att detta Avtal fortsätter gälla för all
användning av Ditt utvecklarkonto och för alla funktioner eller funktionaliteter i Programmet som görs
tillgängliga för Dig (eller Dina Auktoriserade utvecklare) på detta sätt (t.ex. Apple-certifikat och
Tillhandahållandeprofiler kan endast användas på det begränsade sätt som tillåts häri etc.). Du
samtycker till att inte skapa eller försöka skapa ett substitut eller en liknande tjänst genom användning
av eller tillgång till de tjänster som tillhandahålls av eller genom Programmet. Om Apple tillhandahåller
nyckeltal gällande prestandan för Din Applikation för internt bruk, samtycker Du till att sådana
nyckeltal enbart får användas för Ditt eget interna bruk och inte får tillhandahållas någon tredje part
(förutom vad som anges i Avsnitt 2.9). Vidare får Du endast komma åt sådana tjänster med det
Apple-ID som är kopplat till Ditt utvecklarkonto eller autentiseringsuppgifter (t.ex. nycklar, tokens,
lösenord) som är kopplat till Ditt utvecklarkonto, och Du är fullt ansvarig för att skydda Ditt Apple-ID
och autentiseringsuppgifter från kompromiss och för att använda dem endast enligt tillstånd från Apple
och i enlighet med villkoren i detta avtal, inklusive men inte begränsat till Avsnitt 2.8 och 5. Förutsatt
att annat inte uttryckligen tillåts i villkoren för detta Avtal bekräftar Du att Du inte kommer dela, sälja,
återsälja, hyra, leasa, låna ut eller på annat sätt bevilja tillgång till ditt utvecklarkonto eller några
tillhörande tjänster, helt eller delvis, till parter som inte är en Auktoriserad utvecklare i Ditt team. Du
bekräftar också att du inte kommer att be eller begära att medlemmar i Apple Developer Program ska
lämna ut sitt Apple ID, deras inloggningsuppgifter och/eller någon annan form av relaterad
kontoinformation och material (t.ex. Apple-certifikat som används för distribution eller inlämning till App
Store eller TestFlight) till Dig. Du är införstådd med att samtliga teammedlemmar måste ha sitt eget
Apple ID eller autentiseringsuppgifter för att komma åt Ditt konto och att Du är helt ansvarig för all
aktivitet som utförs genom eller i anslutning till Ditt konto. I den mån Du äger eller kontrollerar en
Apple-märkt dator som kör Apples macOS-server eller Xcode-server (”Server”) och vill använda det
för Dina egna utvecklingsändamål i samband med Programmet, samtycker Du till att använda Ditt
eget Apple-ID eller andra autentiseringsuppgifter för sådan server, och Du ansvarar för alla åtgärder
som utförs av sådan server.
2.2
Auktoriserade Testenheter och utvecklingsversioner av Apple-mjukvara
Så länge en Auktoriserad Testenhet innehåller utvecklingsversioner av Apples Mjukvara eller
utvecklingsversioner av Tjänster, samtycker Du till att begränsa tillgången till sådan Auktoriserad
Testenhet till Dina Auktoriserade Utvecklare och att inte avslöja, visa, hyra, hyra ut, låna ut, sälja eller
på annat sätt överföra sådan Auktoriserad Testenhet till någon tredje part. Du samtycker vidare till att
vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda och att instruera Dina auktoriserade utvecklare att
skydda alla Auktoriserade Testenheter från förlust eller stöld. Vidare får du, i enlighet med villkoren i
detta Avtal, distribuera Dina Applikationer till Dina Auktoriserade utvecklare på ett begränsat antal
Auktoriserade testenheter för interna testnings- och utvecklingssyften.
Du bekräftar att genom att installera någon utvecklingsversion av Apple-mjukvara eller
använda någon utvecklingsversion av Tjänster på Dina Auktoriserade Testenheter kan dessa
enheter vara ”låsta” i testläge och kanske inte kan återställas till deras ursprungliga skick. All
användning av någon utvecklingsversion av Apple-mjukvara eller utvecklingsversion av Tjänster är
endast för utvärderings- och utvecklingsändamål, och Du bör inte använda någon utvecklingsversion
av Apple-mjukvara eller utvecklingsversion av Tjänster i en kommersiell driftsmiljö eller med viktiga
data. Du bör säkerhetskopiera alla data innan Du använder utvecklingsversionen av Apples Mjukvara
eller utvecklingsversioner av Tjänster. Apple ansvarar inte för några kostnader, utgifter eller andra
skulder som Du kan ådra Dig till följd av att Du tillhandahåller Dina Auktoriserade Testenheter och
Registrerade Enheter, Din täckta Produktutveckling eller installation eller användning av denna Applemjukvara eller någon utvecklingsversion av Apples Tjänster, inklusive men inte begränsat till skada på
utrustning, eller skada, förlust eller korruption av mjukvara, information eller data.
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2.3
Konfidentiell karaktär av utvecklingsversion av Apple-mjukvara och Tjänster
Från tid till annan kan Apple förse Dig med utvecklingsversioner av Apples Mjukvara eller
Tjänster som utgör konfidentiell information från Apple och omfattas av sekretesskyldigheterna i
detta avtal, om inte annat anges häri. Sådana utvecklingsversioner av Apples mjukvara och
Tjänster ska inte anses som tillförlitliga om att de ska prestera på samma sätt som en slutgiltig
produkt av kommersiell kvalitet och inte heller användas med data som inte är tillräckligt och
regelbundet säkerhetskopierade och kan innehålla funktioner, funktionalitet eller API:er för
mjukvara eller tjänster som inte ännu är tillgänglig. Du bekräftar att Apple kanske inte offentligt
har meddelat tillgängligheten till sådana utvecklingsversioner av Apples mjukvara eller Tjänster,
att Apple inte har lovat eller garanterat Dig att sådana utvecklingsversioner av mjukvara eller
tjänster kommer att tillkännages eller göras tillgängliga för någon i framtiden, och att Apple inte
har någon uttrycklig eller underförstådd skyldighet gentemot Dig att tillkännage eller kommersiellt
introducera sådan mjukvara eller tjänster eller någon liknande eller kompatibel teknik. Du
erkänner och godkänner uttryckligen att all forskning eller utveckling som Du utför med avseende
på utvecklingsversioner av Apples Mjukvara eller Tjänster görs helt på egen risk.
2.4
Kopior
Du samtycker till att behålla och reproducera Apples upphovsrätt, ansvarsfriskrivningar och andra
meddelanden om äganderätt (så som de visas i Apples Mjukvara och Dokumentation) i alla
kopior av Apples Mjukvara och Dokumentation som Du får göra enligt detta Avtal.
2.5
Ägande
Apple behåller alla rättigheter, äganderätt och intresse för och om Apples Mjukvara, Tjänster, och
eventuella uppdateringar kan göras tillgängliga för Dig enligt detta avtal. Du samtycker till att
samarbeta med Apple för att behålla Apples ägarskap av Apples Mjukvara och Tjänster, och, i
den utsträckning Du blir medveten om eventuella anspråk i samband med Apples Mjukvara och
Tjänster, samtycker Du till att använda rimliga ansträngningar för att omgående meddela Apple
om sådana anspråk. Parterna erkänner att detta Avtal inte ger Apple något ägarintresse i Dina
täckta produkter.
2.6
Inga andra tillåtna användningssätt
Om inte annat anges i detta avtal, godkänner Du att inte hyra, hyra ut, låna ut, ladda upp eller vara
värd på någon webbplats eller server, sälja, distribuera eller underlicensiera Apples Mjukvara, Apples
Certifikat, eller några Tjänster, helt eller delvis, eller för att göra det möjligt för andra att göra det. Du
får inte använda Apples Mjukvara, Apples Certifikat, eller några Tjänster som tillhandahålls nedan för
något syfte som inte uttryckligen tillåts enligt detta Avtal, inklusive tillämpliga Bilagor och Tillägg. Du
samtycker till att inte installera, använda eller köra Apple SDK:er på någon dator som inte är Applemärkt och inte installera, använda eller köra iOS, watchOS, tvOS, iPadOS, macOS och
Tillhandahållandeprofiler på eller i samband med andra enheter än Apple-märkta produkter, eller att
göra det möjligt för andra att göra det. Du får inte och samtycker till att inte, eller tillåta andra att,
kopiera (förutom vad som uttryckligen är tillåtet enligt detta Avtal), dekompilera, dekonstruera,
demontera, försöka härleda källkoden, modifiera, dekryptera eller skapa derivat av Apples Mjukvara,
Apples Certifikat eller några Tjänster som tillhandahålls av Apples Mjukvara eller på annat sätt enligt
nedan, eller någon del därav (utom på så sätt och endast i den utsträckning någon av ovanstående
begränsningar är förbjuden enligt tillämplig lagstiftning eller i den utsträckning som kan tillåtas av
licensvillkor som reglerar användning av komponenter med öppna källor eller kodprov som ingår i
Apples Mjukvara). Du samtycker till att inte utnyttja Apples Mjukvara, Apples Certifikat eller Tjänster
som tillhandahålls nedan på något obehörigt sätt, inklusive men inte begränsat till, genom
överträdelse eller belastning av nätverkskapacitet, eller genom att samla in eller missbruka data som
tillhandahålls av Apples Mjukvara, Apples Certifikat eller Tjänster. Varje försök att göra det är ett brott
mot Apple och dess licensgivare av Apples Mjukvara eller Tjänster. Ditt brott mot dessa restriktioner
kan leda till åtal och skadestånd. Alla licenser som inte uttryckligen ges i detta Avtal är reserverade
och inga andra licenser, rättigheter eller undantag, uttryckliga eller underförstådda, medges av Apple,
vare sig indirekt, genom estoppel eller på annat sätt. Detta Avtal ger Dig inga rättigheter att använda
varumärken, logotyper eller servicemärken som tillhör Apple, inklusive men inte begränsat till
termerna iPhone eller iPod. Om Du hänvisar till några Apple-produkter eller -teknik eller använder
Apples varumärken, samtycker Du till att följa de publicerade riktlinjerna på
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https://www.apple.com/legal/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.html, eftersom de kan
modifieras av Apple då och då.
2.7
FPS SDK och FPS-distributionspaket
Du kan använda FPS SDK för att utveckla och testa en implementering av FPS på serversidan,
enbart för användning med video som streamas av dig (eller för din räkning) genom dina
applikationer, eller video som laddas ner för visning via dina applikationer, på iOS-produkter och /
eller Apple TV, via Safari på macOS, eller på annat sätt skriftligt godkänt av Apple (gemensamt
benämnda ”Auktoriserade FPS-applikationer”). Du är införstådd med att Du måste begära
specifika FPS Deployment Package på Programmets webbportal innan någon produktions- eller
kommersiell användning av FPS. Som en del av en sådan begäran måste Du skicka in
information om hur Du avser använda det efterfrågade FPS:et. Apple kommer granska Din
begäran och förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla Dig FPS Deployment Packaget i fråga
efter eget gottfinnande. I sådana fall kommer Du inte kunna driftsätta FPS:et. All utveckling och
allt testande Du utför med FPS SDK:et sker på Din egen risk och bekostnad och Apple ska inte
hållas ansvarigt gentemot Dig för sådan användning eller om man nekar Dig rätten att använda
FPS i en produktions- eller kommersiell miljö.
Om Apple tillhandahåller ett FPS Deployment Package samtycker Du till att endast använda det
på sätt som godkänts av Apple och endast i anslutning till videomaterial som Du streamar (eller
som streamas på Dina vägnar) till Godkända FPS-applikationer eller som laddas ner för visning
genom Dina Godkända FPS-applikationer. Förutom vad som är tillåtet i Avsnitt 2.9
(Tjänsteleverantörer från tredje part) kommer Du inte att tillhandahålla FPSdistributionspaketet till någon tredje part eller underlicensiera, sälja, sälja, hyra ut, avslöja eller
distribuera FPS-distributionspaketet eller FPS SDK till någon tredje part (eller någon
implementering därav) utan Apples föregående skriftliga medgivande.
Du erkänner och samtycker till att FPS-distributionspaketet (inklusive uppsättningen av FPSproduktionsnycklar) är Apples konfidentiella information enligt Avsnitt 9 (Sekretess). Vidare är
dessa FPS-nycklar unika till Ditt företag eller organisation, och Du bär det enskilda ansvaret vad
gäller lagring och skydd. Du får endast använda dessa FPS-nycklar för att leverera och skydda
Din innehållsnyckel som används för att dekryptera videoinnehåll som streamas av Dig till
Godkända FPS-applikationer eller som laddas ner för visning genom Dina godkända FPSapplikationer. Apple har inga förpliktelser och bär inget ansvar för obehörig åtkomst eller
användning av FPS-nycklar eller något av det innehåll som streamas eller som på annat vis
distribueras i anslutning till FPS. I händelse av att din FPS-nyckel avslöjas, upptäcks, missbrukas
eller förloras kan du begära att Apple återkallar den genom att skicka e-post till productsecurity@apple.com, och du förstår att Apple inte har någon skyldighet att tillhandahålla en
nyckel. Apple förbehåller sig rätten att när som helst återkalla din FPS-nyckel om du begär det, i
händelse av ett brott mot detta avtal av dig, om Apple annars anser det vara klokt eller rimligt,
eller när detta avtal upphör eller av någon anledning.
Du godkänner och samtycker till att Apple förbehåller sig rätten att när som helst återkalla eller på
annat sätt häva Din tillgång till och möjlighet att använda FPS (eller någon del därav) efter eget
gottfinnande. Vidare har Apple ingen skyldighet att tillhandahålla några modifierade, uppdaterade
eller senare versioner av FPS Deployment Package eller FPS SDK. Apple har heller ingen
skyldighet att säkerställa kompatibilitet med någon tidigare version. Om Apple tar fram nya
versioner av det FPS Deployment Package eller FPS SDK som gjorts tillgängligt för Dig
godkänner Du att Du ska uppdatera dem inom en rimlig tidsram om Apple ber Dig göra detta.
2.8
Användning av Apples Tjänster
Apple kan ge tillgång till Apple-tjänster som Dina täckta produkter kan anropa genom API:er i Apples
Mjukvara och/eller som Apple gör tillgängliga genom andra mekanismer, t.ex. genom användning av
nycklar som Apple kan ge Dig tillgång till enligt Programmet. Du samtycker till att endast ansluta till
sådana Apple-tjänster genom de mekanismer som tillhandahålls av Apple för sådan åtkomst och som
endast är avsedda för att användas på Apple-märkta produkter. Förutom vad som är tillåtet i Avsnitt
2.9 (Tjänsteleverantörer från tredje part) eller som på annat sätt anges här, samtycker Du till att inte
dela tillgång till mekanismer som tillhandahålls av Apple för användning av tjänsterna med någon
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tredje part. Vidare samtycker Du till att inte skapa eller försöka skapa ett substitut för eller en liknande
tjänst genom användning av eller tillgång till Apple-tjänster.
Du godkänner att åtkomsten till och användningen av dessa Tjänster endast ska ske när behov
av att tillhandahålla tjänster och funktionalitet för Dina täckta Produkter som är berättigade att
använda dessa Tjänster uppstår, samt endast i enlighet med det som skriftligen godkänts av
Apple, inklusive det som står skrivet i Dokumentationen. Du får inte använda Apples Tjänster på
sätt som inte är förenliga med villkoren i detta Avtal eller som inskränker på några immateriella
rättigheter tillhörande en tredje part eller Apple, eller som strider mot tillämpliga lagar eller
bestämmelser. Du godkänner att Apples Tjänster innehåller privatägt innehåll, information och
material som tillhör Apple och dess licensgivare och som skyddas av tillämpliga immateriella
rättighetslagar, samt andra lagar. Du får inte använda sådant privatägt innehåll, information eller
material på något sätt, förutom den tillåtna användningen av Apple-tjänsterna enligt detta Avtal,
eller som skriftligen medgivits av Apple.
Du förstår att det kan finnas gränser för lagringskapacitet, överföring och/eller transaktioner för
Apples Tjänster både för Dig som utvecklare och för Dina Slutanvändare. Om Du eller Dina
Slutanvändare når dessa gränser kan Din eller Din Slutanvändares möjlighet att använda dessa
Apple-tjänster upphöra. Du eller Din Slutanvändare kan också förlora möjligheten att komma åt
eller hämta data från dessa Tjänster genom Dina täckta produkter eller genom tillämpliga
Slutanvändarkonton. Du samtycker till att inte ta ut några avgifter från Slutanvändare enbart för
åtkomst till eller användning av Apple-tjänsterna genom Dina täckta produkter eller för innehåll,
data eller information som tillhandahålls där och Du samtycker till att inte sälja åtkomst till Appletjänsterna på något sätt. Du samtycker till att inte på olagligt vis skapa några Slutanvändarkonton
eller förmå någon Slutanvändare till att bryta mot villkoren i de tillämpliga Slutanvändarvillkoren
eller tjänsteavtalen med Apple, eller förmå dem att bryta mot någon av Apples
användningspolicyer för sådana Slutanvändartjänster. Med undantag för vad som uttryckligen
anges häri, samtycker Du till att inte påverka Slutanvändarens förmåga att komma åt eller
använda sådana tjänster.
Apple förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra, stänga av,
avvärja, neka, begränsa eller blockera åtkomst till Apple-tjänsterna, eller delar därav (inklusive
men inte begränsat till att återkalla rättigheter eller ändra API:er i Apples Mjukvara som ger
åtkomst till tjänsten eller inte tillhandahålla Dig en rättighet). Under inga omständigheter ska
Apple hållas ansvarigt för borttagning eller blockering av åtkomst till något av de föregående
tjänsterna. Apple kan också införa begränsningar beträffande användningen av eller åtkomst till
Apple-tjänsterna, ta bort Apple-tjänsterna på obestämd tid, återkalla Din tillgång till Appletjänsterna eller avbryta Apple-tjänsterna (eller någon del därav) när som helst utan förvarning
eller ansvar gentemot Dig och efter eget gottfinnande.
Apple garanterar inte tillgänglighet, noggrannhet, fullständighet, tillförlitlighet eller aktualitet av
några data eller information som visas av alla Apple-tjänster. I den utsträckning Du väljer att
använda Apple-tjänsterna med Dina täckta produkter är Du ansvarig för att Du förlitar Dig på
sådan information eller data. Du bär ansvaret för hur Du använder Apple-mjukvara och Appletjänster. Om Du använder sådana Tjänster är det också Ditt ansvar att säkerställa att allt Ditt
innehåll, Din information och Dina data, inklusive men inte begränsat till innehåll Du skickat till
Apple för lagring som ett led i hur Du använder Tjänsterna lagras på ett korrekt sätt i alternativa
utrymmen. Du förstår och samtycker till att Du kanske inte kan komma åt vissa Apple-tjänster när
detta Avtal upphör eller går ut och att Apple förbehåller sig rätten att stänga av åtkomst till eller ta
bort innehåll, data eller information som Du eller Din Omfattade produkt har lagrat genom Din
användning av sådana tjänster som tillhandahålls nedan. Du bör granska Dokumentationen och
policymeddelanden som skickats av Apple innan Du använder några Apple-tjänster.
Apple-tjänster kanske inte är tillgängliga på alla språk eller i alla länder, och Apple hävdar inte att
sådana tjänster skulle vara lämpliga, korrekta eller tillgängliga för användning på någon viss plats
eller produkt. I den utsträckning Du väljer att använda Apple-tjänsterna med Dina Applikationer gör
Du det på eget initiativ och ansvarar för att alla tillämpliga lagar följs. Apple förbehåller sig rätten att
ta ut avgifter för Din användning av Apple-tjänsterna. Apple kommer att informera Dig om
eventuella avgifter eller -avgiftsändringar för Apple-tjänster via e-post och information om sådana
avgifter kommer att publiceras på Programmets webbportal, App Store Connect eller CloudKitProgramavtal
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konsolen. Apple-tjänsternas tillgänglighet och priser kan komma att ändras. Vidare är Appletjänsterna kanske inte tillgängliga för alla Täckta produkter, samt att de eventuellt inte är tillgängliga
för alla utvecklare. Apple förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla (eller att upphöra att
tillhandahålla) Apple-tjänster till vissa eller alla utvecklare när som helst enligt eget gottfinnande.
2.9
Tredjepartstjänsteleverantörer
Om inte annat är förbjudet av Apple i Dokumentationen eller detta Avtal, har Du rätt att anställa
eller anlita en tredje part (”Tjänsteleverantör”) för att hjälpa Dig att använda Apples Mjukvara
och tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal, inklusive, men inte begränsat till, att engagera
någon sådan tjänsteleverantör för att underhålla och administrera Dina Applikationers servrar för
Din räkning, förutsatt att sådana tjänster användning av Apples Mjukvara och tjänster eller allt
material som är associerat med detta sker enbart för Din räkning och endast i enlighet med dessa
villkor. Oaktat ovanstående får Du inte använda en Tjänsteleverantör för att skicka in en
Applikation till App Store eller använda TestFlight på Dina vägnar. Du samtycker till att upprätta
ett bindande avtal med Din Tjänsteleverantör med villkor som är minst lika restriktiva och
skyddande gentemot Apple som villkoren i detta Avtal. Alla åtgärder som vidtas av en sådan
Tjänsteleverantör i anslutning till Dina Applikationer eller användningen av Apple-programvara
eller Apple-tjänster och/eller som en följd av detta Avtal kommer att betraktas som vidtagna av
Dig och Du ska (utöver Tjänsteleverantören) vara ansvarig i förhållande till Apple för alla sådana
åtgärder (eller underlåtenheter). Om några åtgärder eller underlåtenheter från
Tjänsteleverantören utgör ett brott mot detta Avtal eller på annat sätt orsaka någon skada
förbehåller Apple sig rätten att kräva att Du slutar använda Tjänsteleverantören i fråga.
2.10
Uppdateringar: Ingen support eller underhåll
Apple kan utvidga, förbättra eller på annat sätt modifiera Apples Mjukvara eller Tjänster (eller
någon del därav) som tillhandahålls nedan när som helst utan föregående meddelande, men
Apple är inte skyldigt att förse Dig med uppdateringar av Apples Mjukvara eller Tjänster. Om
Uppdateringar görs tillgängliga av Apple reglerar villkoren i detta Avtal dessa Uppdateringar,
såvida inte Uppdateringen åtföljs av en separat licens, i vilket fall villkoren för den licensen
reglerar detta. Du är införstådd med att sådana ändringar kan kräva att Du ändrar eller
uppdaterar Dina täckta produkter. Vidare bekräftar och godkänner Du att sådana ändringar kan
påverka Din förmåga att använda, komma åt eller interagera med Apples Mjukvara och Tjänster.
Apple är inte skyldigt att tillhandahålla underhåll, tekniskt eller annat stöd för Apples Mjukvara
eller Tjänster. Du erkänner att Apple inte har någon uttrycklig eller underförstådd skyldighet att
tillkännage eller göra tillgängliga uppdateringar till Apples Mjukvara eller Tjänster till någon i
framtiden. Om en uppdatering görs tillgänglig kan den ha API:er, funktioner, tjänster eller
funktionalitet som skiljer sig från dem som finns i Apples Mjukvara licensierad nedan eller de
Tjänster som tillhandahålls nedan.

3.

Dina skyldigheter

3.1.
Allmänt
Du intygar till Apple och samtycker till att:
(a) Du är myndig i merparten av landet Du bor i (minst 18 år i många länder) och har de
rättigheter och den behörighet som krävs för att ingå i detta Avtal på Dina egna vägnar, eller om
Du ingår i detta Avtal på Ditt företags, organisations, utbildningsinstituts eller ett statligt företags
eller myndighets vägnar har Du de rättigheter och den behörighet som krävs för att juridiskt binda
denna enhet eller organisation till de villkor och skyldigheter som detta Avtal innebär;
(b) Alla uppgifter som Du tillhandahåller Apple eller Dina Slutanvändare i anslutning till detta Avtal
eller Dina Täckta produkter, inklusive men inte begränsat till information om Licensierade
applikationer eller Pass, ska vara aktuella, sanna, korrekta, fullkomliga och kunna verifieras, och
om uppgifterna Du tillhandahållit Apple förändras ska Du omedelbart informera Apple om detta.
Vidare godkänner Du att Apple får dela dessa uppgifter (inklusive e-postadress och postadress)
med tredje parter som har behov av att känna till dessa för ändamål relaterade till detta Avtal
(t.ex. frågor gällande immateriella rättigheter, kundtjänstärenden osv.);
(c) Du kommer att följa villkoren för och uppfylla dina skyldigheter enligt detta avtal, inklusive att
Programavtal
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erhålla alla nödvändiga samtycken för Dina Auktoriserade Utvecklares användning av Apples
Mjukvara och Tjänster, och du samtycker till att övervaka och vara fullt ansvarig för all sådan
användning av Dina Auktoriserade Utvecklare och deras efterlevnad av villkoren i detta Avtal;
(d) Du bär det enskilda ansvaret för alla kostnader, utgifter och skuldförpliktelser som Du ådrar
dig, samt för all verksamhet som utförs av Dig och Dina Auktoriserade utvecklare i anslutning till
Apple-programvaran och Apple-tjänsterna, de Auktoriserade testenheterna, Registrerade
enheter, de Produkter som omfattas samt Din relaterade utvecklings- och
distributionsverksamhet, inklusive men inte begränsat till allt relaterat utvecklingsarbete, nätverksoch serverutrustning, internettjänst(er) eller annan hård- och programvara eller tjänster som Du
använder i anslutning till ditt användande av tjänsterna;
(e) För syftena som anges i Tillägg 1 (om tillämpligt) intygar Du att Du äger eller kontrollerar de
rättigheter som krävs för att utse Apple och Apples dotterbolag till Din globala uppdragstagare för
distributionen av Din Licensierade Applikation och att ingen tredje parts rättigheter kränks i och
med att Apple och Apples dotterbolag utför sina uppgifter i rollen som ditt ombud och
(f) Du ska inte agera på något sätt som strider mot eller påverkar Dina befintliga åtaganden eller
skyldigheter Du eventuellt har och inget avtal som Du tidigare har ingått ska påverka Ditt
fullgörande av Dina skyldigheter enligt detta Avtal.
3.2
Användning av Apples Mjukvara och Apple-tjänsterna
Som ett villkor för att använda Apples Mjukvara och alla Apple-tjänster godkänner Du att:
(a) Du endast får använda Apples Mjukvara och tjänster för de syften och på det sätt som
uttryckligen tillåts enligt detta Avtal och i enlighet med all tillämplig lagstiftning och regelverk;
(b) Du kommer inte att använda Apples Mjukvara eller några andra Tjänster för olaglig
verksamhet eller för att utveckla någon omfattad produkt, som skulle begå eller underlätta
begåendet av ett brott, eller annan skadlig eller olaglig handling;
(c) Din Applikation, Ditt Biblioteket och/eller Passet kommer att utvecklas i enlighet med
Dokumentationen och Programkraven, vars nuvarande uppsättning anges i Avsnitt 3.3 Nedan;
(d) Dina Täckta produkter, information om Licensierade Applikationer och Pass inte kränker,
missbrukar eller gör intrång på Apples eller någon tredje parts upphovsrätter, varumärken, rätt till
integritet och publicitet, affärshemligheter, patent eller andra upphovsrätter eller juridiska eller
(t.ex. musikkompositioner eller framföranderättigheter, videorättigheter, foto- och bildrättigheter,
tredjepartsdatarättigheter osv. för innehåll och material som kan ingå i Din Applikation) såvitt Du
vet och tror;
(e) Du ska inte, genom användning av Apple-programvara, Apple-certifikat, Apple-tjänster eller på
andra sätt skapa Produkter som omfattas eller annan kod eller program som kan stänga av,
hacka eller på annat sätt påverka Säkerhetslösningen eller någon säkerhet, digital signatur,
digital rättighetsförvaltning, verifierings- eller autentiseringsmekanismer som implementerats i
eller av iOS, watchOS, iPadOS, tvOS, Apple-programvaran eller Tjänst, eller annan Appleprogramvara eller teknik, eller göra det möjligt för andra att göra något av det ovanstående (med
undantag för det som i skrift uttryckligen tillåtits av Apple);
(f) Du ska inte direkt eller indirekt agera på ett sätt som avser att påverka Apple-mjukvaran eller
Tjänsterna, avsikterna med detta Avtal eller Apples affärsverksamhet, inklusive med inte
begränsat till att vidta åtgärder som kan påverka prestandan för App Store, Distribution av
Anpassade Appar eller Programmet eller deras avsedda användningsområde (t.ex. genom att
skicka in bedrägliga recensioner för Din egen Applikation eller en tredjepartsapplikation med
avsikt att skapa förvirring bland kunder, eller ockupera applikationsnamn för att blockera legitim
tredjepartsanvändning). Vidare ska Du inte själv vidta, eller uppmuntra andra att vidta, åtgärder
som leder till olaglig, orättvis, missvisande, bedräglig, olämplig eller oärligt agerande eller
affärsverksamhet kopplat till Dina Täckta produkter (t.ex. använda lockpriser, felrepresentera
kunder, bedräglig affärsverksamhet eller bedriva orättvis konkurrens mot andra utvecklare) och
(g) Applikationer för iOS-produkter, Apple Watch eller Apple TV som utvecklas med Appleprogramvaran får endast distribueras om Apple (enligt eget gottfinnande) väljer att distribuera den via
App Store, Anpassad appdistribution, för betadistribution genom TestFlight eller genom Ad Hoc
distribution som föreskrivs i detta Avtal. Pass som utvecklats med Apples Mjukvara kan distribueras till
dina slutanvändare via e-post, en webbplats eller en applikation i enlighet med villkoren i detta avtal,
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inklusive bilaga 5. Safari-tillägg som signerats med ett Apple-certifikat får distribueras till Dina
slutanvändare enligt villkoren i Detta Avtal, inklusive Bilaga 7. Applikationer för macOS kan
distribueras utanför App Store med Apple-certifikat och/eller Pass som anges i Avsnitt 5.3 och 5.4.
3.3
Programkrav
Applikationer som ska skickas till App Store, Distribution av Anpassade Appar eller TestFlight,
eller som distribueras genom Ad Hoc-distribution, måste utvecklas i enlighet med kraven för
Dokumentation och Program, enligt den nuvarande uppsättningen som anges nedan i detta
Avsnitt 3.3. Bibliotek och Pass är föremål för samma kriterier:
API:er och funktionalitet:
3.3.1 Applikationer får endast använda dokumenterade API:er på det sätt som föreskrivs av
Apple och får inte använda eller ringa några privata API:er. Vidare får macOS-applikationer som
skickas in till Apple för distribution på APP Store endast använda de Dokumenterade API:er som
ingår i den ursprungliga macOS-installationen eller som paketeras med Xcode och SDK:et för
Mac. Tekniker som inte längre är aktuella (såsom Java) får inte användas.
3.3.2 Med undantag av vad som anges i nästa stycke får en Applikation inte ladda ner eller
installera körbar kod. Tolkad kod får laddas ner till Applikationer men endast om denna kod: (a)
inte ändrar Applikationens huvudsyfte genom att tillhandahålla funktioner eller funktionalitet som
inte överensstämmer med Applikationens avsedda och marknadsförda syfte såsom det beskrevs
när Applikationen skickades in till Apple, (b) inte skapar en butik eller butiksfunktionalitet för
annan kod eller andra applikationer och (c) inte kringgår signering, sandbox eller andra
säkerhetsfunktioner i operativsystemet.
En Applikation som utgör en programmeringsmiljö avsedd för att lära ut programmering får ladda
ner och köra körbar kod så länge följande villkor uppfylls: (i) körbar kod får inte ta upp mer än 80
procent av Applikationens visningsyta, förutsatt att annat inte anges i Dokumentationen, (ii)
Applikationen måste visa en rimligt synlig indikator för den som använder Applikationen befinner
sig i en programmeringsmiljö, (iii) Applikationen får inte skapa en butik eller butiksfunktionalitet för
annan kod eller andra applikationer och (iv) källkoden som tillhandahålls av Applikationen måste
kunna visas i sin helhet och redigeras av användaren (t.ex. inga i förväg sammansatta bibliotek
eller ramverk får ingå i den nedladdade koden).
3.3.3 Utan Apples föregående skriftliga godkännande eller som tillåts enligt Avsnitt 3.3.25
(API för köp i appar), får en Applikation inte tillhandahålla, låsa upp eller aktivera ytterligare
funktioner genom andra distributionsmekanismer än App Store, Distribution av Anpassade Appar
eller TestFlight.
3.3.4 En Applikation avsedd för iOS, watchOS, iPadOS eller tvOS får endast läsa data från
eller skriva data till en Applikations avsedda behållarutrymme på enheten, med undantag för om
något annat anges av Apple. För macOS-Applikationer som skickas in till Apple för distribution via
App Store: (a) alla filer som krävs för att applikationen ska kunna köras på macOS måste finnas i
det applikationspaket som skickas till Apple och måste installeras av App Store; (b) alla
lokaliseringar måste finnas i samma applikationspaket och får inte innehålla en svit eller samling
av oberoende applikationer i ett enda applikationspaket; (c) inbyggda
användargränssnittselement eller beteenden hos macOS (t.ex. systemmenyn, fönsterstorlekar,
färger etc.) får inte ändras, modifieras eller på annat sätt ändras; (d) Du får inte använda digitala
rättighetshantering eller andra kopierings- eller åtkomstkontrollmekanismer i sådana applikationer
utan Apples skriftliga tillstånd eller enligt vad som anges i dokumentationen; och (e) om inte
annat tillåts av Avsnitt 3.3.25 (API för köp i appar), sådana applikationer kanske inte fungerar
som en distributionsmekanism för programvara och kanske inte innehåller funktioner eller
funktioner som skapar eller möjliggör en programvarulager, distributionskanal eller annan
mekanism för leverans av programvara inom sådana applikationer (t.ex. en ljudapplikation
kanske inte innehåller ett ljud filter plug-in-butik inom applikationen).
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3.3.5 En Applikation för en iOS-produkt måste ha åtminstone samma funktioner när den körs
av en användare i kompatibilitetsläge på en iPad (t.ex. en iPhone-app som körs i ett motsvarande
fönster i iPhone-storlek på en iPad måste fungera på väsentligen samma sätt som när den körs
på iPhone; förutsatt att denna skyldighet inte gäller någon funktion eller funktionalitet som inte
stöds av en viss hårdvaruenhet, såsom en videoinspelningsfunktion på en enhet som inte har en
kamera). Vidare samtycker Du till att inte påverka eller försöka påverka driften för Din Applikation
i kompatibilitetsläget.
3.3.6

Du tillåts endast använd Multitasking-tjänster för de syften som beskrivs i Dokumentationen.

Användargränssnitt, datainsamling, lokala lagar och sekretess:
3.3.7 Applikationer måste följa riktlinjerna för mänskligt gränssnitt (HIG) och annan
Dokumentation som tillhandahålls av Apple. Du samtycker till att följa bestämmelserna i HIG för
att utveckla ett passande användargränssnitt och funktionalitet som är kompatibel med
utformningen på Apple-märkta produkter (t.ex. bör en App avsedd för klockor ha ett
användargränssnitt som utformats för snabba interaktioner i enlighet med de designteman för
watchOS som beskrivs i HIG).
3.3.8 Om Din Applikation registrerar eller gör upptagning med video, mikrofon,
skärminspelningar eller kamera och inspelningen antingen sparas på enheten eller skickas till en
server (t.ex. med bild, foto, röst eller tal som spelas in, eller annan inspelning) (gemensamt
benämnda ”Inspelningar”), måste en rimligt iögonfallande ljud-, visuell eller annan indikator visas
för användaren som en del av Applikationen för att ange att en inspelning pågår.
- Vidare måste all data-, innehålls- eller informationsinsamling, -behandling, -underhåll, uppladdning, -synkning, -lagring, -överföring, -delning, -avslöjande eller användning som utförs
av, genom eller i anslutning till Din Applikation följa tillämpliga sekretesslagar och -bestämmelser,
samt alla tillhörande Programkrav, inklusive men inte begränsat till meddelande- och
samtyckesbestämmelser.
3.3.9 Du och Dina Applikationer (och eventuella tredje parter som Du har ingått avtal med för
att tillhandahålla reklam) får inte samla in användar- eller enhetsdata utan föregående samtycke
från användare, oavsett om sådan information erhålls direkt från användaren eller genom
användning av Apples Mjukvara, Apples tjänster eller Apples SDK:er, och då endast för att
tillhandahålla en tjänst eller funktion som är direkt relevant för användningen av Applikationen,
eller i reklamsyfte i enlighet med Avsnitt 3.3.12. Du får inte utöka eller på annat sätt ändra
användningsområdet för tidigare insamlade användar- eller enhetsdata utan att ha fått
användarens samtycke för sådan åtgärd eller på annat sätt ändrad datainsamling. Du får inte
använda analysmjukvara i Din Applikation för att samla in och skicka enhetsuppgifter till tredje
parter. Vidare får varken Du eller Din Applikation använda några permanenta, enhetsbaserade
identifierare eller några uppgifter som utvunnits därur med avsikt att identifiera enskilda enheter.
3.3.10 Du måste tillhandahålla tydlig och fullständig information till användare angående Din
insamling, användning och avslöjande av användar- eller enhetsdata, t.ex. en beskrivning av Din
användning av användar- och enhetsdata i appbeskrivningen i App Store. Dessutom måste Du
vidta lämpliga åtgärder för att skydda sådan information mot obehörig användning, avslöjande
eller åtkomst från tredje part. Om en användare slutar eller helt återkallar sitt samtycke till att Du
samlar in, använder eller delar hens användar- eller enhetsuppgifter måste Du (och eventuella
tredje parter som Du anlitat för att visa annonser) omedelbart upphöra med all sådan användning.
Du måste tillhandahålla en sekretesspolicy i Din Applikation, på App Store och/eller Din
webbplats där Du förklarar hur Du samlar in, använder, avslöjar, delar, behåller och raderar
användar- eller enhetsuppgifter. Du godkänner att Du i enlighet med tillämplig lagstiftning ska
informera alla Dina användare om Du utsätts för ett dataintrång där användaruppgifterna Du
samlat in från Din Applikation röjts (t.ex. så ska Du skicka ett e-postmeddelande där Du
informerar Dina användare om att deras uppgifter oavsiktligen röjts eller felanvänts).
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3.3.11 Applikationer måste följa alla tillämpliga straffrättsliga, civila och lagstadgade lagar och
förordningar, inklusive sådana i alla jurisdiktioner där Dina Applikationer kan erbjudas eller göras
tillgängliga. Dessutom:
- Du och Din Applikation måste följa alla tillämpliga sekretess- och datainsamlingslagar och bestämmelser med hänsyn till all insamling, användning eller avslöjande av användar- eller
enhetsuppgifter (t.ex. en användares IP-adress, namnet på användarens enhet och alla
installerade appar som kan associeras med en användare);
- Applikationer får inte utformas eller marknadsföras för att trakassera, misshandla, skicka ut
skräppost (spamma), förfölja, hota eller på annat sätt inskränka på andra personers juridiska
rättigheter (såsom rätten till integritet och publicitet);
- Varken Du eller Dina Applikationer får utföra några funktioner eller länka till något innehåll,
tjänster, information eller data eller använda någon robot, spindel, webbplatssökning eller annan
hämtningsapplikation eller enhet för att samla in, exploatera, hämta, cachelagra, analysera eller
indexera mjukvara, data eller tjänster som tillhandahålls av Apple eller dess licensgivare, eller
skaffa (eller försöka få) sådan information, förutom den information som Apple uttryckligen
tillhandahåller eller gör tillgänglig för Dig i samband med sådana tjänster. Du samtycker till att inte
samla in, sprida eller använda sådana uppgifter för otillåtna ändamål och
- Om Din Applikation är avsedd för ämnesforskning eller använder HealthKit API:er för kliniska
hälsorelaterade användningar som kan involvera personuppgifter (t.ex. lagring av hälsoposter)
samtycker Du till att informera deltagarna om avsedd användning och avslöjande av deras
personligt identifierbara data som en del av sådan forskning eller klinisk hälsoanvändning och
erhålla samtycke från sådana deltagare (eller deras vårdnadshavare) som kommer att använda
Din Applikation för sådan forskning eller kliniska hälsorelaterade användningar. Vidare ska Du
förbjuda tredje part till vilka Du tillhandahåller avidentifierade eller kodade data från att
omidentifiera (eller försöka identifiera) deltagare som använder sådan information utan
deltagarens samtycke och Du samtycker till att kräva att sådana tredje parter skickar
ovanstående begränsning till andra parter som tar emot sådana avidentifierade eller kodade data.
Annonsidentifierare och preferens – API:er för annonsnätverk:
3.3.12 Du och Din Applikation (och eventuella tredje parter som Du anlitat för att visa annonser) får
använda Annonsidentifieraren och all information som erhålls genom användning av
Annonsidentifieraren endast i reklamsyfte. Om en användare nollställer Annonsidentifieraren
samtycker Du till att inte kombinera, korrelera, länka till eller på annat sätt associera, varken direkt
eller indirekt, till den tidigare Annonsidentifieraren eller några uppgifter som kan utvinnas därur med
den nollställda Annonsidentifieraren. Du godkänner att för Applikationer som kompilerats för någon
Apple-märkt produkt som ger tillgång till API:er för annonsstöd att kontrollera användarens
Annonspreferenser innan Du visar reklam genom Annonsidentifieraren, och Du samtycker till att ta
hänsyn användarens inställningar i Annonspreferenser i hur Du använder Annonsidentifieraren.
Dessutom kan Du begära att använda API:er för Annonsnätverket om du vill spåra
annonskonverteringen i Applikationerna. Om Du får tillåtelse att använda API:er för annonsnätverket
samtycker Du till att inte använda dessa API:er eller några uppgifter som samlas in genom API:er för
Annonsnätverket utöver verifiering av annonsvalideringsinformation som en del av
annonskonverteringshändelsen. Du samtycker till att inte kombinera, korrelera, länka eller på annat
sätt associera, varken direkt eller indirekt, information som tillhandahålls som en del av
annonsvalideringen genom att använda API:er för annonsnätverket med annan information Du kan ha
om en användare. Apple förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avvisa alla förfrågningar om
att använda API:er för annonsnätverket.
Plats och Kartor; Användarsamtycke:
3.3.13 Applikationer som använder platsbaserade API:er (t.ex. Core Location, MapKit API) eller
på annat sätt tillhandahåller platsbaserade tjänster får inte utformas eller marknadsföras för
automatisk eller autonom kontroll av fordonets beteende eller för nöd- eller livräddningsändamål.
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3.3.14 Applikationer som erbjuder platsbaserade tjänster eller funktioner, eller som på annat sätt
erhåller, eller försöker få en användares plats genom användning av Apples Mjukvara eller Appletjänster, måste meddela och få samtycke från en individ innan hans eller hennes platsdata
samlas in, överförs eller på annat sätt används av Applikationen och sådana uppgifter får endast
användas som användaren medger detta och så som tillåts häri. Till exempel, om Du har
platsfunktionen inställd på läget ”Alltid” i Din Applikation i syfte att kontinuerligt samla och
använda användarens platsdata måste Du kunna ge användaren ett tydligt definierat
rättfärdigande till detta när de ska ge sitt samtycke, samt hur detta gynnar användaren.
3.3.15 Om Du väljer att tillhandahålla Din egen platsbaserade tjänst, data och/eller information i
samverkan med de kartor Apple tillhandahåller genom tjänsten Apple Kartor (t.ex. lägga en karta
eller rutt Du skapa ovanpå en Apple-karta) bär Du det enskilda ansvaret att säkerställa att Din
tjänst, Dina data och/eller Din information överensstämmer med den/de Apple-karta(or) som
används. Du måste ha följande licensavtal för slutanvändare för Applikationer som använder
platsbaserade API:er för navigation i realtid (inklusive men inte begränsat till steg-för-stegvägvisning och annan navigering som aktiveras genom användning av en sensor): DIN
ANVÄNDNING AV DENNA REALTIDSNAVIGERINGSAPPLIKATION SKER PÅ EGEN RISK.
PLATSDATA KANSKE INTE ÄR KORREKTA.
3.3.16 Applikationer får inte inaktivera, åsidosätta eller på annat sätt påverka Appleimplementerade systemvarningar, varningar, skärmpaneler, samtyckespaneler och liknande,
inklusive men inte begränsat till dem som är avsedda att meddela användaren om dennes
platsinformation, data i adressboken, kalender, foton, ljuddata och/eller att påminnelser samlas
in, överförs, underhålls, bearbetas eller används eller är avsedda att erhålla samtycke för sådan
användning. Vidare, om Du har möjligheten att lägga till en beskrivning för sådana meddelanden,
varning och visningspaneler (t.ex. information i syftessträngarna för API:er för Kameran) ska
dessa beskrivningar vara korrekta och inte på ett icke sanningsenligt sätt framställa
användningsomfånget. Om samtycke inte ges eller dras tillbaka får inte Applikationer samla in,
skicka, behålla, behandla eller använda dessa uppgifter eller utföra andra handlingar som
användaren inte gett eller dragit tillbaka sitt samtycke för.
3.3.17 Om din Applikation (eller din webbplats eller webbapplikation, i tillämpliga fall) använder
eller öppnar MapKit API eller MapKit JS från en enhet som kör iOS version 6 eller senare,
kommer din Applikation (eller din webbplats eller webbapplikation, i tillämpliga fall) att komma åt
och använda Apple Maps Service. All användning av API:n för MapKit, MapKit JS och tjänsten
Apple Kartor måste ske enligt villkoren i detta Avtal (inklusive Programkraven) och Bilaga 6
(Ytterligare villkor för användning av tjänsten Apple Kartor).
Innehåll och material:
3.3.18 Alla masterinspelningar och musikaliska kompositioner som finns i Din Applikation måste
vara helägda av Dig eller licensierade till Dig på en fullständigt betald basis och på ett sätt som
inte kräver att Apple betalar några avgifter, royalty och/eller summor till Dig eller någon tredje
part. Om Din Applikation ska distribueras utanför USA får masterinspelningar och
musikkompositioner som förekommer i Din Applikation (a) inte förekomma i den nuvarande eller
framtida repertoaren hos någon licensgivande organisation med rättighet till mekanisk insamling
eller insamling av uppträdande/kommunikation och (b) om verket licensieras måste det ha
licensierats till Dig exklusivt för Din Applikation av varje tillämplig upphovsrättsinnehavare.
3.3.19 Om Din Applikation innehåller eller kommer att inkludera annat innehåll måste Du antingen
äga detta innehåll eller ha tillåtelse från innehållsägaren att använda det i Din Applikation.
3.3.20 Applikationer kan avvisas om de har innehåll eller material av något slag (text, grafik,
bilder, fotografier etc.) som enligt Apples rimliga bedömning kan anses vara anstötligt eller
olämpligt, till exempel material som kan anses vara obscent, pornografiskt eller ärekränkande.
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3.3.21 Applikationer får inte innehålla skadlig kod, skadlig eller skadlig kod, Program eller annan
intern komponent (t.ex. datavirus, trojanska hästar, ”bakdörrar”) som kan skada, förstöra eller ha
negativ påverkan på Apples Mjukvara, Tjänster, Apple-märkta produkter eller annan mjukvara,
firmware, hårdvara, data, system, tjänster eller nätverk.
3.3.22 Om Din Applikation innehåller FOSS samtycker Du till att följa alla tillämpliga FOSSlicensvillkor. Du samtycker också till att inte använda någon FOSS på sätt som skulle kunna leda
till att icke FOSS-delar av Apples Mjukvara skulle kunna falla under någon FOSSlicensieringsvillkor eller -skyldigheter under utvecklingen av Din Applikation.
3.3.23 Din Applikation kan inkludera kampanjvinster eller tävlingsfunktioner förutsatt att Du är ensam
sponsor för kampanjen och att Du och Din Applikation följer alla tillämpliga lagar och uppfyller alla
tillämpliga registreringskrav i det land eller territorium där Du gör sådan Applikation tillgänglig och
kampanjen är öppen. Du samtycker till att Du är ensam ansvarig för eventuella kampanjer och priser
och samtycker också till att tydligt ange bindande officiella regler för varje kampanj på ett sådant sätt
att Apple inte är sponsor för eller ansvarar för genomförandet av kampanjen.
3.3.24 Din Applikation kan innehålla en direktlänk till en sida på Din webbplats där Du inkluderar
möjligheten för en Slutanvändare att göra ett välgörenhetsbidrag, förutsatt att Du följer alla
tillämpliga lagar (som kan innehålla ett kvitto) och uppfyller alla tillämpliga regler eller
registreringskrav, i det land eller territorium där Du gör det möjligt att göra välgörenhetsbidraget.
Du samtycker också till att tydligt ange att Apple inte är bidragsgivare.
API:er för köp i appar
3.3.25 All användning av API:n för Köp i App och relaterade tjänster måste ske enligt villkoren i
detta Avtal (inklusive Programkraven) och Bilaga 2 (Ytterligare villkor för användning av API:n för
Köp i App).
Network Extension Framework:
3.3.26 Din Applikation får inte ha åtkomst till Network Extension Framework om inte
Applikationen huvudsakligen är utformad för att tillhandahålla nätverksfunktioner, och Du har fått
rättighet från Apple för sådan åtkomst. Du samtycker till följande om Du får sådan rättighet:
- Du bekräftar att Du på ett tydligt sätt ska förklara för Slutanvändarna hur Du och Din Applikation
avser att använda deras nätverksinformation och, om tillämpligt, filtrera deras nätverksdata. Du
samtycker också till att endast använda dessa data och denna information på de vis som
uttryckligen godkänts av Slutanvändaren och som godkänns i villkoren för detta Avtal;
- Du bekräftar att Du ska lagra eller överföra nätverksinformation eller -uppgifter från
Slutanvändaren på ett säkert och lämpligt sätt;
- Du bekräftar att Du inte ska skicka en Slutanvändares nätverksdata eller information genom
icke offentliga, olämpliga eller missvisande processer, t.ex. filtrera dem genom en webbplats för
att generera reklamintäkter eller ”spoofa” en webbplats;
- Du bekräftar att Du inte kommer använda några nätverksdata eller -information som Du erhåller
från Slutanvändarna för att kringgå Slutanvändarens inställningar. Du får till exempel inte spåra
Slutanvändarens wifi-nätverksanvändning för att hitta var de befinner sig om de stängt av
platstjänsten i Din Applikation och
- Oaktat om något i Avsnitt 3.3.9 står i motsatsförhållande får Du och Din Applikation inte
använda Network Extension Framework eller några data eller information som samlas in genom
Network Extension Framework för några andra ändamål än att tillhandahålla nätverksfunktioner i
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anslutning till Din Applikation (t.ex. får den inte användas för att använda en slutanvändare
internettrafik för att visa annonser eller på annat sätt bygga användarprofiler för annonsvisning).
Apple förbehåller sig rätten att inte ge Dig tillstånd att använda Network Extension Framework
enligt eget gottfinnande och att återkalla sådan rättighet när som helst. Om Du vill använda
Access WiFi Information API:er (som tillhandahåller WiFi-nätverket som en enhet är ansluten till),
måste Du begära rättighet från Apple för sådan användning, och oaktat annat i Avsnitt 3.3.9 får
Du endast använda sådana API:er för att tillhandahålla en tjänst eller funktion som är direkt
relevant för Applikationen (t.ex. inte för att visa reklam).
MFi-tillbehör
3.3.27 Din Applikation kan interagera, kommunicera eller på annat sätt samverka med eller styra
ett MFi-tillbehör (som har definierats ovan) via trådlösa signaler eller via Apples Lightning- eller
30-poliga kontakter endast om (i) sådant MFi-tillbehör är licensierat enligt MFi-programmet vid
tidpunkten då Du ursprungligen skickade in Din Applikation, (ii) MFi-licenstagaren har lagt till Din
Applikation i en lista över dem som är godkända för driftskompatibilitet med deras MFi-tillbehör
och (iii) MFi-licenstagaren har fått godkännande från MFi-programmet för sådant tillägg.
Regelefterlevnad:
3.3.28 Du kommer att uppfylla alla tillämpliga lagkrav, inklusive fullständig överensstämmelse
med alla tillämpliga lagar, förordningar och policyer relaterade till tillverkning, marknadsföring,
försäljning och distribution av din applikation i USA, och särskilt kraven från US Food and Drug
Administration (FDA) liksom andra amerikanska regleringsorgan som FAA, HHS, FTC och FCC,
och lagar, förordningar och policyer för alla andra tillämpliga regleringsorgan i alla länder eller
territorier där du använder eller gör din applikation tillgänglig, t.ex. MHRA, CFDA. Samtidigt
godkänner Du att Du inte kommer söka marknadsföringstillstånd eller fatta några beslut som kan
leda till att Apples produkter anses reglerade eller som kan leda till skyldigheter eller
begränsningar för Apple. Genom att skicka in Din Applikation till Apple för distributionsförfrågan
intygar Du och garanterar att Du till fullo följer tillämpliga lagar, bestämmelser och policyer,
inklusive men inte begränsat till alla FDA-lagar, -bestämmelser och -policyer gällande tillverkning,
marknadsföring, försäljning och distribution av Din Applikation i USA, samt andra länder och
områden där Du avser att göra Dina Applikation tillgänglig. Du intygar och garanterar också att
Du endast kommer marknadsföra Din Applikation för dess godkända användningssyfte/avsedda
användningsområde och att endast göra detta i fullständig enlighet med tillämpliga
bestämmelsekrav. Du godkänner att på Apples begäran omgående kunna tillhandahålla
godkännandedokumentation som stöder hur Du marknadsför Din Applikation. På begäran av
FDA eller annan myndighet som behöver granska eller testa Din Applikation som en del av sin
godkännandeprocess ska Du kunna tillhandahålla detta organ med Din Applikation för
granskningsändamål. Du samtycker till att omedelbart meddela Apple i enlighet med de
procedurer som anges i Avsnitt 14.5 av eventuella klagomål eller hot om klagomål angående din
Applikation i samband med sådana lagstadgade krav, i vilket fall Apple kan ta bort din Applikation
från distribution.
Mobilnät:
3.3.29 Om en Applikation kräver eller kommer att få åtkomst till mobilnätverket, gäller dessutom
följande för sådan Applikation:
- Måste följa Apples rekommendationer och andra riktlinjer för hur Applikationer får ansluta till
och använda mobilnätet och
- Inte får, enligt Apples rimliga omdöme, överutnyttja eller på ett oskäligt sätt belasta
nätverkskapaciteten eller bandbredden.
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3.3.30 Eftersom vissa mobilnätsoperatörer kan hindra eller begränsa användningen av Voice
over Internet Protocol (VoIP) på deras nät, vilket bland annat innefattar att VoIP-telefoni används
på mobilnät, samt införa extra avgifter eller andra kostnader i anslutning till VoIP. Du samtycker
till att informera Slutanvändarna att de bör kontrollera villkoren i sina operatöravtal innan de köper
Din Applikation. Detta ska göras genom att inkludera ett meddelande om detta i den
marknadsföringstext som Du tillhandahåller tillsammans med Din Applikation på App Store.
Vidare, om Din Applikation låter Slutanvändare skicka SMS eller ringa mobilsamtal måste Du
informera Slutanvändaren om att standardavgifter eller operatörsavgifter gäller för sådan
kommunikation innan de använder denna funktion.
Apples tjänst för pushnotiser och lokalnotiser:
3.3.31 All användning av Pushnotiser via Apples Pushnotistjänst eller Lokalnotiser måste vara i
enlighet med villkoren i detta avtal (inklusive Programkraven) och Bilaga 1 (ytterligare villkor för
Apples Pushnotistjänst och Lokalnotiser).
Game Center:
3.3.32 All användning av Game Center måste ske enligt villkoren i detta Avtal (inklusive
Programkraven) och Bilaga 3 (Ytterligare villkor för användning av Game Center).
iCloud:
3.3.33 All användning av iCloud Storage API:er och CloudKit API:er samt Din användning av
iCloud-tjänsten enligt detta avtal, måste överensstämma med villkoren i detta avtal (inklusive
Programkraven) och bilaga 4 (ytterligare villkor för användning av iCloud).
Wallet:
3.3.34 Din utveckling av Pass och användning av Passtyps-ID och Wallet enligt detta avtal
måste vara i enlighet med villkoren i detta avtal (inklusive Programkraven) och Bilaga 5
(Ytterligare villkor för Pass).
Ytterligare Tjänster eller Utvecklingsversioner av Mjukvara för Slutanvändare:
3.3.35 Ibland kan Apple tillhandahålla åtkomst till ytterligare tjänster eller utvecklingsversioner
av Apple-mjukvara som Du kan använda i samband med Dina Applikationer eller som
Slutanvändare för utvärderingsändamål. Vissa av dessa kan vara föremål för separata villkor
utöver detta Avtal, i vilket fall Din användning också omfattas av dessa villkor. Sådana tjänster
eller sådan mjukvara kanske inte är tillgängliga på alla språk och i alla länder, och Apple hävdar
inte på något vis att de skulle vara lämpliga eller tillgängliga för användning på specifika platser. I
den utsträckning Du väljer att få tillgång till sådana tjänster eller mjukvara gör Du det på eget
initiativ och är ansvarig för att alla tillämpliga lagar följs, inklusive men inte begränsat till
tillämpliga lokala lagar. I den utsträckning som denna mjukvara använder Apples FaceTime- eller
Meddelandefunktioner bekräftar och godkänner Du att när Du använder dessa tjänster kan de
telefonnummer och enhetsidentifierare som associeras med Dina Auktoriserade Testenheter,
samt de e-postadresser och/eller Apple-ID-uppgifter som Du tillhandahåller, kan användas av
Apple för att tillhandahålla och förbättra sådan mjukvara och sådana funktioner. Vissa tjänster
som görs tillgängliga för Dig genom Apples Mjukvara kan vara tillhandahålla av tredje parter. Du
godkänner att Apple inte har några förpliktelser gentemot Dig eller någon annan person (inklusive
Slutanvändaren) för någon tjänst som tillhandahålls av en tredje part eller någon Apple-tjänst.
Apple och dess licensgivare förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avbryta, ta bort eller
inaktivera åtkomsten till alla tjänster. Under inga omständigheter ska Apple hållas ansvarig för att
ta bort eller inaktivera tillgång till sådana tjänster. Vidare samtycker Du till att vid
tillgängliggörandet av alla kommersiella versioner av mjukvara eller tjänster, eller tidigare på
begäran av Apple, att upphöra med all användning av utvecklingsversionerna av AppleProgramavtal
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mjukvaran eller -tjänsterna som tillhandahålls Dig som Slutanvändare för utvärderingsändamål
enligt detta Avtal.
3.3.36 Om Din Applikation har åtkomst till Googles Safe Browsing-tjänst via Apples Mjukvara är
sådan åtkomst underkastad Googles användarvillkor som anges på:
https://developers.google.com/safe-browsing/terms. Om Du inte godkänner dessa villkor får Du
inte använda tjänsten Google Safe Browsing i Din Applikation och Du bekräftar och godkänner att
all sådan användning innebär att Du godkänner tjänstevillkoren.
3.3.37 Om Din Applikation får åtkomst till data från en Slutanvändares adressbok via
adressbokens API. Du måste meddela och få samtycke från användaren innan hans eller hennes
adressbokdata nås eller används av Din Applikation. Vidare får Din Applikation inte tillhandahålla
någon automatiserad mekanism som endast för över delar av dessa data från Facebook som
finns i slutanvändarens Kontakter till en plats utanför slutanvändarens enhet. För tydlighetens
skull förbjuder detta inte en automatisk överföring av användarens hela adressbok som helhet, så
länge som krav på användaraviseringar och samtycke har uppfyllts; och förbjuder inte att
användare kan överföra någon del av sin adressbokdata manuellt (t.ex. genom att klippa och
klistra in) eller låta dem individuellt välja särskilda dataobjekt som ska överföras.
Tillägg:
3.3.38 Applikationer som innehåller tillägg i paketet för internt bruk måste tillhandahålla viss
funktionalitet utöver bara tilläggen (t.ex. hjälpskärmar, ytterligare inställningar), såvida inte Din
Applikation innehåller ett WatchKit-tillägg. Dessutom:
- Tillägg (inklusive WatchKit-tillägg) får inte ha reklam, produktannonser, direktmarknadsföring
eller erbjudanden om att göra köp i appen i tilläggsvyn;
- Tillägg får inte blockera en helskärm på en iOS-produkt eller Apple TV, eller på ett otydligt eller
oväntat sätt omdirigera, hindra eller störa en användares användning av en annan
utvecklarapplikation eller någon Apple-tillhandahållen funktionalitet eller tjänst;
- Tillägg får endast användas i områden som är utsedda av Apple för iOS, watchOS, iPadOS,
eller tvOS som anges i Dokumentationen;
- Tillägg som tillhandahåller tangentbordsfunktionalitet måste kunna användas oavsett
nätverkstillgång och måste inkludera Unicode-tecken (i kontrast till endast illustrationer);
- All loggning av tangenttryckningar som görs av en sådan förlängning måste tydligt avslöjas för
Slutanvändaren innan sådan information skickas från en iOS-produkt, och trots något annat i
Avsnitt 3.3.9, sådan information får endast användas i syfte att tillhandahålla eller förbättra
tangentbordets funktionalitet i Din Applikation (t.ex. inte för att visa reklam);
- Alla meddelandefiltreringar som görs av ett tillägg måste avslöjas tydligt för Slutanvändaren,
och trots allt annat i Avsnitt 3.3.9, alla SMS- eller MMS-data (oavsett om de nås via ett
meddelandefiltreringstillägg eller skickas av iOS till ett meddelandetilläggs motsvarande server)
får endast användas för att tillhandahålla eller förbättra användarens meddelandeupplevelse
genom att minska skräppost eller meddelanden från okända källor, och får inte användas för att
visa reklam eller för något annat syfte. Vidare får SMS- eller MMS-data från en användare som
öppnas inom tillägget inte exporteras från tilläggets utsedda behållarområde på något sätt och
- Din Applikation får inte automatisera tilläggsinstallationen eller på något vis påbörja
tilläggsinstallationer utan användarens vetskap, och Du måste på ett korrekt sätt beskriva
tilläggets syfte och funktionalitet för användaren.
API:er för HealthKit och API:er för Motion & Fitness:
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3.3.39 Din Applikation får inte komma åt HealthKit API:er eller Motion & Fitness API:er, såvida
den främst är utformad för att tillhandahålla hälso-, rörelse- och/eller fitnesstjänster, och denna
användning är tydlig i Din marknadsföringstext och användargränssnitt. Dessutom:
- Oaktat något annat i Avsnitt 3.3.9 får Du och Din Applikation för internt bruk inte använda
API:er för HealthKit eller API:er för Motion & Fitness, eller någon information som har erhållits via
API:er för HealthKit eller API:er för Motion & Fitness för något annat ändamål än att tillhandahålla
hälso-, rörelse- och/eller fitnesstjänster i samband med Din Applikation för internt bruk (t.ex. inte
för att visa reklam),
- Du får inte använda API:er för HealthKit eller API:er för Motion & Fitness eller någon information
som kan utvinnas ur API:er för HealthKit eller API:er för Motion & Fitness för att röja eller tillhandahålla
Slutanvändarens hälso-, motions- och/eller fitnessinformation till en tredje part utan Slutanvändarens
uttryckliga samtycke, och i sådana fall får detta endast göras för att tredje parten ska kunna
tillhandahålla hälso-, motions- och/eller fitnesstjänster enligt vad som tillåts i villkoren för detta Avtal.
Till exempel så får Du inte dela eller sälja en slutanvändares hälsouppgifter som samlats in genom
API:er för HealthKit eller API:er för Motion & Fitness till annonsplattformar, datamäklare eller
informationsåterförsäljare. För att tydliggöra: Du kan tillåta slutanvändare att ge sitt samtycke till att
deras data delas med tredje parter för medicinska forskningsändamål och
- Du bekräftar att Du på ett tydligt sätt ska förklara för slutanvändarna hur Du och Din Applikation
avser att använda deras hälso-, motions- och/eller fitnessinformation och att endast använda den
på de vis som uttryckligen godkänts av slutanvändaren och som godkänns i villkoren för detta Avtal.
Konfigurationsprofiler:
3.3.40 Konfigurationsprofiler kan inte levereras till konsumenter på annat sätt än för
konfiguration av WiFi-, APN- eller VPN-inställningar, eller som Apple uttryckligen tillåter i den
dåvarande referensdokumentationen för konfigurationsprofil. Du måste på ett tydligt sätt
informera om vilka användardata som kommer samlas och hur den kommer användas på
appskärmen och andra meddelandemekanismer. Detta måste göras innan användaren vidtar
åtgärder för att använda en Konfigurationsprofil. Du får inte dela eller sälja användardata som
utvinns genom Konfigurationsprofiler till annonsplattformar, datamäklare eller
informationsåterförsäljare. Dessutom får Du inte kringgå samtyckspanelen för en
konfigurationsprofil eller andra mekanismer i en konfigurationsprofil.
API:er för HomeKit:
3.3.41 Din Applikation får inte komma åt HomeKit-API:erna om den inte primärt är utformad för
att tillhandahålla hemkonfiguration eller hemautomatiseringstjänster (t.ex. att tända en lampa,
lyfta en garageport) för licensierade HomeKit-tillbehör och denna användning framgår tydligt i Din
marknadsföringstext och användargränssnitt. Du samtycker till att inte använda API:er för
HomeKit för några ändamål utöver att interagera, kommunicera, samverka med eller på annat
sätt styra ett Licensierat HomeKit-tillbehör eller använda HomeKit-databasen. Dessa API:er ska
då endast använda för att konfigurera eller automatisera enheter i hemmet i anslutning till Din
Applikation. Dessutom:
- Din Applikation får endast använda information som utvunnits ur API:er för HomeKit och/eller
HomeKit-databasen på kompatibla Apple-märkta produkter och får inte exportera, fjärransluta till
eller föra över denna information till platser utanför den tillämpliga enheten (t.ex. får inte ett
låslösenord skickas från en slutanvändares enhet för att lagras i en extern databas som inte
förvaltas av Apple), förutsatt att Apple inte gett andra uttryckliga godkännanden i
Dokumentationen och
- Oaktat annat i Avsnitt 3.3.9 får Du och Din Applikation för internt bruk inte använda HomeKit
API:er, eller någon information som erhållits via HomeKit API:er eller genom HomeKit-databasen,
för något annat syfte än att tillhandahålla eller förbättra hemkonfiguration eller
hemautomatiseringstjänster i samband med Din Applikation (till exempel inte för att visa reklam).
API:er för Apple Pay
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3.3.42 Din applikation får använda Apple Pay API: er enbart för att underlätta
betalningstransaktioner som görs av eller genom din applikation, och endast för inköp av varor
och tjänster som ska användas utanför någon iOS-produkt eller Apple Watch, om inte annat är
tillåtet av Apple skriftligen. För tydlighetens skull ersätter ingenting i detta Avsnitt 3.3.42 någon
av reglerna eller kraven för användningen av API för köp av appar, inklusive men inte begränsat
till Avsnitt 3.3.3 och riktlinjerna. Dessutom:
- Du bekräftar och samtycker till att Apple inte är part i några betalningstransaktioner som underlättas
genom användning av Apple Pay-API:er och är inte ansvarig för sådana transaktioner, inklusive men
inte begränsat till otillgängligheten av slutanvändarens betalkort eller betalningsbedrägerier. Dessa
betalningstransaktioner sker mellan Dig och Din bank, inlösare, kortnätverk eller andra parter vars
tjänster Du nyttjar för att bearbeta transaktionen och Du bär ansvaret för att villkoren i eventuella avtal
Du har med dessa tredje parter följs. I vissa fall kan sådana avtal innehålla villkor som specificerar
specifika rättigheter, skyldigheter eller begränsningar som Du acceptera och anta i samband med ditt
beslut att använda funktionerna i Apple Pay-API:er;
- Du samtycker till att på ett säkert sätt lagra privata nycklar som tillhandahålls till Dig som en del
i hur Du använder API:er för Apple Pay (t.ex. krypterade på en server) och i enlighet med
Dokumentationen. Du samtycker till att inte lagra slutanvändares betalningsinformation
okrypterade på en iOS-produkt. För tydlighetens skull: Du får inte dekryptera denna sorts
betalningsinformation på en iOS-produkt.

- Du samtycker till att inte anropa Apple Pay-API:er eller på annat sätt försöka få information via
Apple Pay-API:er för ändamål som inte är relaterade till att underlätta slutanvändarens
betalningstransaktioner; och

- Om Du använder API:er för Apple Pay i Din Applikation samtycker Du till att använda
kommersiellt tillgängliga medel för att inkludera Apple Pay Cash som ett betalningsalternativ när
Du använder API:er för Apple Pay i enlighet med Dokumentationen och under förutsättningen att
Apple Pay Cash finns tillgänglig i det land eller område där Applikationen distribueras.
3.3.43 Som en del av att underlätta en slutanvändares betalningstransaktion via Apple PayAPI:er kan Apple ge dig (oavsett om du agerar som säljare eller som mellanhand) en Apple Paynyttolast. Om Du tar emot Apple Pay Payload godkänner Du följande:
- Om Du agerar som Inköpare får Du använda Apple Pay Payload för att behandla
slutanvändarbetalningar och för andra ändamål som Du informerat slutanvändaren om och
endast enligt tillämplig lagstiftning och
- Om Du agerar som Mellanpart:
(a) Du får endast använda Apple Pay Payload för att möjliggöra betalningstransaktioner mellan
Inköparen och slutanvändaren och för Dina egna förvaltningsändamål (t.ex. kundtjänst) som en
del av sådana transaktioner;
(b) Du godkänner att Du inte ska spara data från Apple Pay Payload under längre perioder än
vad som krävs för att slutföra betalningstransaktionen och för de orderbehandlingsändamål för
vilka den samlades in;
(c) Du samtycker till att inte kombinera data som samlas in genom API:er för Apple Pay,
inklusive men inte begränsat till Apple Pay Payload med andra data som Du besitter om
slutanvändaren (med undantag för en begränsad utsträckning som är nödvändig för
behandlingsändamål). För att förtydliga: en Mellanpart får inte använda data som samlats in
genom API:er för Apple Pay för annons- och marknadsföringsändamål, för att utveckla eller
uppgradera en användarprofil eller på anat sätt riktas gentemot slutanvändare;
(d) Du samtycker till att informera slutanvändarna om att Du är en Mellanpart i transaktionen och
att tillhandahålla Inköparens identitet för specifika transaktioner i Betalningsavin för Apple Pay
(utöver ditt namn i rollen som en Mellanpart) och
(e) Om Du använder en Inköpare är Du ansvarig för att säkerställa att den Inköpare Du väljer
endast använder den Apple Pay Payload som Du tillhandahåller för att behandla slutanvändarens
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betalningstransaktioner och för andra syften som de informerat slutanvändaren om, samt endast
enligt tillämplig lagstiftning. Du samtycker till att upprätta ett bindande avtal med en sådan
Inköpare med villkor som är minst lika restriktiva och skyddande gentemot Apple som villkoren i
detta Avtal. Alla åtgärder som vidtas av en sådan Inköpare i anslutning till Tjänsten till sådan
Apple Pay Payload eller betalningsöverföringen kommer att betraktas som vidtagna av Dig och
Du ska (utöver Inköparen) vara ansvarig i förhållande till Apple för alla sådana åtgärder (eller
underlåtenheter). Om några åtgärder eller underlåtenheter från Inköparen kan anses utgöra ett
brott mot detta Avtal eller på annat sätt orsaka någon skada förbehåller Apple sig rätten att kräva
att Du slutar använda Inköparen i fråga.
SiriKit:
3.3.44 Din Applikation kan registreras som en destination för att använda de Apple-definierade
SiriKit-domänerna, men bara om Din Applikation för internt bruk är utformad för att ge relevanta
svar till en användare, eller på annat sätt utföra användarens begäran eller avsikt, i samband
med tillämpligt SiriKit-domän (t.ex. rittdelning) som stöds av Din Applikation och denna
användning framgår tydligt i Din marknadsföringstext och användargränssnitt. Vidare får Din
Applikation lägga till åtgärder i SiriKit, men endast om dessa åtgärder kopplas till
användarbeteenden eller aktivitet i Din Applikation och som Du kan ge användaren ett relevant
svar till. Du samtycker till att inte skicka falsk information via SiriKit om någon sådan
användaraktivitet eller sådant beteende eller på annat sätt störa förutsägelserna som
tillhandahålls av SiriKit (t.ex. SiriKit-donationer bör baseras på faktiskt användarbeteende).
3.3.45 Din Applikation får endast använda information som erhållits via SiriKit på Appleprodukter som stöds och får inte exportera, fjärråtkomst eller överföra sådan information från en
enhet förutom i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla eller förbättra relevanta svar till
en användare eller utföra en användares begäran eller i samband med Din Applikation. Oaktat
något annat i Avsnitt 3.3.9 får Du och Din Applikation inte använda SiriKit, eller någon
information som erhållits via SiriKit, för något annat syfte än att ge relevanta svar till en
användare eller på annat sätt utföra en användares begäran eller avsikt i samband med en
SiriKit-domän, avsikt eller åtgärd stöds av Din Applikation för internt bruk och/eller för att förbättra
Din Applikation i responsen på användarförfrågningar (t.ex. inte för att visa reklam).
3.3.46 Om Din Applikation använder SiriKit för att möjliggöra bearbetning av ljuddata av Apple,
samtycker Du till att tydligt avslöja för Slutanvändare att Du och Din Applikation kommer att
skicka sina inspelade ljuddata till Apple för taligenkänning, bearbetning och/eller
transkriptionsändamål och att sådana ljuddata kan användas för att förbättra och tillhandahålla
Apples produkter och tjänster. Du samtycker vidare till att endast använda sådana ljuddata och
igenkänd text som kan returneras från SiriKit, så som uttryckligen har godkänts av
Slutanvändaren och som uttryckligen tillåts häri.
API för enkel inloggning:
3.3.47 Du får inte ansluta till eller använda API:n för enkel inloggning om Du inte är en
flerkanalsprogramsdistributör (MVPD) eller om Din Applikation huvudsakligen är utformad för att
tillhandahålla autentiserade program via en prenumerationsbaserad MVPD-tjänst och Du fått
tillåtelse från Apple att använda API:n för enkel inloggning. Om Du fått sådan tillåtelse får Du
endast använda API:n för enkel inloggning för att verifiera användarens behörighet att öppna Ditt
MVPD-innehåll på en Apple-produkt enligt Specifikationen för enkel inloggning. All sådan
användning måste ske enligt villkoren i Dokumentationen för Specifikationen för enkel inloggning.
Du godkänner att Apple förbehåller sig rätten att inte ge Dig denna behörighet och att när som
helst utan tidigare meddelande återkalla denna behörighet helt enligt eget gottfinnande.
Om Du använder API:er för enkel inloggning är Du ansvarig för att tillhandahålla en
inloggningssida som användarna får tillgång till via API:n för enkel inloggning där användarna
loggar in för att verifiera att de har rätt att öppna ditt MVPD-innehåll. Du godkänner att en sådan
inloggningssida inte får visa annonser och att sidans innehåll och utseende först måste granskas
och godkännas av Apple. Om Du använder API:n för enkel inloggning och Apple tillhandahåller
en uppdaterad version av denna API och/eller Specifikation för enkel inloggning samtycker Du till
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att uppdatera Din implementering så att den överensstämmer med nyare versioner och
specifikationer. Detta ska göras inom tre (3) månader efter att Du fått uppdateringen från Apple.
Du ger samtycke till att Apple använder, reproducerar och visar de varumärken som Du
tillhandahållit i anslutning till funktionen för enkel inloggning, inklusive användning på
användargränssnittskärmarna i Apple-produkter där användarna väljer leverantör och verifierar
sina uppgifter genom enkel inloggning och/eller att tillhandahålla användaren med en lista med
appar som är tillgängliga för användaren genom enkel inloggning. Du ger också Apple rätten att
använda skärmdumpar och bilder av sådant användargränssnitt, inklusive men inte begränsat till
användning i instruktionsmaterial, utbildningsmaterial, marknadsföringsmaterial och reklam i vilket
medium som helst. Data som tillhandahålls via API:n för enkel inloggning kommer hädanefter
betraktas som Licensierad applikationsinformation men kommer vara föremål för de
användningsbegränsningar som beskrivs i detta avsnitt.
Du får inte samla, lagra eller använda data som tillhandahållits via API:n för enkel inloggning för
några andra ändamål andra än att verifiera en användares behörighet att öppna Ditt MVPDinnehåll på en Apple-produkt, ge användaren tillgång till ditt MVPD-innehåll och/eller åtgärda
prestandarelaterade eller tekniska problem med Din MVPD-tjänst. Du får inte tillhandahålla eller
avslöja data, innehåll eller information som införskaffats genom användning av API:n för enkel
inloggning med undantag för autentiseringsuppgifter som skickats till programleverantörer vars
program erbjuds som del av en MVPD-prenumeration som Du erbjuder, och endast för att
verifiera användarens behörighet att öppna och se programmen på en Apple-produkt enligt
användarens MVPD-prenumeration.
API för TV-app
3.3.48 Du får inte använda TV App API såvida inte (a) Din applikation huvudsakligen är
utformad för att tillhandahålla videoprogrammering, (b) Du har fått rätt från Apple och (c) Din
användning är i enlighet med specifikationen för TV-appen. I den mån Du förser Apple med TVappdata får Apple endast lagra, använda, reproducera och visa dessa data för att: (a)
tillhandahålla information och rekommendationer för personer som använder TV-appfunktioner,
(b) göra det möjligt för användare att länka från sådana rekommendationer och/eller information
till innehåll som går att se genom Din Licensierade applikation och/eller (c) utföra underhåll eller
optimera TV-appfunktioner. När det gäller all TV-appinformation som har skickats in av dig innan
detta avtal upphör kan Apple fortsätta att använda sådan information i enlighet med detta Avsnitt
3.3.48 efter uppsägning av detta avtal. TV-appdata kommer betraktas som Licensierad
applikationsinformation enligt detta Avtal men kommer vara föremål för de begränsningar som
beskrivs i detta avsnitt. Du bekräftar att Apple förbehåller sig rättigheterna att inte inkludera Din
Licensierade Applikation bland TV-appfunktionerna helt enligt eget gottfinnande.
Apple kommer be om användarens samtycke utifrån användarens Apple ID innan Din
Licenserade applikation innefattas i TV-appfunktionerna som visas under detta Apple ID. Apple
kommer också ge användare möjligheten att dra tillbaka detta samtycke och radera deras TVappdata från Apples system. Vidare får Du be om användarsamtycke utifrån Ditt eget
prenumerations-ID-system. Du är ansvarig för att säkerställa att Du följer tillämpliga lagar,
inklusive lagar gällande att få användarsamtycke i det land Du befinner Dig i beträffande hur Du
förser Apple med TV-appdata.
Bildsökning med tjänsten Spotlight:
3.3.49 I den utsträckning Du tillhandahåller Apples spotlight-image-söktjänst tillgång till någon av
Dina domäner som är associerade med Dina licensierade Applikationer (”associerade domäner”), ger
Du härmed Apple behörighet att genomsöka, samla in, kopiera, sända och/eller cachelagra innehållet
som finns i de associerade domänerna (”licensierat innehåll”) för de ändamål som anges i detta
avsnitt. Det Licensierade innehållet ska betraktas som Licensierad Applikationsinformation enligt detta
Avtal. Du beviljar härmed Apple en licens att använda, skapa, ha skapat, reproducera, beskära
och/eller modifiera filformatet, upplösningen och utseendet på det Licensierade innehållet (i syfte att
minska filstorleken, konvertera till en filtyp som stöds och/eller visa miniatyrer) och för att offentligt
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visa, offentligt utföra, integrera, införliva och distribuera det licensierade innehållet för att förbättra
sökning, upptäckt och Slutanvändardistribution av det Licensierade innehållet i Apples
meddelandefunktion. När Avtalet sägs upp av någon anledning kommer Slutanvändare av Applemärkta produkter att få fortsätta använda och distribuera allt Licensierat innehåll som de fått genom
användning av Apple-märkta produkter före sådan uppsägning.
MusicKit:
3.3.50 Du samtycker till att inte anropa MusicKit API:er eller använda MusicKit JS (eller på annat
sätt försöka få information via MusicKit API:er eller MusicKit JS) för ändamål som inte är
relaterade till att underlätta åtkomst till Dina Slutanvändares Apple Music-prenumerationer. Om
Du ansluter till API:er för MusicKit eller MusicKit JS måste Du följa Riktlinjer för Apple Musicidentiteten. Du samtycker till att inte utkräva betalning för eller på ett indirekt sätt tjäna pengar på
tillgång till tjänsten Apple Music (t.ex. köp i app, annonser, begära användarinformation) genom
Din användning av API:er för MusicKit, MusicKit JS eller på annat vis. Dessutom:
- Om Du väljer att erbjuda musikuppspelning via API:er för MusicKit eller MusicKit JS måste hela
låtar vara aktiverade för uppspelning och användare måste starta uppspelning och kunna
navigera uppspelning med standardiserade mediekontroller såsom ”spela upp”, ”pausa” och
”hoppa över” och Du samtycker till att inte förvränga funktionerna i dessa kontroller,
- Du får inte, samt får inte göra det möjligt för Dina Slutanvändare att, ladda ner, ladda upp eller
modifiera MusicKit-innehåll. MusicKit-innehåll får heller inte synkroniseras med annat innehåll,
förutsatt att Apple i Dokumentationen inte tillåter annat;
- Du får endast spela upp MusicKit-innehåll så som det renderas av API:erna för MusicKit eller
MusicKit JS och endast enligt de villkor som beskrivs i Dokumentationen (t.ex. får inte
albumbilderna och musikrelaterade texter från API:n för MusicKit användas separat från
musikuppspelning eller spellistshantering.
- Metadata från användare (t.ex. spellistor och favoriter) får endast användas för att tillhandahålla
en tjänst eller funktion som tydligt beskrivits för slutanvändaren och som är direkt relevant för Din
Applikations, webbplats eller webbapplikations användningsområde, vilket avgörs av Apple helt
enligt eget gottfinnande och
- Du får endast använda MusicKit JS som ett fristående bibliotek i Din Applikation,
webbapplikation eller på Din webbplats och endast enligt de villkor som beskrivs i
Dokumentationen (t.ex. samtycker Du till att inte återkombinera MusicKit JS med annan
JavaScriptkod eller ladda ner den separat och dela den på nytta).
API:er för DeviceCheck:
3.3.51 Om Du använder DeviceCheck API:er för att lagra DeviceCheck-data måste Du
tillhandahålla en mekanism för kunder att kontakta Dig för att återställa dessa värden, om
tillämpligt (t.ex. återställa en prenumerationsprenumeration eller auktorisera viss användning när
en ny användare förvärvar enheten). Du får inte förlita Dig på DeviceCheck-data som en enskild
identifierare för bedrägligt förfarande och får endast använda dessa DeviceCheck-data i
anslutning med andra data eller annan information, t.ex. får DeviceCheck-data inte användas
som den enda datapunkten eftersom en enhet inte får lämnas över till en annan person eller
säljas vidare. Apple förbehåller sig rätten att när som helst radera DeviceCheck-data efter eget
gottfinnande och Du samtycker till att inte förlita Dig på sådana data. Vidare samtycker Du till att
inte dela DeviceCheck-tokens Du får från Apple med någon tredje part med undantag en
Tjänstleverantör som agerar på Dina vägnar.
Ansiktsdata:
3.3.52 Om Din Applikation har åtkomst till ansiktsdata får Du bara använda ansiktsdata för att
tillhandahålla en tjänst eller funktion som är direkt relevant för användningen av Applikationen,
och Du samtycker till att informera användare om Dina avsedda användningar och avslöjanden
av ansiktsdata genom att Din Applikation och för att få tydligt och klart samtycke från sådana
användare innan någon insamling eller användning av Ansiktsdata. Oaktat något annat i Avsnitt
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3.3.9 får varken Du eller Din Applikation för internt bruk (eller någon tredje part som Du har ingått
avtal med för att visa annonser) använda Ansiktsdata för att visa annonser eller för andra ickerelaterade ändamål. Dessutom:
- Du får inte använda Ansiktsdata på ett sätt som bryter mot Dina användares (eller någon tredje
parts) juridiska rättigheter eller för att tillhandahålla en olaglig, orättvis, vilseledande, bedräglig,
olämplig, exploaterande, eller stötande användarupplevelse och då endast i enlighet med
Dokumentationen;
- Du får inte använda Ansiktsdata för autentiserings-, annonserings- eller
marknadsföringsändamål eller för att på annat sätt riktad aktivitet gentemot en Slutanvändare;
- Du får inte använda Ansiktsdata: för att bygga användarprofiler eller på annat sätt försöka,
underlätta för eller uppmuntra tredje parter att identifiera anonyma användare eller rekonstruera
användarprofiler utifrån Ansiktsdata;
- Du samtycker till att inte överföra, dela, sälja eller på annat sätt tillhandahålla reklamplattformar,
analysleverantörer, datamäklare, informationsåterförsäljare eller andra sådana parter med
Ansiktsdata och
- Ansiktsdata får inte delas eller föras över från användarens enhet förutsatt att klart och tydligt
samtycke givits till detta. Ansiktsdata får också endast användas för att tillhandahålla en viss
tjänst eller funktion för Din Applikation (t.ex. får nätstruktur för ett ansikte endast användas för att
visa en bild av användaren i Applikationen) och endast enligt dessa villkor och Dokumentationen.
Du samtycker till att kräva att Dina Tjänstleverantörer endast använder ansiktsdata i den
begränsade omfattning som användaren godkänner och endast i enlighet med dessa villkor.
API:er för ClassKit:
3.3.53 Din Applikation får inte innehålla ClassKit API:er såvida den inte främst är avsedd att
tillhandahålla utbildningstjänster, och denna användning är tydlig i Din marknadsföringstext och
användargränssnitt. Du samtycker till att inte skicka in falska eller felaktiga data via API:er för
ClassKit eller att försöka omdefiniera de tilldelade datakategorierna för data som skickas via
API:er för ClassKit (t.ex. information om en students plats är inte en datatyp som stöds och ska
inte skickas).
Logga in med Apple:
3.3.54 Du får endast använda inloggning med Apple i Dina Motsvarande Produkter så länge Din
användning är jämförbar med att inkludera Inloggning med Apple i Din Applikation. Du får inte
dela eller sälja användardata som utvinns genom Logga in med Apple till annonsplattformar,
datamäklare eller informationsåterförsäljare. Om en användare väljer att anonymisera sina
användardata som en del av Logga in med Apple samtycker Du till att inte försöka koppla
samman dessa anonymiserade data med information som direkt identifierar personen och som
utvunnits utanför Logga in med Apple utan att först få användarens samtycke.
ShazamKit:
3.3.55 All användning av ShazamKit API:er måste vara i enlighet med villkoren i detta avtal
(inklusive riktlinjerna för Apple Music Identity och Programkrav) och Dokumentationen. Om du väljer
att visa ShazamKit-innehåll som motsvarar låtar tillgängliga på Apple Music, måste du tillhandahålla
en länk till respektive innehåll inom Apple Music i enlighet med Apple Music Identity Guidelines.
Förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts häri samtycker Du till att inte kopiera, modifiera,
översätta, skapa ett derivatverk av, publicera eller visa ShazamKit-data på något sätt. Vidare får Du
inte använda eller jämföra data från ShazamKit API:er för att förbättra eller skapa en annan tjänst för
ljudigenkänning. Appar som använder ShazamKit-API:er får inte designas eller marknadsföras för
efterlevnadssyfte (t.ex. musiklicensiering och royalty-granskning).
Xcode Cloud:
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3.3.56 I den utsträckning Du använder Xcode-molntjänsten för att hantera Ditt Xcodemolninnehåll och bygga Dina Applikationer beviljar du härmed Apple, dess dotterbolag och
agenter, en icke-exklusiv, världsomspännande, fullbetald, royaltyfri licens för att reproducera,
värd, bearbeta, visa, sända, modifiera, skapa härledda verk av och på annat sätt använda Ditt
Xcode-molninnehåll enbart för att Apple ska kunna tillhandahålla Xcode-molntjänsten. Du
bekräftar och samtycker till att (a) Du är ensam ansvarig för sådant Xcode Cloud-innehåll, där
Apple inte har några äganderätt, (b) om du väljer att använda en tredje partstjänst med Xcode
Cloud-tjänsten, är du ansvarig för din efterlevnad med villkoren för sådan tredje parts tjänst och
(c) tillhandahållandet av användargenererat innehåll (t.ex. byggnader) av Xcode Cloud Service
ska inte betraktas som en distribution för avtals- eller licensförpliktelser.

4.

Ändringar i Programkrav eller Villkor

Apple kan när som helst ändra Programkraven eller Villkoren i detta Avtal. Nya eller modifierade
Programkrav kommer inte tillämpas på Applikationer som redan distribueras genom App Store eller
Anpassad appdistribution. Detta förutsätter dock att Du godkänner att Apple förbehåller sig rättigheten
att när som helst ta bort Applikationer som inte uppfyller de nya eller modifierade Programkraven från
App Store eller Anpassad appdistribution. För att kunna fortsätta använda Apple-programvaran,
Apple-certifikat eller andra tjänster måste Du bekräfta och godkänna de nya Programkraven och/eller
de nya villkoren i detta Avtal. Om Du inte godkänner de nya Programkraven eller de nya villkoren
kommer Apple säga upp Din rätt att använda Apple-programvara, Apple-certifikat och samtliga
Tjänster. Du samtycker till att Ditt godkännande av sådana nya avtalsvillkor eller Programkrav kan
signeras elektroniskt, inklusive och utan begränsning till genom att Du kryssar i en ruta eller klickar på
en knapp såsom ”godkänner” eller liknande. Ingenting i detta avsnitt påverkar Apples rättigheter enligt
Avsnitt 5 (Apple-certifikat; återkallande).

5.

Apple-certifikat; återkallande

5.1
Certifikationskrav
Alla Applikationer måste signeras med ett Apple-certifikat för att få installeras på Auktoriserade
testenheter, Registrerade enheter eller skickas in till Apple för distribution via App Store,
Anpassad appdistribution eller TestFlight. På samma sätt måste alla Biljetter signeras med ett
Apple-certifikat för att godkännas och accepteras av Wallet. Safari-tillägg måste signeras med ett
Apple-certifikat för att få köras på macOS. Du måste använda ett webbplats-ID för att skicka
Safari-pushnotiser användare som använder en stationär dator med macOS och som valt att ta
emot sådana notiser från Din Webbplats genom Safari på macOS. Du kan också få andra Applecertifikat och -nycklar för andra ändamål så som anges här och i Dokumentationen.
Vad gäller detta garanterar Du Apple att:
(a) Du inte ska vidta några åtgärder som påverkar den normala driften för Apple-certifikat, nycklar
eller Tillhandahållandeprofiler;
(b) Du bär det enskilda ansvaret för att hindra alla obehöriga personer eller organisationer från att
få tillgång till Dina Apple-certifikat och nycklar, och att Du ska ta till alla tillgängliga medel för att
skydda Dina Apple-certifikat och nycklar (t.ex. ska Du inte ladda upp Dina Apple-certifikat för
distribution via App Store till ett molnlagringsutrymme där tredje parter kan använda det);
(c) Du samtycker till att omedelbart skriftligt informera Apple om Du av någon anledning
misstänker att något av Dina Apple-certifikat eller någon av Dina nycklar kan ha röjts;
(d) Du inte ska tillhandahålla eller föra över Apple-certifikat eller nycklar som tillhandahållas enligt
detta Program till någon tredje part (med undantag för Tjänsteleverantörer som använder dem på
Dina vägnar i enlighet med detta Avtal och endast i den utsträckning som Apple tillåter i
Dokumentationen eller detta Avtal (t.ex. förbjuds Du från att tillhandahålla eller föra över Dina
Apple-certifikat som används för distribution via eller inlämning till App Store till en
Tjänsteleverantör)) och Du ska inte använda Dina Apple-certifikat till att signera någon tredje
parts applikation, biljett, tillägg, meddelande, implementering eller webbplats;
(e) Du endast ska använda Apple-certifikat eller nycklar i det omfång som Apple tillåter och enligt
Dokumentationen och
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(f) Du kommer att använda Apple-certifikat som tillhandahålls under detta Program uteslutande i
syfte att signera Dina Pass, signera Dina Safari-tillägg, signera Din Webbplats registreringspaket,
få åtkomst till APN-tjänsten och/eller signera Dina Applikationer för testning, överlämning till
Apple och/eller för begränsad Distribution för användning på Registrerade Enheter eller
Auktoriserade Testenheter som planeras under detta Program, eller som på annat sätt tillåts av
Apple, och endast i enlighet med detta Avtal. Som ett begränsat undantag till ovanstående tillåts
Du förse Dina Tjänsteleverantörer med versioner av Din Applikation för signering med de
utvecklarcertifikat som utfärdats av Apple, men endast för att de ska kunna testa Din Applikation
på Dina vägnar på Apple-märkta produkter som kör iOS, watchOS, iPadOS och/eller tvOS och
underförutsättningen att alla dessa tester utförs internt av Dina Tjänsteleverantörer (t.ex. inte för
extern distribution av Dina Applikationer) samt att Dina Applikationer raderas inom en rimlig
tidsram efter det att testerna slutförts. Vidare godkänner Du att Din Tjänsteleverantör endast får
använda data som utvinns genom sådana testningstjänster för att förse Dig med information om
Din Applikations prestanda (t.ex. tillåts inte Din Tjänsteleverantör att sammanställa och jämföra
testresultaten som berör Din Applikation med andra utvecklares testresultat).
Vidare garanterar Du Apple att de licensieringsvillkor som gäller för Din Applikation, Ditt Safaritillägg, Din Webbplats registreringspaket och/eller Ditt Pass, eller vad som gäller för eventuell
tredjepartskod eller FOSS som ingår i Dina Täckta produkter, ska överensstämma med och inte
strida mot de digitala signerings- eller innehållsskyddsaspekterna i Programmet eller några villkor
eller krav som gäller för Programmet eller detta Avtal. I synnerhet ska sådana licensieringsvillkor
inte kräva att Apple (eller dess ombud) ska avslöja eller göra några nycklar, autentiseringskoder,
metoder, förfaranden, data eller annan information gällande Säkerhetslösningen, digital signering
eller mekanismer för digital rättighetshantering eller säkerhet som används dom del av Appleprogramvara, inklusive App Store, tillgängliga. Om Du upptäcker någon sådan inkonsekvens eller
konflikt samtycker Du till att omedelbart meddela Apple om det och kommer att samarbeta med
Apple för att lösa en sådan situation. Du bekräftar och godkänner att Apple när som helst får sluta
distribuera alla Licensierade Applikationer eller Biljetter som påverkas, samt vägra acceptera alla
senare Applikationer eller Biljetter som Du skickar in tills frågan lösts på ett vis som Apple finner
tillfredsställande.
5.2
Certifikat för beroende parter
Apple-programvaran och Tjänsterna får också innehålla funktionalitet som gör det möjligt för
Apple-programvaran och Tjänsterna (t.ex. Apple Pay) att ta emot digitala certifikat, antingen
Apple-certifikat eller certifikat från tredje parter, och/eller för att användas för att förse Dig med
information (t.ex. transaktionskvitton, kvitton från tjänsten App Attest). Du ansvarar för att verifiera
giltigheten för samtliga intyg och kvitton som Du tar emot från Apple innan Du förlitar Dig på dem
(t.ex. bör Du verifiera att kvittot skickats av Apple innan Du levererar innehåll till slutanvändaren
genom att använda API för köp i appar). Du bär det enskilda ansvaret för Ditt val att förlita Dig på
sådana certifikat och kvitton. Apple ska inte hållas ansvarigt om Du inte lyckas verifiera att
sådana certifikat eller kvitton skickats av Apple (eller tredje parter) eller att Du förlitar Dig på
Apple-certifikat eller andra digitala certifikat.
5.3
Attesterade Applikationer för macOS
För att Din macOS-applikation ska vara auktoriserad kan Du begära en digital fil för autentisering
av Din Applikation från Apples digitala noteringstjänst (ett ”Pass”). Du kan använda detta Pass
tillsammans med Ditt Apple-certifikat för att få en förbättrad utvecklarsignerings- och
användarupplevelse för Din Applikation på macOS. För att kunna begära ett sådant Pass från
Apples digitala attesteringstjänst måste Du ladda upp Din Applikation till Apple genom Apples
utvecklarverktyg (eller de mekanismer som efterfrågas) så att kontinuerliga säkerhetskontroller
kan genomföras. Dessa kontinuerliga säkerhetskontroller kommer innefatta att Apple genomför
automatiserad genomskanning, testande och analys av Din Applikation avseende skadeprogram
eller annan misstänkt kod eller komponenter och andra säkerhetsbrister samt, i ett begränsat
antal fall, kan Apple genomföra en manuell teknisk undersökning av Din Applikation för sådana
ändamål. Genom att ladda upp Din Applikation till Apple för denna digitala attesteringstjänst
samtycker Du till att Apple får genomföra dessa säkerhetskontroller på Din Applikation för att
upptäcka skadeprogram eller annan skadlig eller misstänkt kod eller komponenter, och Du
godkänner att Apple får behålla Din Applikation för vidare säkerhetskontroller för samma
ändamål.
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Om Apple autentiserar Din utvecklarsignatur och Din Applikation klarar de inledande
säkerhetskontrollerna kan Apple förse Dig med ett Pass att använda med Ditt Apple-certifikat. Apple
förbehåller sig rättigheten att utfärda Pass efter eget gottfinnande. Apple får också när som helst
återkalla Pass efter eget gottfinnande om Apple har anledning att tro, eller har skäliga misstankar,
att Din Applikation innehåller skadeprogram, misstänkt eller skadlig kod eller komponenter eller att
Din utvecklaridentitetssignatur röjts. Du kan när som helst begära att Apple ska återkalla Ditt Pass
genom att skicka ett meddelande till: product-security@apple.com. Om Apple återkallar Ditt Pass
eller Ditt Apple-certifikat kan Din Applikation sluta fungera med macOS.
Du samtycker till att samarbeta med Apple gällande Dina Passförfrågningar och att inte dölja,
försöka kringgå eller felrepresentera någon del av Din Applikation när Apple ska genomföra
säkerhetskontroller av Din Applikation, eller på annat sätt hindra Apple från att kunna genomföra
dessa säkerhetskontroller. Du samtycker till att inte framställa det faktum att Apple genomfört en
säkerhetskontroll eller skadeprogramssökning på Din Applikation som att Apple granskat eller
godkänt Din Applikation vad gäller utfärdande av Pass till Dig från Apples digitala
attesteringstjänst. Du bekräftar och godkänner att Apple endast genomför säkerhetskontroller i
anslutning till Apples digitala attesteringstjänst och att sådana säkerhetskontroller inte ska
användas som grund för någon typ av skadeprogramsdetektion eller säkerhetsverifiering. Du bär
det enskilda ansvaret för Din Applikation och för att säkerställa att Din Applikation är säker och att
Dina slutanvändare kan använda den (t.ex. ska Du informera Dina slutanvändare om att Din
Applikation kan sluta fungera om ett skadeprogramsproblem uppstår). Du samtycker till att följa
de exportkrav som finns i det land eller område som Du befinner Dig i när Du laddar upp Din
Applikation till Apple. Du samtycker också till att inte ladda upp Applikationer som är: (a) omfattas
av United States Export Administration Regulations, 15 CFR Parts 730-774 eller enligt
International Traffic in Arms Regulations, 22 CFR Parts 120-130; eller (b) som inte kan
exporteras utan föregående skriftligt myndighetsgodkännande, inklusive, men inte begränsat till,
vissa typer av krypteringsmjukvara och källkod utan att först ha fått detta tillstånd. Apple har inget
ansvar gentemot Dig eller någon tredje part om man inte skulle lyckas upptäcka skadeprogram
eller annan misstänkt, skadlig kod eller komponenter i Din Applikation eller några andra
säkerhetsproblem, samt för något utfärdande eller tillbakadragande av Pass. Apple ska inte
hållas ansvarigt för några kostnader, utgifter, skadestånd, förluster eller andra skuldförpliktelser
som Du ådrar Dig till följd av Din Applikationsutveckling, användning av Apple-programvara,
Apple-tjänster (inklusive denna digitala attesteringstjänst) eller Apple-certifikat, Pass eller
deltagande i detta Program, inklusive men inte begränsat till det faktum att Apple genomför
säkerhetskontroller på Din Applikation.
5.4
Certifikationsåterkallning
Om inte annat anges häri kan Du när som helst återkalla Apple-certifikat som har utfärdats till
Dig. Om Du vill Återkalla de Apple-certifikat Du använt för att signera Dina Biljetter och/eller som
utfärdats till Dig för användning med Dina Applikationer för macOS som distribuerats utanför App
Store kan Du begära att Apple ska återkalla dessa Apple-certifikat genom att skicka ett epostmeddelande till: product-security@apple.com. Apple förbehåller sig också rätten att när som
helst återkalla Apple-certifikat, efter eget gottfinnande. Apple kan exempelvis välja att göra detta
om: (a) något av Dina Apple-certifikat eller motsvarande privata nycklar har äventyrats eller Apple
har anledning att tro att någon av dem har äventyrats, (b) Apple har anledning att tro eller har
rimliga misstankar om att Dina täckta produkter innehåller skadeprogram eller farlig, misstänkt
eller skadlig kod eller komponenter (t.ex. ett mjukvaruvirus), (c) Apple har anledning att tro att
Dina täckta produkter negativt påverkar säkerheten för Apple-märkta produkter eller annan
mjukvara, fast mjukvara, hårdvara, data, system eller nätverk som sådana produkter har åtkomst
till eller använder, (d) Apples utfärdande av certifikat äventyras eller Apple har anledning att tro
att sådan process har äventyrats, (e) Du bryter mot något villkor i detta Avtal, (f) Apple upphör att
utfärda Apple-certifikat för den Omfattade produkten enligt Programmet, (g) Din Omfattade
produkt missbrukar eller överbelastar tjänster som tillhandahålls nedan eller (h) Apple har
anledning att tro att en sådan åtgärd är klok eller nödvändig. Vidare förstår Du och samtycker till
att Apple kan meddela Slutanvändare av Täckta produkter som är undertecknade med Applecertifikat när Apple tror sådan åtgärd är nödvändig för att skydda Slutanvändarnas integritet,
säkerhet eller säkerhet, eller är på annat sätt försiktig eller nödvändig enligt vad som fastställs i
Apples rimliga bedömning. Apples certifikatpolicy och riktlinjer för certifikatpraxis finns att läsa på:
http://www.apple.com/certificateauthority.
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6.

Applikationsinlämning och urval

6.1
Överlämning till Apple för App Store eller Distribution av Anpassade Appar
Du kan skicka in Din Applikation till Apple för övervägande om den ska distribueras via App Store
eller med Distribution av Anpassade Appar när Du anser att Din Applikation genomgått tillräckligt
mycket tester och är fullbordad. Genom att skicka in Din Applikation garanterar Du att Din
Applikation följer de villkor som beskrivs i Dokumentationen och Programkraven som gäller vid
tidpunkten då Applikationen skickades in, samt alla ytterligare riktlinjer som Apple kan komma att
lägga upp på Programmets webbportal eller i App Store Connect. Du samtycker till att inte göra
försök att dölja, felaktigt framställa, vilseleda eller otydliggöra några funktioner, innehåll, tjänster
eller funktioner i Dina överlämnande Applikationer vid Apples granskning eller på annat sätt
hindra Apple från att helt kunna granska sådana Applikationer. Dessutom samtycker Du till att
informera Apple skriftligen via App Store Connect om din Applikation ansluter till en fysisk enhet,
inklusive men inte begränsat till ett MFi-tillbehör, och, i så fall, att avslöja medel för sådan
anslutning (oavsett om det är iAP, Bluetooth Low Energi (BLE), ett hörlursuttag eller något annat
kommunikationsprotokoll eller standard) och identifiera minst en fysisk enhet som din applikation
är utformad för att kommunicera med. Om så efterfrågas ska Du kunna förse Apple med tillgång
till eller exemplar av dessa enheter på Din egen bekostnad (exemplaren kommer inte
återlämnas). Du samtycker till att samarbeta med Apple i denna inskickningsprocess och svara
på frågor och tillhandahålla information och material som Apple rimligen efterfrågar rörande Din
inskickade Applikation, inklusive försäkringsinformation Du kan ha tillgång till gällande Din
Applikation, hur Din verksamhet drivs eller Dina skyldigheter enligt villkoren i detta Avtal. Apple
kan kräva att Du ska ha vissa försäkringar för vissa Applikationstyper, samt ange att även Apple
täcks av dessa försäkringar. Om Du gör några ändringar i Applikationen (inklusive all
funktionalitet som görs tillgänglig genom API:n för köp i appar) efter att den skickats in till Apple
måste Du skicka in Applikationen på nytt till Apple. Detsamma gäller alla buggkorrigeringar,
uppdateringar, uppgraderingar, modifikationer, förbättringar, kompletteringar till, revisioner, nya
släpp och nya versioner av Din Applikation då dessa också innebär att Din Applikation måste
skickas in till Apple för utvärdering för att dessa förändringar ska distribueras via App Store eller
Anpassad appdistribution, med undantag för vad som annars tillåts av Apple.
6.2
App Thinning och Bundled Resources
Som ett led i av Din applikationsinlämning till App Store eller Anpassad appdistribution kan Apple
komma att optimera Din Applikation för funktion på specifika enheter genom att paketera om viss
funktionalitet och levererade resurser (så som beskrivs i Dokumentationen) i Din Applikation så
att den kan köras mer effektivt och använda mindre utrymme på målenheten (”App Thinning”).
Till exempel kan Apple komma att endast distribuera 32-bitars- eller 64-bitarsversionen av Din
Applikation till målenheter, och Apple kan komma att avstå från att använda ikoner eller
startskärmar som inte kan visas på målenhetens skärm. Du samtycker till att Apple får använda
App Thinning för att paketera om Din Applikation för att kunna leverera en mer optimerad version
av Din Applikation till målenheterna.
Som en del av App Thinning kan du också begära att Apple levererar specifika resurser för Din
Applikation (t.ex. GPU-resurser) för att rikta in dig på enheter genom att identifiera sådana
buntade resurser som en del av din kodinlämning (”Medföljande resurser”). Du kan definiera
dessa Bundled Resources för att skapa variation i timingen eller vilka tillgångar som levereras till
en målenhet (t.ex. när en användare når en viss nivå i ett spel levereras innehållet on-demand till
målenheten). App Thinning och Bundled Resources finns inte tillgängliga på Apples alla
operativsystem. Apple kan också fortsätta leverera fullständiga binärfiler för Applikationen till
vissa målenheter.
6.3
iOS- och iPadOS-appar på Mac
Om Du kompilerar Din Applikation för iOS eller iPadOS (kollektivt ”iOS” i detta avsnitt 6.3) och
skickat in en sådan Applikation för distribution på App Store samtycker Du till att Apple kommer
göra Dina Applikation tillgänglig på både iOS och macOS via App Store, förutsatt att Du inte
väljer att inte göra Din Applikation tillgänglig på macOS genom avståendeprocessen i App Store
Connect. Du godkänner att ovanstående gäller för Applikationer avsedda för iOS som Du skickar
in och som för närvarande finns tillgängliga på App Store och för alla framtida Applikationer som
kompileras för iOS och som Du skickat in till App Store. Oaktat ovanstående ska denna
tillgänglighet på App Store endast gälla om en sådan Applikation valts ut av Apple för distribution
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på App Store enligt avsnitt 7 och endast om denna Applikation fungerar korrekt på, och är
kompatibel med, macOS, vilket Apple avgör efter eget gottfinnande. Du är ansvarig för att
införskaffa och avgöra om Du har de rättigheter som krävs för att Din Applikation ska kunna köras
på macOS. Om Du saknar dessa rättigheter samtycker Du till att avstå från att göra dessa
Applikationer tillgängliga på macOS. Du bär ansvaret för att testa dessa Applikationer på macOS.
6.4
Bitcode-inlämningar
Vid överlämning av Applikationer till App Store eller Anpassad appdistribution för vissa Appleoperativsystem (t.ex. för watchOS) kan Apple kräva att du skickar en mellanhandsrepresentation av
Din Applikation i binärt filformat för LLVM-kompilatorn (”Bitkod”). Du kan också skicka in Bitcode för
andra stödda Apple-operativsystem. Dessa Bitcode-inlämningar gör det möjligt för Apple att kompilera
Din Bitcode så att den passar specifika Apple-märkta enheter och att omkompilera Din Bitcode för
senare versioner av Din Applikation för att passa ny Apple-hårdvara, -programvara och/eller
kompilerarändringar. När Du skickar bitkod kan Du välja om Du vill inkludera symboler för Din
Applikation i bitkoden. Om Du emellertid inte inkluderar symboler kommer Apple inte att kunna förse
Dig med symboliserade kraschloggar eller annan diagnostisk information enligt vad som anges i
Avsnitt 6.6 (Förbättra Din Applikation) nedan. Vidare kan det begäras att Du ska skicka in en
kompilerad binärfil av Din Applikation tillsammans med Din Bitcode.
Genom att skicka in Bitcode till Apple ger Du Apple tillåtelse att kompilera Din Bitcode till en
binärfil som kommer vara anpassad för specifika Apple-märkta enheter och att omkompilera Din
Bitcode för senare återuppbyggnad och omkompilering av Din Applikation för uppdaterad
hårdvara, -programvara och/eller kompilerarändringar (om t.ex. Apple släpper en ny enhet får
Apple använda Din Bitcode för att uppdatera Din Applikation utan att begära att Du ska skicka in
den på nytt). Du samtycker till att Apple får kompilera denna Bitcode för egen intern användning
för att testa och förbättra Apples utvecklarverktyg, och för att analysera och förbättra hur
Applikationer kan optimeras för att köras på Apples operativsystem (t.ex. vilka ramverk som
används oftast, hur vissa ramverk förbrukar minne osv.). Du får använda Apples utvecklarverktyg
för att se och testa hur Apple kan komma att omvandla Din Bitcode till binär maskinkod. Bitcode
är inte tillgängligt på alla Apples operativsystem.
6.5
TestFlight-inlämning
Om Du vill distribuera Din Applikation till Betatestare utanför Ditt företag eller organisation genom
TestFlight måste Du först skicka in Din Applikation till Apple för granskning. Genom att skicka in
en sådan Applikation garanterar Du att Din Applikation följer de villkor som beskrivs i
Dokumentationen och Programkraven som gäller vid tidpunkten då Applikationen skickades in,
samt alla ytterligare riktlinjer som Apple kan komma att lägga upp på Programmets webbportal
eller i App Store Connect. Därefter kan Apple tillåta Dig att distribuera uppdateringar till en sådan
Applikation direkt till Dina Betatestare utan Apples granskning, såvida inte en sådan uppdatering
innehåller betydande ändringar, i vilket fall du samtycker till att informera Apple i App Store
Connect och få en sådan Applikation omprövad. Apple förbehåller sig rättigheten att när som
helst kräva att Du ska sluta distribuera Din Applikation genom TestFlight och/eller till specifika
Betatestare efter eget gottfinnande.
6.6
Förbättra Din Applikation
Vidare, om Din Applikation skickas in för distribution via App Store, Anpassad appdistribution eller
TestFlight samtycker Du till att Apple får använda Din Applikation i begränsad utsträckning för att
kompatibilitetstesta Din Applikation med Apple-produkter och tjänster, hitta och åtgärda buggar
och fel i Apple-produkter och -tjänster och/eller Dina Applikationer, för intern användning för
utvärdering av prestandaproblem i eller med Din Applikation på iOS, watchOS, tvOS, iPadOS
och/eller macOS, säkerhetstestning och för att förse Dig med annan sorts information (t.ex.
kraschloggar). Om inte annat anges här, kan du välja att skicka appsymbolinformation för Din
Applikation till Apple, och om du gör det, godkänner du att Apple kan använda sådana symboler
för att symbolisera Din Applikation i syfte att förse dig med symboliserade kraschloggar och
annan diagnostisk information. Om Apple förser Dig med kraschloggar eller annan diagnostisk
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information gällande Din Applikation samtycker Du till att endast använda dessa kraschloggar och
denna information för att åtgärda buggar och förbättra prestandan för Din Applikation och
relaterade produkter. Du får också utvinna numeriska strängar och andra variabler från Din
Applikation när den kraschar, förutsatt att Du samlar denna information på ett anonymt, icke
personligt sätt och att Du inte återkombinerar, korrelerar eller använder sådan information för att
identifiera eller hitta information om en viss slutanvändare eller enhet.
6.7
Appanalys
I den mån Apple tillhandahåller en Analystjänst genom App Store Connect för Applikationer som
distribueras genom App Store samtycker Du till att endast använda alla data som tillhandahålls
genom denna Appanalystjänst för att förbättra Din Applikation och produkter relaterad till denna.
Vidare samtycker Du till att inte dela denna information med någon tredje part, med undantag för
Tjänsteleverantörer som hjälper Dig behandla och analysera dessa data på Dina vägnar och som
inte tillåts använda den för några andra syften eller dela den med någon annan part. För att
tydliggöra: Du får inte jämföra (eller låta någon tredje part jämföra) analysuppgifterna som Apple
förser Dig med gällande Din Applikation som en del av denna Appanalystjänst med
analysinformation från andra utvecklare eller kombinera denna information i ett samlat
lagringsutrymme för korsanalys mellan utvecklare. Du får inte använda App Analytics-tjänsten
eller några analysdata för att försöka identifiera eller härleda information om någon viss
slutanvändare eller enhet.
6.8
Kompatibilitetskrav med den aktuella versionen av operativsystem
De Applikationer som väljs för distribution via App Store måste vara kompatibla med den version
av Apples tillämpliga operativsystem som är aktuell när Apple tar emot inlämningen. Dessa
Applikationer måste hållas aktuella och kompatibla med nya versioner av operativsystemet i fråga
så länge Applikationen distribueras genom App Store. Du är införstådd med och godkänner att
Apple när som helst kan ta bort Applikationer från App Store om de inte är kompatibla med den
då aktuella versionen av operativsystemet efter eget gottfinnande.
6.9
Apples val av Applikationer för distribution
Du förstår och godkänner att om du skickar Din Applikation till Apple för Distribution via App
Store, Anpassad appdistribution eller TestFlight, får Apple efter eget gottfinnande:
(a) komma till slutsatsen att Din Applikation inte uppfyller samtliga eller delar av villkoren i
Dokumentationen eller Programkraven som vid utvärderingstillfället är aktuella;
(b) vägra distribuera Din Applikation oavsett anledning, även om Din Applikation uppfyller kraven i
Dokumentationen eller Programkraven; eller
(c) välja och signera Din Applikation digitalt för distribution via App Store, Anpassad
appdistribution eller TestFlight.
Apple ansvarar inte för några kostnader, utgifter, skador, förluster (inklusive utan begränsning
förlorade affärsmöjligheter eller förlorade vinster) eller andra skulder som Du kan ådra Dig som
ett resultat av Din utveckling av Din Applikation, användning av denna Apple-mjukvara,
användning av Tjänster eller deltagande i Programmet, inklusive och utan begränsning det
faktum att Din Applikation kanske inte är godkänd för distribution via App Store eller Anpassad
appdistribution. Du är enskilt ansvarig för att säkerställa att Applikationerna Du utvecklar är säkra,
felfria vad gäller utformning och drift, samt att Du följer alla tillämpliga laga och bestämmelser. Du
är också enskilt ansvarig för all dokumentation, kundtjänst för slutanvändare och garantier för
dessa Applikationer. Det faktum att Apple kan ha granskat, testat, godkänt och valt ut en
Applikation befriar inte Dig från dessa förpliktelser.

7.

Distribution av Applikationer och Bibliotek

Applikationer:
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Applikationer som utvecklas för iOS, watchOS, iPadOS eller tvOS under detta Avtal får
distribueras på fyra sätt: (1) genom App Store, om det väljs av Apple, (2) genom anpassad
appdistribution, om det väljs av Apple, (3) genom Ad Hoc-distribution i enlighet med Avsnitt 7.3,
och (4) för betatestning genom TestFlight i enlighet med Avsnitt 7.4. Applikationer för macOS
kan distribueras: (a) genom App Store, om Apple väljer det, (b) distribueras separat enligt detta
avtal, och (c) för betatestning genom TestFlight i enlighet med Avsnitt 7.4.
7.1
Distribution av Gratis licensierade applikationer via App Store eller Anpassad
appdistribution
Om Din Applikation uppfyller kraven för klassificeras som en Licensierad Applikation kan den
distribueras till slutanvändare genom App Store eller Anpassad appdistribution och/eller ett av
Apples dotterbolag. Om du vill att Apple och/eller ett Apple-dotterbolag ska leverera Din
Licensierade Applikation eller auktorisera ytterligare innehåll, funktionalitet eller tjänster som du
gör tillgänglig i Din Licensierade Applikation genom att använda API:n för köp i appar till
slutanvändare gratis (utan kostnad) via App Store eller Anpassad appdistribution, så utser du
Apple och Apple-dotterbolaget till ditt juridiska ombud och/eller kommissionär enligt villkoren i
Tillägg 1 för Licensierade Applikationer som du har angett som kostnadsfria applikationer.
7.2
Tillägg 2 och Tillägg 3 för avgiftsbaserade Licensierade applikationer; kvitton
Om Din Applikation kvalificeras som en Licensierad Applikation och du avser att debitera
slutanvändare en avgift av något slag för Din Licensierade Applikation eller i Din Licensierade
Applikation genom användning av API för köp i appar, måste du ingå ett separat avtal (Tillägg 2)
med Apple och/eller ett Apple-dotterbolag innan någon sådan kommersiell distribution av Din
Licensierade Applikation kan äga rum via App Store eller innan sådan kommersiell leverans av
ytterligare innehåll, funktionalitet eller tjänster som du tar slutanvändare avgift för kan godkännas
genom användning av API för köp i appen i Din Licensierade Applikation. Om Du vill att Apple
ska signera och distribuera Din Applikation mot avgift genom Anpassad appdistribution måste Du
ingå i ett separat avtal (Tillägg 3) med Apple och/eller ett av Apples dotterbolag innan någon
sådan distribution får äga rum. I den utsträckning Du ingår (eller tidigare ingått) i avtalen Tillägg 2
eller Tillägg 3 med Apple och/eller ett av Apples dotterbolag ska villkoren i Tillägg 2 eller 3 anses
inkorporerade i detta Avtal genom denna hänvisning.
När en slutanvändare installerar Din Licensierade Applikation kommer Apple förse Dig med ett
transaktionskvitto som signerats med ett Apple-certifikat. Det är Ditt ansvar att verifiera att detta
certifikat och kvitto utfärdats av Apple på så vis som beskrivs i Dokumentationen. Du bär det
enskilda ansvaret för Ditt val att förlita Dig på sådana certifikat och kvitton. DU FÖRLITAR DIG
PÅ SÅDANA CERTIFIKAT OCH KVITTON SOM FÖREKOMMER I SAMBAND MED KÖP AV EN
LICENSIERAD APPLIKATION PÅ EGEN RISK. APPLE UTFÄRDAR INGA GARANTIER ELLER
PÅSTÅENDEN, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, GÄLLANDE DESSA APPLECERTIFIKAT ELLER KVITTON OCH DESSAS SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE, KORREKTHET, PÅLITLIGHET, SÄKERHET SAMT ATT INTRÅNG INTE
SKER I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Du intygar att Du endast kommer
använda dessa kvitton och certifikat i enlighet med villkoren i Dokumentationen, och att Du inte
kommer påverka eller störa driften för sådana digitala certifikat eller kvitton, inklusive men inte
begränsat till förfalskning eller annan sorts felanvändning.
7.3
Distribution på Registrerade enheter (Ad Hoc-distribution)
Med hänsyn till villkoren i detta Avtal, får Du också distribuera Dina Applikationer för iOS,
watchOS, iPadOS och tvOS till personer inom Ditt företag, Din organisation, utbildningsinstitution,
grupp eller på annat sätt i anslutning till Dig för användning på ett begränsat antal Registrerade
Enheter (som anges på Programmets webbportal), om Din Applikation har signerats digitalt med
ditt Apple-certifikat enligt beskrivningen i detta Avtal. Genom att distribuera Din Applikation till
Registrerade enheter på detta vis garanterar Du Apple att Din Applikation följer villkoren i
Dokumentationen och Programkraven som vid distributionstillfället är aktuella och Du samtycker
till att samarbeta med Apple och svara på frågor och tillhandahålla information om Din Applikation
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som Apple rimligen kan be om. Du bekräftar att Du bär det enskilda ansvaret för att avgöra vem
inom ditt företag, Din organisation, ditt utbildningsinstitut eller Din underställda grupp som ska få
tillgång till och använda Dina Applikationer och registrerade enheter. Du ansvarar också för
administrationen över dessa Registrerade enheter. Apple ska inte hållas ansvarigt för några
kostnader, utgifter, skadestånd, förluster (inklusive och utan begränsning förlorade
affärsmöjligheter och utebliven vinst) eller andra skuldförpliktiganden som Du ådrar Dig till följd av
att Din Applikation distribueras på det här sättet, eller till följd av att Du inte lyckas kontrollera
tillgången till och användandet av Dina Applikationer och Registrerade enheter. Du är ansvarig för
att bifoga eller på annat vis inkludera relevanta användarvillkor med Dina Applikationer efter Ditt
eget gottfinnande. Apple bär inget ansvar för eventuella brott mot Dina egna användarvillkor. Du
är ensam ansvarig för all användarassistans, garantier och support för Dina Applikationer.
7.4
Distribution via TestFlight
A.
Intern distribution till Auktoriserade utvecklare och App Store Connect-användare
Du får använda TestFlight för att internt distribuera utvecklingsversioner av Dina Applikationer till
ett begränsat antal av Dina Auktoriserade utvecklare eller Dina App Store Connect-användare
som ingår i Ditt företag eller Din organisation, men enbart för intern användning för att testa,
utvärdera och/eller utveckla Din Applikation. Apple förbehåller sig rätten att när som helst kräva
att dessa Applikationer ska sluta distribueras till Dina Auktoriserade utvecklare eller Dina App
Store Connect-användare genom TestFlight, eller till en särskild Auktoriserad användare eller
App Store Connect-användare enligt Apples eget gottfinnande.
B.
Extern distribution till Betatestare
Du får också använda TestFlight för att externt distribuera utvecklingsversioner av Dina
Applikationer till ett begränsat antal Betatestare (så som beskrivs i App Store Connect) men
endast i syfte att de ska testa och utvärdera utvecklingsversioner av Dina Applikationer och
endast om Din Applikation godkänts av Apple för distribution enligt villkoren som beskrivs i
Avsnitt 6.5 (Inlämning till TestFlight). Du får inte utkräva någon sorts avgift från Dina
Betatestare i utbyte mot att låta dem delta i Apples TestFlight eller mot att låta dem använda
dessa utvecklingsversioner. Du får inte använda TestFlight för ändamål som inte syftar till att
förbättra kvaliteten, prestandan eller användbarheten hos utvecklingsversionerna av Dina
Applikationer (förbjuden användning innefattar t.ex. kontinuerlig distribution av demoversioner av
Din Applikation i ett försök att kringgå App Store eller tillhandahållande testversioner av Din
Applikation i utbyte mot fördelaktiga recensioner på App Store). Vidare, om Din Applikation
huvudsakligen riktar sig till barn måste Du verifiera att Dina Betatestare är tillräckligt gamla för att
delta i testet enligt den lagstiftning som gäller i området eller landet de bor i. Om Du väljer att
lägga till Betatestare i TestFlight tar Du på Dig ansvaret för alla inbjudningar som skickas till
dessa slutanvändare. Du är också ansvarig för att få deras samtycke att kontakta dem. Apple
kommer endast använda de e-postadresser Du förser företaget med för att skicka ut inbjudningar
till dessa slutanvändare via TestFlight. Genom att ladda upp e-postadresser för att skicka ut
inbjudningar till Betatestare garanterar Du att Du har juridisk tillåtelse att använda dessa epostadresser för att skicka ut inbjudningar. Om en Betatestare ber Dig att sluta kontakta dem
(genom TestFlight eller på annat vis) samtycker Du till att omedelbart följa denna uppmaning.
C.
Användning av information från TestFlight
I den utsträckning som TestFlight förser Dig med analysinformation från betatesten gällande Dina
slutanvändare som använder utvecklingsversioner av Dina Applikationer (t.ex. installationstid, hur
ofta användaren använder en App osv.) och/eller annan relaterad information (t.ex. förlag från
testarna, feedback, skärmdumpar) samtycker Du till att endast använda dessa data för att
förbättra Dina Applikationer och tillhörande produkter. Du samtycker till att inte dela denna
information med någon tredje part med undantag för Tjänsteleverantörer som hjälper Dig
behandla och analysera dessa data på Dina vägnar och som inte tillåts använda den för några
andra syften eller dela den med någon annan part (och då endast i den begränsade utsträckning
som Apple inte förbjuder). För att tydliggöra: Du får inte jämföra (eller låta någon tredje part
jämföra) analysuppgifterna från betatester som Apple förser Dig med gällande Din Applikation
som en del av TestFlight med analysinformation från betatester från andra utvecklare eller
kombinera denna information i ett samlat lagringsutrymme för korsanalys mellan utvecklares
betatestanalysinformation. Vidare får Du inte använda någon betatestanalysinformation som Du
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fått tillgång till genom TestFlight för att avanonymisera uppgifter som samlats in från eller
gällande en viss enhet eller slutanvändare utanför TestFlight (t.ex. får Du inte försöka koppla
uppgifter som samlats in genom TestFlight gällande en viss slutanvändare med information som
samlats in i anonym form genom Apples analystjänst).
Bibliotek:
7.5
Distribution av Bibliotek
Du kan utveckla Bibliotek med Apples Mjukvara. Oaktat om något i Xcode- eller Apple SDKavtalen står i motsatsförhållande, får Du enligt villkoren i detta Avtal utveckla Bibliotek för iOS,
watchOS, iPadOS och tvOS genom användning av tillämpliga Apple SDK:er som tillhandahålls
som en del av licensen för Xcode och Apple SDK, förutsatt att dessa Bibliotek endast utvecklas
och distribueras för användning med en iOS-produkt, Apple Watch eller Apple TV och att Du
begränsar Bibliotekens användning till dessa produkter. Om Apple kommer till slutsatsen att Ditt
Bibliotek inte utformats för att användas med en iOS-produkt, Apple Watch eller Apple TV kan
Apple när som helst kräva att Du ska sluta distribuera Ditt Bibliotek. Du samtycker också till att
omedelbart sluta distribuera dessa Bibliotek på Apples begäran och att samarbeta med Apple för
att ta bort alla återstående kopior av sådana Bibliotek. För att tydliggöra: ovanstående
begränsning avser inte att förbjuda att bibliotek för macOS utvecklas.
7.6
Ingen annan Distribution är Auktoriserad enligt detta Avtal
Med undantag för distribution av Licensierade applikationer som finns tillgängliga genom App
Store eller Anpassad appdistribution i enlighet med Avsnitt 7.1 och 7.2, distribution av
Applikationer avsedda för användning på Registrerade Enheter enligt vad som beskrivs i Avsnitt
7.2 (Ad Hoc-distribution), distribution av Applikationer för betatest genom TestFlight enligt vad
som beskrivs i avsnitt 7.4, distribution av Bibliotek i enlighet med Avsnitt 7.5, distribution av
Pass i enlighet med Bilaga 5, hur Safari-pushnotiser skickas på macOS, distribution av Safaritillägg på macOS, distribution av Applikationer och bibliotek som utvecklas för macOS och/eller
det som annars tillåts enligt villkoren i detta Avtal, godkänns eller tillåts ingen annan distribution
av program eller applikationer som utvecklats med Apple-programvaran enligt detta Avtal. I
avsaknad av ett separat avtal med Apple samtycker Du till att inte distribuera Din Applikation för
iOS-produkter, Apple Watch eller Apple TV till tredje parter via andra distributionsmetoder eller ge
andra möjlighet eller tillåtelse att göra detta. Du samtycker till att distribuera Dina Täckta
produkter endast i enlighet med villkoren i detta Avtal.

8.

Programavgifter

Med hänsyn tagen till de rättigheter och licenser som görs tillgängliga för Dig enligt detta Avtal
och genom ditt deltagande i Programmet samtycker Du till att betala Apple den årliga
programavgiften som beskrivs på Programmets webbplats, förutsatt att Apple inte utfärdat en
avgiftsbefrielse. Sådan avgift återbetalas inte och eventuella skatter som kan tas ut gällande
Apple-mjukvaran, Apple-tjänster eller Din användning av Programmet är Ditt ansvar. Dina
Programavgifter måste vara betalda och inte vara innestående när Du skickar in Applikationer till
Apple (eller när Du skickar in dem på nytt) enligt villkoren i detta Avtal och Din fortsatta
användning av Programmets webbportal och Tjänster är avhängigt att Du betalar dessa avgifter
när så är tillämpligt. Om Du väljer att betala Dina årliga Programavgifter automatiskt godkänner
Du att Apple kan debitera det kreditkort som Du har registrerat hos Apple för sådana avgifter,
med förbehåll för de villkor Du godkänner i Programmets webbportal när Du väljer att registrera
Dig för ett medlemskap med automatisk förnyelse.

9.

Sekretess

9.1
Konfidentiell Apple-information
Du samtycker till att alla versioner av Apples Mjukvara och Apples Tjänster (inklusive
Dokumentation om utvecklingsversioner), utvecklingsversioner av Apples hårdvara, FPSdistributionspaketet och alla villkor som finns häri som avslöjar funktioner i utvecklingsversioner,
samt villkor i Tillägg 2 och Tillägg 2, ska anses vara ”Apples konfidentiella information”; förutsatt
att publiceringen av de kommersiella utgåvorna av Apples Mjukvara medför att villkoren som
avslöjar funktioner i utvecklingsversionerna inte längre är konfidentiella vid tidpunkten för
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publiceringen. Oaktat ovanstående ska Konfidentiell Apple-information inte inkludera: (i)
information som är rättmätigt tillgänglig för allmänheten genom omständigheter som inte beror på
fel eller överträdelser från Din sida; (ii) information som Apple har gjort tillgänglig för allmänheten;
(iii) information som är oberoende utvecklad av Dig utan användning av någon konfidentiell
Apple-information (iv) information som rätteligen erhållits från en tredje part som har haft rätt att
överföra eller överlämna den till Dig utan begränsning eller (v) alla FOSS som ingår i Appleprogramvaran och som kommer med licensieringsavtal som inte inför integritetsskyldigheter för
användandet och offentliggörandet av denna FOSS. Vidare samtycker Apple till att Du inte
kommer att vara bunden av ovanstående sekretessvillkor när det gäller teknisk information om
Apple-mjukvaran och -tjänsterna som har publicerats av Apple på WWDC (Apples Worldwide
Developers Conference), förutom att Du inte får lägga ut skärmbilder av, skriva offentliga
recensioner av eller distribuera någon utvecklingsversion av Apple-mjukvara, Apple-tjänster eller
-hårdvara.
9.2
Förpliktelser avseende Konfidentiell Apple-information
Du samtycker till att skydda Apples Konfidentiella information med åtminstone lika stor omsorg
som Du vidtar för att skydda Din egen konfidentiella information med samma viktighetsgrad, men
inte utan en rimlig grad av omsorg. Du samtycker till att endast använda Konfidentiell Appleinformation i syfte att utöva Dina rättigheter och fullgöra Dina skyldigheter enligt detta Avtal och
samtycker till att inte använda konfidentiell information från Apple för något annat syfte, till Din
egen eller tredje parts fördel, utan Apples föregående skriftliga medgivande. Du samtycker vidare
till att inte avslöja eller sprida Konfidentiell Apple-information till någon annan än: (i) Dina
anställda eller underleverantörer, eller fakultetspersonal om Du är en utbildningsinstitution, som
behöver känna till informationen och som skrivit på ett skriftligt avtal som hindrar dem får att på
ett otillåtet sätt använda eller avslöja Konfidentiell Apple-information; eller (ii) med undantag för
avvikelser som skriftligen godkänts och tillåtits av Apple. Du har rätt att överlämna konfidentiell
Apple-information i den utsträckning detta krävs enligt lag, förutsatt att Du vidtar rimliga åtgärder
för att meddela Apple om sådana krav före överlämnandet av konfidentiell Apple-information och
för att erhålla skyddande behandling av den konfidentiella Apple-informationen. Du samtycker till
att skadorna av otillbörligt överlämnande av konfidentiell Apple-information kan vara irreparabla
och att Apple därför har rätt att söka skälig gottgörelse, däribland föreläggande och preliminärt
föreläggande, utöver alla andra rättsåtgärder.
9.3
Information skickad till Apple anses inte vara konfidentiell
Apple samarbetar med många applikations- och programvaruutvecklare och vissa av deras
produkter kan dela likheter med eller stå i konkurrens till Dina Applikationer. Apple kan också
utveckla sina egna liknande eller konkurrerande Applikationer och produkter eller kan besluta att
göra det i framtiden. För att undvika potentiella missförstånd och om inte annat uttryckligen anges
häri, kan Apple inte samtycka till och uttryckligen avsäga sig sekretessförpliktelser eller
användningsbegränsningar, uttryckliga eller underförstådda, avseende information som Du kan
tillhandahålla i samband med detta Avtal eller Programmet, inklusive men inte begränsat till
information om Din Applikation, Licensierad Applikationsinformation och metadata (sådana
överlämningar kommer att kallas ”Licensinnehavaröverlämningar”). Du godkänner att sådana
licensinnehavaröverlämningar kommer att göras icke-konfidentiellt. Om inget annat uttryckligen
anges häri tillåts Apple att använda och avslöja alla Licensinnehavaröverlämningar på
obegränsad basis utan att Du behöver informeras eller mottaga kompensation. Du befriar Apple
från allt ansvar och skyldigheter som kan uppkomma genom mottagande, granskning,
användning eller avslöjande av någon del av Licensinnehavaröverlämningar. Allt fysiskt material
som Du skickar till Apple blir Apples egendom och Apple har ingen skyldighet att returnera
materialet till Dig eller att intyga att det förstörs.
9.4
Pressreleaser och annan publicitet
Du får inte offentliggöra någon pressrelase eller annat offentligt meddelande beträffande detta
Avtal, dess villkor eller parternas inbördes relation utan Apples föregående uttryckliga och
skriftliga godkännande, och Apple kan efter eget gottfinnande neka sådant godkännande.

10.

Ersättningsåtagande
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I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag samtycker Du till att gottgöra, och hålla Apple
skadeslöst, och, på Apples begäran, försvara Apple, dess chefer, tjänstemän, anställda,
oberoende underleverantörer och ombud (var och en som ”Skadeslös Apple-part”) mot alla
fordringar, förluster, skulder, skador, kostnader, inklusive och utan begränsning till,
advokatarvode och rättegångskostnader, (gemensamt benämnda ”Förluster”) som har
uppkommit från en av Apples Skadeståndsparter och som härrör från eller är relaterad till något
av följande (men exkluderar, för tillämpningen av detta avsnitt, alla Applikationer för internt bruk
för macOS som inte använder några Apple-tjänster eller -certifikat): (i) Ditt brott mot certifiering,
förbund, skyldighet, representation eller garanti i detta Avtal, inklusive Tillägg 2 och Tillägg 3 (om
tillämpligt); (ii) eventuella påståenden om att Din Täckta Produkt eller distribution, försäljning,
erbjudande till försäljning, användning eller import av Din Täckta Produkt (vare sig det är enbart
eller som en väsentlig del av en kombination), Licensierad Applikationsinformation, metadata eller
Passinformation bryter mot eller kränker tredje parts immateriella rättigheter eller äganderätt; (iii)
Din överträdelse av dina skyldigheter enligt slutanvändaravtalet (enligt definition i Tillägg 1 eller
Tillägg 2 eller Tillägg 3 (om tillämpligt)) för Din Licensierade Applikation; (iv) Apples tillåtna
användning, marknadsföring eller leverans av Din Licensierade Applikation, Licensierad
Applikationsinformation, Safari Pushnotis, Safari-tillägg (om tillämpligt), Pass, Passinformation,
metadata, relaterade varumärken och logotyper, eller bilder och annat material som du
tillhandahåller Apple enligt detta Avtal, inklusive Tillägg 2 eller Tillägg 3 (om tillämpligt); (v) alla
anspråk, inklusive men inte begränsade till några slutanvändares anspråk, angående Dina Täckta
Produkter, Licensierad Applikationsinformation, Passinformation eller relaterade logotyper,
varumärken, innehåll eller bilder; eller (vi) Din användning (inklusive Dina Auktoriserade
Utvecklares användning) av Apples Mjukvara eller Tjänster, Din Licensierade
Applikationsinformation, Passinformation, metadata, Dina Auktoriserade Testenheter, Dina
Registrerade Enheter, Dina Täckta Produkter eller Din Utveckling och distribution av något av det
föregående.
Du erkänner att varken Apples Mjukvara eller några Tjänster är avsedda att användas i utveckling
av täckta produkter där fel eller felaktigheter i innehåll, funktionalitet, tjänster, data eller
information som tillhandahålls av något av ovanstående eller misslyckande med något av
ovanstående kan leda till dödsfall, personskada eller allvarlig fysisk eller miljömässig skada, och, i
den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, Du godkänner härmed att gottgöra, försvara och
hålla varje Apple Skadeförsäkrad part skadlig från förluster som uppkommer av sådan Apple
Skadeståndspart på grund av sådan användning.
Du får under inga omständigheter ingå en förlikning eller ett avtal med en tredje part som
påverkar Apples rättigheter eller på något sätt förbinder Apple till något, utan att först ha inhämtat
skriftligt samtycke från Apple.

11.

Giltighet och upphörande

11.1
Avtalstid
Avtalstiden i detta Avtal ska sträcka sig till ett (1) år från det ursprungliga aktiveringsdatumet för
Ditt Programkonto. Förutsatt att Din betalning för årliga förnyelseavgifter görs i enlighet med
villkoren i detta Avtal förnyas Avtalstiden därefter automatiskt med ett (1) år i taget, om inte
Avtalet har avslutats tidigare i enlighet med villkoren i detta Avtal.
11.2
Uppsägning
Detta Avtal och de rättigheter som Apple godkänner enligt dess villkor, samt alla tjänster som
tillhandahålla enligt avtalsvillkoren, kommer omedelbart sägas upp genom meddelande från Apple:
(a) om Du eller Dina Auktoriserade Utvecklare underlåter att följa villkoren i detta avtal än de som
anges nedan i detta Avsnitt 11.2 och misslyckas med att gottgöra ett sådant brott inom 30 dagar
efter att ha fått kännedom om eller fått ett meddelande om ett sådant brott;
(b) om Du eller Dina Auktoriserade Utvecklare inte följer villkoren i Avsnitt 9 (Sekretess);
(c) i händelse av de omständigheter som beskrivs i underavsnittet med titeln ”Avskiljbarhet” nedan;
(d) om Du, när som helst under perioden, inleder en talan om patentintrång mot Apple,
(e) om Du saknar medel, inte kan betala Dina skulder när de förfaller, upplöser Ditt företag eller
lägger ner Din verksamhet, ansöker om konkurs eller blir försatt i konkurs;
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(f) om du eller någon av dina representanter (inklusive mottagare, ägare eller anslutna eller
associerade parter) utsätts för sanktioner eller andra begränsningar i de länder där App Store
Connect är tillgängligt eller
(g) om du engagerar eller uppmuntrar andra att bedriva vilseledande, bedräglig, felaktig, olaglig
eller oärlig handling i samband med detta avtal, inklusive, men inte begränsat till, missvisande
karaktären av din inlämnade ansökan (t.ex. för att dölja funktionalitet från Apples granskning,
förfalska konsumentrecensioner för din ansökan, bedriva betalningsbedrägeri etc.).
Apple kan också säga upp detta avtal eller upphäva Dina rättigheter att använda Apples Mjukvara
eller tjänster om Du inte accepterar några nya Programkrav eller avtalsvillkor som beskrivs i
Avsnitt 4. Endera parten kan säga upp detta Avtal när den så finner lämpligt, oavsett orsak eller
helt utan orsak, med en uppsägningstid på 30 dagar efter att ha delgivit motparten ett skriftligt
meddelande om avsikten att säga upp Avtalet.
11.3
Effekten gällande uppsägning
Om detta Avtal sägs upp av någon anledning samtycker Du till att omedelbart sluta använda
Apple-programvaran och -tjänsterna och radera och förstöra samtliga kopior, fullständiga och
inte, av Apple-programvaran och all information som kan kopplas till tjänsterna (inklusive ditt
Push Application ID) och alla kopior av Konfidentiell Apple-information som Du och Dina
Auktoriserade användare besitter eller kontrollerar. På Apples begäran samtycker Du till att ge
Apple ett skriftligt intyg om sådan förstörelse. Vid utgången av den Leveransperiod som anges
och stadgas i Tillägg 1, ska alla Licensierade Applikationer och Licensierad
Applikationsinformation i Apples ägo eller kontroll raderas eller förstöras inom rimlig tid därefter,
med undantag för arkivkopior som upprätthålls i enlighet med Apples vanliga affärspraxis eller
som krävs för att upprätthållas av tillämplig lag, regel eller reglering. Följande bestämmelser
fortsätter gälla efter att detta Avtal 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 paragrafen i avsnitt 5.1 (exklusive de sista två
meningarna med undantag för restriktionerna, som ska fortsätta gälla), tredje paragrafen i avsnitt
5.1, sista meningen i första paragrafen i avsnitt 5.3 och begränsningarna och restriktionerna i
avsnitt 5.3, avsnitt 5.4, första meningen av 6.6 samt de restriktioner som beskrivs, restriktionerna
i avsnitt 6.7, andra paragrafen i avsnitt 6.9, avsnitt 7.1 (Tillägg 1 för distributionsperioden),
restriktionerna i avsnitt 7.3, 7.4 och 7.5, avsnitt 7.6, avsnitt 9 till 14 inklusive; i Bilaga 1: sista
meningen i avsnitt 1.1, avsnitt 2, avsnitt 3.2 (men endast för nu existerande kampanjer), andra
och tredje meningarna 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 (med undantag för andra meningen i avsnitt 2.1), 3 och 4; i Bilaga 4: avsnitt
1.2, 1.5, 1.6, 2, 3 och 4; i Bilaga 5: avsnitt 2.2, 2.3, 2.4 (men endast för nu existerande
kampanjer), 3.3 och 5; i Bilaga 6: avsnitt 1.2, 1.3, 2, 3 och 4 och i Bilaga 7, avsnitt 1.1 och avsnitt
1.2. Apple ansvarar inte för ersättning, skadestånd eller skada av något slag till följd av att detta
Avtal sägs upp i enlighet med dess villkor och uppsägning av detta Avtal påverkar inte någon
annan rättighet eller åtgärd Apple kan ha, nu eller i framtiden.

12.

INGEN GARANTI

Apples Mjukvara och Tjänster kan innehålla fel eller felaktigheter som kan leda till fel eller
dataförluster, och de kan vara ofullständiga. Apple och dess licensgivare förbehåller sig rätten att
när som helst och utan tidigare meddelande ändra, stänga av, ta bort eller återkalla tillgång till
Tjänster (eller någon del därav). Under inga omständigheter ska Apple eller dess licensgivare
hållas ansvarigt för borttagning eller blockering av åtkomst till sådana Tjänster. Apple eller dess
licensgivare kan också införa begränsningar gällande användning av eller tillgång till vissa
Tjänster och kan ta bort Tjänsterna på obestämd tid eller avbryta tjänsterna när som helst och i
vilket fall som helst och utan föregående meddelande eller ansvar. DU BEKRÄFTAR
UTTRYCKLIGEN ATT DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH ACCEPTERAR ATT, I DEN
UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, ANVÄNDNING AV
APPLE-PROGRAMVARAN, SÄKERHETSLÖSNINGEN ELLER ANDRA TJÄNSTER SKER PÅ
EGEN RISK AVSEENDE ADEKVAT KVALITET, PRESTANDA, TILLFÖRLITLIGHET OCH
ANVÄNDNING. APPLES MJUKVARA, SÄKERHETSLÖSNINGEN OCH ALLA TJÄNSTER
LEVERERAS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”, MED EVENTUELLA
FEL OCH UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH APPLE, APPLES UPPDRAGSTAGARE
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OCH APPLES LICENSGIVARE (GEMENSAMT BENÄMNDA SOM ”APPLE” FÖR DE SYFTEN
SOM ANGES I AVSNITT 12 OCH 13) FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER
OCH VILLKOR FÖR APPLES MJUKVARA, SÄKERHETSLÖSNINGEN OCH TJÄNSTERNA,
OCH GER INGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER FÖRESKRIVNA, INKLUSIVE
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE
ALLMÄN BESKAFFENHET, PRESTANDA, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL,
TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET SAMT ATT INTRÅNG INTE SKER I TREDJE PARTS
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. APPLE GARANTERAR INTE ATT DITT NYTTJANDE AV
APPLE-MJUKVARAN, SÄKERHETSLÖSNINGEN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER VARA
STÖRNINGSFRITT, ATT APPLE-MJUKVARAN, SÄKERHETSLÖSNINGEN ELLER
TJÄNSTERNA KOMMER LEVA UPP TILL DINA KRAV, ATT DIN ANVÄNDNING AV APPLEMJUKVARAN, SÄKERHETSLÖSNINGEN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER VARA FRI FRÅN
AVBROTT, AKTUELL, SÄKER ELLER FELFRI, ATT FEL I APPLE-MJUKVARAN,
SÄKERHETSLÖSNINGEN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ÅTGÄRDAS ELLER ATT APPLEMJUKVARAN, SÄKERHETSLÖSNINGEN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER VARA
KOMPATIBLA MED FRAMTIDA APPLE-PRODUKTER, -TJÄNSTER ELLER -MJUKVARA
ELLER PROGRAM, APPLIKATIONER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PARTER ELLER ATT
INFORMATION SOM LAGRAS ELLER SKICKAS GENOM NÅGON APPLE-MJUKVARA ELLER
TJÄNST INTE KOMMER GÅ FÖRLORAD. BLI KORRUMPERAD ELLER SKADAD. DU
BEKRÄFTAR ATT APPLE-MJUKVARAN OCH TJÄNSTERNA INTE ÄR AVSEDDA ELLER
LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING I SITUATIONER ELLER MILJÖER DÄR FEL, FÖRSENINGAR,
DEFEKTER ELLER FELAKTIGHETER VID ÖVERFÖRING ELLER LAGRING AV DATA ELLER
INFORMATION VIA ELLER GENOM APPLE-MJUKVARAN ELLER -TJÄNSTERNA KAN LEDA
TILL DÖDSFALL, PERSONLIG SKADA ELLER EKONOMISKA-, FYSISKA-, EGENDOMSELLER MILJÖSKADOR, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL, DRIFT AV
KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGAR, FLYGNAVIGATIONS- ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEM,
FLYGTRAFIKLEDNING, LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM ELLER VAPENSYSTEM. INGEN
MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD FRÅN APPLE ELLER EN
AUKTORISERAD APPLE-REPRESENTANT SKAPAR EN GARANTI SOM INTE
UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL. OM APPLE-MJUKVARAN VISAR SIG VARA
BEHÄFTAD MED FEL ANSVARAR DU FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE,
REPARATIONER OCH JUSTERINGAR. Platsdata och alla kartdata som tillhandahålls av någon
Tjänst eller mjukvara är endast avsedd för grundläggande navigationssyften. De bör inte
användas i situationer där exakt platsinformation behövs eller där oriktiga, felaktiga eller
ofullständiga platsdata kan leda till dödsfall, personskador eller skador på egendom eller miljö.
Varken Apple eller dess licensgivare garanterar att platsdata är tillgängliga, korrekta, fullständiga,
pålitliga eller aktuella. Detta gäller även alla andra data och all information som visas av någon
Tjänst eller mjukvara.

13.

BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR

SÅVIDA INTE ANNAT FÖRESKRIVS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING ANSVARAR APPLE UNDER
INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR NÅGON FORM AV PERSONSKADOR, DIREKTA ELLER
INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
SKADOR I FORM AV UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA, AVBROTT I
AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER ANDRA KOMMERSIELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM
ORSAKATS AV ELLER SOM KAN RELATERAS TILL DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA
ATT ANVÄNDA APPLE-PROGRAMVARAN, SÄKERHETSLÖSNINGEN, TJÄNSTERNA, APPLECERTIFIKATEN ELLER DIN UTVECKLINGSVERKSAMHET ELLER PROGRAMDELTAGANDE,
OAVSETT HUR DESSA HAR UPPSTÅTT OCH 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 OAKTAT OM DET HUVUDSAKLIGA SYFTET BAKOM EN
VIDTAGEN ÅTGÄRD INTE HAFT ÖNSKAD EFFEKT. I inget fall ska Apples totala ansvar gentemot
Dig enligt detta Avtal, för alla skador (annat än vad som kan krävas av tillämplig lag i fall som rör
personskada), överstiga beloppet på femtio dollar (50 $).

14.

Allmänna juridiska villkor
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14.1
Meddelanden från tredje part
Delar av Apple-mjukvaran eller Tjänsterna kan använda eller innehålla mjukvara och annat
upphovsrättsskyddat material från tredje part. Tillkännagivanden, licensvillkor och
ansvarsfriskrivningar för sådant material finns i den elektroniska Dokumentationen för Applemjukvaran och Tjänsterna, och Din användning av sådant material regleras av deras respektive
villkor.
14.2
Samtycke till insamling och användning av Personuppgifter
A. Förutsättning Versioner av iOS, watchOS, tvOS, iPadOS och macOS
För att tillhandahålla, testa och hjälpa Apple, dess partners och tredjepartsutvecklare att förbättra
sina produkter och tjänster, såvida inte Du eller Dina auktoriserade utvecklare väljer bort
versionerna av iOS, watchOS, tvOS, iPadOS eller macOS före lanseringen, i tillämpliga fall
erkänner Du att Apple och dess dotterbolag och agenter kommer att samla in, använda, lagra,
sända, bearbeta och analysera (kollektivt, ” Samlar ”) diagnostik, teknisk logg och
användningsloggar och information från Dina auktoriserade testenheter (som kör versioner av
Apples Mjukvara och tjänster före släpp) som en del av utvecklingssåddprocessen. Denna
information Samlas in i ett formulär som inte personligen identifierar Dig eller Dina Auktoriserade
utvecklare och kan när som helst samlas in från Dina Auktoriserade Testenheter. Den information
som skulle Samlas in inkluderar, men är inte begränsad till allmänna diagnostik- och
användningsdata, olika unika enhetsidentifierare, olika unika system- eller hårdvaruidentifierare,
detaljer om specifikationer gällande hårdvara och operativsystem, prestandastatistik och data om
hur Du använder Din auktoriserade testenhet, system- och Applikationsmjukvara och
kringutrustning, och om platstjänster är aktiverad, viss platsinformation. Du samtycker till att
Apple kan dela sådana diagnostiska loggar, tekniska loggar och användningsloggar samt
information med partner och tredjepartsutvecklare i syfte att låta dem förbättra sina produkter och
tjänster som används på eller i samband med Apple-märkta produkter. Genom att installera
eller använda utvecklingsversioner av iOS, watchOS, tvOS, iPadOS eller macOS på Dina
Auktoriserade Testenheter godkänner Du och samtycker till att Apple, dess dotterbolag
och ombud har Ditt tillstånd att Samla all sådan information och använda den enligt
beskrivningen ovan i detta avsnitt.
B.
Andra utvecklingsversioner av Apple-mjukvara och Tjänster
För att testa, tillhandahålla och förbättra Apples produkter och tjänster, och endast om Du väljer
att installera eller använda andra utvecklingsversioner av Apple-mjukvara eller -tjänster som
tillhandahålls som en del av utvecklingsprocessen eller Programmet, erkänner Du att Apple och
dess dotterbolag och uppdragstagare kan samla in diagnostisk, teknisk, användning och
relaterad information från utvecklingsversioner av Apple-mjukvara och -tjänster som släpps före
lanseringen. Apple kommer informera Dig när sådan Insamling sker via Programmets webbportal.
Du bör noggrant granska versionsinformationen och all annan information som Apple gör
tillgänglig på dessa platser innan Du bestämmer Dig för huruvida Du ska installera eller använda
dessa utvecklingsversioner av Apple-mjukvara eller Tjänster. Genom att installera eller
använda dessa utvecklingsversioner av Apple-mjukvara och Tjänster bekräftar och
godkänner Du att Du ger Apple och dess dotterbolag och ombud tillåtelse att Samla in all
denna information och att använda en för de ändamål som beskrivs i stycket ovanför.
C.
Enhetsdistributionstjänster
För att kunna konfigurera och använda enhetens provisionerings-, kontoautentiserings-, och
distributionsfunktioner i Apple-mjukvaran och Tjänster kan vissa unika identifierare för Din dator, iOSprodukter, watchOS-enheter, tvOS-enheter och kontoinformation behövas. Dessa unika identifierare
kan innehålla Din e-postadress, Ditt Apple ID, en hårdvaruidentifierare för Din dator och
enhetsidentifierare som Du har angett i Apple-mjukvaran eller Tjänster för sådana Apple-märkta
produkter. Sådana identifierare måste loggföras i samband med Din interaktion med Tjänsten och att
Du använder dessa funktioner och Apples Mjukvara och Tjänsterna. Genom att använda dessa
funktioner samtycker Du till att Apple och dess dotterbolag och ombud får Samla in denna
information för att tillhandahålla Apples Mjukvara och Tjänster, inklusive att använda dessa
identifierare för kontoverifikation och åtgärder för att motverka bedrägerier. Om Du inte vill
tillhandahålla denna information ska Du inte använda provisionerings-, kontoautentiserings-, och
distributionsfunktionerna i Apple-mjukvaran eller Tjänster.
D.

Apple-tjänster
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För att testa, tillhandahålla och förbättra Apples produkter och tjänster, och endast om Du väljer att
använda tjänsterna som tillhandahålls nedan (och om inte annat anges här), bekräftar Du att Apple
och dess dotterbolag och agenter kan samla in diagnostisk, teknisk, användning och relaterad
information från Apples tjänster. En del av denna information kommer att Samlas in i ett formulär som
inte identifierar Dig personligen. I vissa fall kan dock Apple behöva samla in information som
personligen skulle kunna identifiera Dig, men bara om Apple har en god tro på att en sådan samling
är rimligt nödvändig för att: (a) tillhandahålla Apples tjänster; (b) följa rättslig process eller begäran, (c)
verifiera överensstämmelse med villkoren i detta avtal; (d) förhindra bedrägeri, inklusive utredning av
eventuella tekniska problem eller överträdelser; eller (e) skydda Apple, dess utvecklare, kunder eller
allmänhetens rättigheter, egendom, säkerhet eller säkerhet som krävs eller tillåts enligt lag. Genom
att installera eller använda denna Apple-mjukvara och dessa Tjänster bekräftar och godkänner
Du att Du ger Apple och dess dotterbolag och ombud tillåtelse att Samla in all denna
information och att använda en för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt. Vidare samtycker
Du till att Apple får dela diagnostiska, tekniska och användningsloggar och tillhörande information
(med undantag för information som kan användas för personlig identifikation) med samarbetspartners
och tredjepartsutvecklare is syfte att hjälpa dem förbättra sina produkter och tjänster som används på
eller i anslutning till Apple-märkta produkter.
E.
Sekretesspolicy
Data som har samlats in i enlighet med detta Avsnitt 14.2 kommer att behandlas i enlighet med
Apples Integritetspolicy som finns att läsa på http://www.apple.com/legal/privacy.
14.3
Tilldelning; Parternas inbördes relation
Det här Avtalet får inte överlåtas, och inga av Dina skyldigheter enligt Avtalet får delegeras, helt eller
delvis, av Dig på grund av lag, sammanslagning eller på annat sätt utan Apples föregående och
skriftliga godkännande. Varje försök till överlåtelse utan sådant godkännande är ogiltigt. Skicka en
begäran om Apples samtycke till uppdrag med e-post till devprograms@apple.com eller, oaktat
Avsnitt 14.5, skickas en skriftlig begäran till Developer Support, Apple Inc., One Apple Park Way,
923-4DEV, Cupertino, CA, USA 95014. Utöver utseendet av ombud som specifikt beskrivs i Tillägg 1
(om tillämpligt) ska detta Avtal inte tolkas som att det skapar en ombudsrelation eller ett samarbete,
samriskprojekt, förvaltaruppdrag eller någon annan form av juridisk förening mellan Dig och Apple,
och Du ska inte uppge motsatsen, uttryckligen eller underförstått, genom uppträdande eller på annat
sätt. Avtalet är inte avsett att gälla till förmån för tredje part.
14.4
Oberoende utveckling
Ingenting i detta Avtal påverkar Apples rätt att utveckla, förvärva, licensiera, marknadsföra,
marknadsföra eller distribuera produkter eller tekniker som utför samma eller liknande fungerar som,
eller på annat sätt konkurrerar med, Dina Licensierade Produkter, Dina Täckta Produkter eller några
andra produkter eller tekniker som Du kan utveckla, producera, marknadsföra eller distribuera.
14.5
Meddelanden
Alla meddelanden som rör detta avtal ska vara skriftliga, utom vad som anges i Avsnitt 14.3.
Meddelanden ska anses ha avgetts från Apple när de har skickats till Dig på den e-postadress
eller postadress som Du har anmält under registreringsprocessen. Med undantag för det som
beskrivs i Avsnitt 14.3 ska alla meddelanden till Apple som rör detta Avtal anses vara avgivna (a)
när de levereras personligen, (b) tre arbetsdagar från att ha skickats med kommersiell leverans
till nästa dag med skriftligt leveranskvitto och (c) fem arbetsdagar från att ha skickats som
förstaklassbrev eller rekommenderad post med förbetalt porto till Apples adress nedan: Legal
Relations Legal, Apple Inc., One Apple Park Way, 169-4ISM, Cupertino, Californien, 95014, USA
Du samtycker till att ta emot meddelanden via e-post och godkänner att meddelanden som Apple
skickar till Dig på elektronisk väg uppfyller alla juridiska kommunikationskrav. En part kan ändra
e-postadress eller postadress genom att skriftligen informera den andra om detta enligt
beskrivningen ovan.
14.6
Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Om en behörig domstol av någon anledning finner att en bestämmelse i detta Avtal i något
avseende inte gäller ska den bestämmelsen så långt det är möjligt hävdas och övriga
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bestämmelser ska fortsätta gälla fullt ut. Men om tillämplig lag förbjuder eller begränsar Dig från
att fullständigt och specifikt följa, eller utse Apple och Apple-dotterbolaget till ditt juridiska ombud
enligt villkoren i Tillägg 1 eller Avsnitten i detta Avtal med titeln ”Licens och begränsningar för
internt bruk”, Dina skyldigheter”, ”Apple-certifikat; återkallande” eller ”Driftsättning” att följa, eller
förhindrar verkställbarheten i något av dessa Avsnitt, upphör detta Avtal upphör omedelbart att
gälla och Du måste omedelbart avbryta all användning av Apples Mjukvara enligt beskrivningen i
avsnittet med titeln ”Villkor och uppsägning”.
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 ett kontrakts språk och
formuleringar ska tolkas till kontraktupprättarens nackdel gäller inte för detta Avtal.
Avsnittsrubrikerna är endast avsedda att underlätta läsningen och ska inte tas i beaktande när
avtalet ska tolkas.
14.8
Exportkontroll
A. Du får inte använda, exportera, återexportera, importera, sälja, släppa eller överföra Applemjukvaran, Tjänsterna eller Dokumentationen förutom enligt tillstånd från amerikansk lag, lagarna
i den jurisdiktion där Du erhöll Apple-mjukvaran och andra tillämpliga lagar och förordningar. I
synnerhet, men utan begränsning, får Apples programvara, tjänster, källkod, teknik och
dokumentation (gemensamt benämnt "Apple-teknik" i detta avsnitt 14.8) inte exporteras,
återexporteras, överföras eller släppas (a) till alla amerikanska embargoländer eller (b) till någon
på USA: s finansdepartementets lista över speciellt utsedda medborgare eller US Department of
Commerce's Denied Persons List eller på andra listor med begränsade partier. Genom att
använda Apples teknik garanterar Du att Du inte befinner Dig i ett sådant land eller finns med på
en sådan lista. Du samtycker också till att du inte kommer att använda Apple-teknologin, inklusive
några versioner av pre-release, för något ändamål som är förbjudet enligt amerikansk lag,
inklusive, utan begränsning, utveckling, design, tillverkning eller produktion av kärnkrafts-, missil-,
kemikalie- eller biologiska vapen eller andra militära slutanvändningar. Du intygar att
utvecklingsversioner av Apples teknik endast kommer att användas för utvecklings- och
teständamål och inte kommer att hyras ut, säljas, leasas, underlicensieras, överlåtas eller på
annat sätt överföras. Vidare intygar du att du inte kommer att sälja, överföra eller exportera någon
produkt, process eller tjänst som är en direkt produkt av sådan pre-release Apple Technology.
B. Du intygar och garanterar att Du och Dina representanter (inklusive mottagare, ägare, anslutna
och/eller associerade parter) inte är: (a) på eventuella sanktionslistor i de länder där App Store
Connect finns, (b) att göra affärer i något av USA: s embargoländer och (c) en militär
slutanvändare enligt definitionen i 15 CFR § 744.
14.9
Slutanvändare inom myndigheter
Apple-mjukvaran och -dokumentationen är kommersiella föremål enligt begreppets definition i 48
C.F.R. §2.101, och består av kommersiell mjukvara och Dokumentation för kommersiell mjukvara
som dessa begrepp används i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, enligt vad som är
tillämpligt. I enlighet med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 till 227.7202-4, enligt
vad som är tillämpligt, licensieras Kommersiell Datormjukvara och Dokumentation för
Kommersiell Datormjukvara till Slutanvändare inom den amerikanska regeringen (a) enbart som
Kommersiella Föremål och (b) enbart med de rättigheter som ges till alla Slutanvändare i enlighet
med villkoren i Avtalet. Icke publicerade rättigheter genom upphovsrättslagarna i USA.
14.10 Tvistlösning; Gällande lag
Alla tvister eller lösande av tvister mellan Dig och Apple som uppkommer i samband med, eller
med anledning av Avtalet, Apple-mjukvaran 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 tvister
eller lösande av tvister. Detta Avtal regleras och tolkas i enlighet med lagarna i USA och i
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delstaten Kalifornien, förutom det organ av kalifornisk lag som avser lagkonflikter. Oaktat
ovanstående:
(a) Om Du representerar ett statligt företag eller en myndighet som tillhör den federala regeringen
i USA ska detta Avtal tolkas i enlighet med lagstiftningen i USA, och i frånvaro av tillämplig
federal lagstiftning ska lagen i Kalifornien gälla. Vidare, och oaktat något i detta Avtal (inklusive
men inte begränsat till Avsnitt 10 (Ersättningsåtagande), ska alla anspråk, krav, klagomål och
tvister omfattas av lagen om avtalstvister (41 U.S.C §§601–613), Tucker Act (28 U.S.C § 1346(a)
och § 1491), eller Federal Tort Claims Act (28 U.S.C §§ 1346(b), 2401–2402, 2671–2672, 2674–
2680), i tillämpliga fall, eller annan tillämplig styrande myndighet. För undvikande av
missförstånd: Om Du representerar ett statligt företag eller myndighet som tillhör en federal,
statlig eller lokal regering i USA, eller en publik eller ackrediterad utbildningsinstitution i USA, så
är Ditt ersättningsåtagande endast tillämpbart i den utsträckning detta inte skulle leda till att Du
bryter mot någon tillämplig lagstiftning (till exempel Anti-Deficiency Act) och förutsatt att Du har
juridiskt krävd auktorisering eller lagstadgad auktorisering;
(b) Om Du (som den enhet som ingår detta Avtal) företräder en utbildningsinstitution som är offentlig
och ackrediterad i USA eller ett statligt företag eller myndighet i en statlig eller lokal regering inom
USA gäller (i) att 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 det organ av statlig lag som avser lagkonflikter och (ii)
eventuella juridiska tvister eller spörsmål som uppstår mellan Dig och Apple som en följd av eller i
samband med detta Avtal, Apple-mjukvaran 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
Om Du företräder en internationell, mellanstatlig organisation som har erhållit immunitet i det
nationella rättssystemet via Ditt mellanstatliga fördrag eller avtal ska alla konflikter eller
skadeståndskrav som uppstår som en följd av eller i relation till Avtal, eller brott mot detta, avgöras i
skiljedomstol som hålls av International Centre for Dispute Resolution i enlighet med dess
internationella skiljedomsregler. Platsen för skiljedomstolen ska vara London i England, språket ska
vara engelska och antalet medlare ska vara tre. På Apples begäran samtycker Du till att tillhandahålla
bevis på Din status som en mellanstatlig organisation med sådana privilegier och immuniteter.
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 hela Avtalet mellan parterna med avseende på användningen av Applemjukvaran, Apple-tjänsterna och Apple-certifikat licensierade nedan och, om inte annat anges
häri, ersätter alla tidigare förståelser och avtal angående dess syfte. Trots det föregående, i den
utsträckning att Du förses med utvecklingsversioner av material enligt Programmet och sådana
utvecklingsversioner är föremål för ett separat licensavtal, godkänner Du att licensavtalet som
medföljer sådant material utöver Avsnitt 9 (Sekretess) i detta avtal gäller också Din användning
av sådant material. Om Du har ingått eller senare ingår i Xcode and Apple SDKs Agreement
kommer detta Apple Developer Program License Agreement att gälla i händelse av
inkonsekvenser mellan de två, med avseende på samma ämne, dock förutsatt att detta Apple
Developer Program License Agreement inte är avsett att hindra Dig från att utöva några
rättigheter som Du har beviljats i Xcode and Apple SDKs Agreement i enlighet med de villkor som
anges däri. Detta Avtal får bara ändras: (a) genom skriftlig ändring som undertecknats av båda
parter eller (b) i den utsträckning som uttryckligen tillåts av Avtalet (till exempel av Apple efter ett
skriftligt eller e-postmeddelande till Dig). Översättning görs för att underlätta för Dig, och om
villkoren i den engelskspråkiga och den översatta versionen skulle strida mot varandra gäller den
engelskspråkiga versionen av Avtalet, i den utsträckning detta inte är förbjudet enligt lokal lag i
Ditt rättssystem. Om Du är bosatt i provinsen Quebec, Kanada, eller om Du är en statlig
organisation i Frankrike, gäller följande klausul Dig: Parterna bekräftar härmed att Avtalet och alla
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tillhörande dokument ska 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 Apples tjänst för Pushnotiser och Lokalnotiser
Följande villkor är ett tillägg till villkoren i Avtalet och gäller för all användning av APN (Apples
tjänst för pushnotiser):
1.

Användning av APN och lokalnotiser

1.1
Du får endast använda APN i Dina Applikationer, Dina pass och/eller för att skicka Safari
Pushnotiser till macOS-skrivbordet för användare på Din webbplats som har valt att ta emot
meddelanden via Safari på macOS. Du, Din Applikation och/eller Din Biljett får endast använda
APN via API:n för APN och endast om Apple tilldelat Dig ett Push Application ID. Med undantag
för Tjänsteleverantörer som hjälper Dig använda APN samtycker Du till att inte dela Ditt
Pushapplikations-ID med någon tredje part. Du är införstådd med att Du inte kommer sakna
behörighet att ansluta till eller använda APN efter att Ditt Avtal löpt ut eller sagts upp.
1.2
Du får endast använda APN och APN API:er i syfte att skicka Pushnotiser till Din
Applikation, Ditt Pass och/eller till macOS-skrivbordet för användare på Din webbplats som har
valt att ta emot Notiser via Safari på macOS enligt vad som uttryckligen tillåts i Avtalet, APNdokumentationen och alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive alla immateriella lagar).
Vidare samtycker Du till att Du måste informera Apple om all APN-användning som en del av
inlämningsprocessen för Din Applikation.
1.3
Du förstår att innan Du skickar Pushnotiser till en Slutanvändare via APN måste
Slutanvändaren samtycka till att få sådana Notiser. Du samtycker till att inte inaktivera, åsidosätta
eller på annat sätt påverka Apple-implementerade samtyckspaneler eller Apples
systeminställningar för att aktivera eller inaktivera meddelandefunktionalitet. Om Slutanvändarens
samtycke till att få Pushnotiser nekas eller senare dras tillbaka, får Du inte skicka Pushnotiser till
Slutanvändaren.
2.

Ytterligare krav

2.1
Du får inte använda APN eller Lokalnotiser i syfte att skicka oönskade meddelanden till
slutanvändare, bedriva nätfiske eller skicka skräppost, inklusive men inte begränsat till att delta i
någon typ av aktiviteter som bryter mot lagen och regler mot skräppost, eller som annars är
olämpliga eller olagliga. APN och Lokalnotiser ska användas för att skicka relevanta
meddelanden som är av nytta för en användare (t.ex. ett svar på en slutanvändares efterfrågan
om information, tillhandahållande av viktig information som är relevant för Applikationen).
2.2
Du får inte använda APN eller Lokalnotiser för reklam, produktreklam eller direkt
marknadsföring av något slag (t.ex. uppförsäljning, korsförsäljning, etc.), inklusive men inte
begränsat till att skicka meddelanden för att främja användningen av Din Applikation eller
annonsera om tillgängligheten av nya funktioner eller versioner. Trots det föregående kan Du
använda APN eller Lokalnotiser för reklamändamål 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 överdrivet använda APN:s totala nätverkskapacitet eller bandbredd eller
belasta en iOS-produkt, Apple Watch, macOS eller en Slutanvändare med överdrivna
Pushnotiser eller Lokalnotiser, som kan bestämmas av Apple i dess rimliga utrymme. Vidare
samtycker Du till att inte skada eller påverka Apples nätverk och servrar, tredjepartsservrar eller nätverk anslutna till APN eller på annat sätt störa andra användare i hur de använder APN.
2.4
Du får inte använda APN eller Lokalnotiser för att skicka material som innehåller obscent,
pornografiskt, stötande eller ärekränkande innehåll eller material av något slag (text, grafik, bilder,
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fotografier, ljud etc.), eller annat innehåll eller material som enligt Apples rimliga bedömning kan
anses vara anstötlig för slutanvändare av Din Applikation, Ditt Pass eller Din Webbplats.
2.5
Du får inte överföra, lagra eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller virus
eller någon annan datorkod, filer eller Program som kan skada, störa eller begränsa APN:er eller
en iOS-produkt, Apple Watch, eller macOS, och Du samtycker till att inte inaktivera, förfalska,
hacka eller på annat sätt störa några säkerhets-, digitala signerings-, verifierings- eller
autentiseringsmekanismer som ingår i eller används av APN, eller gör det möjligt för andra att
göra det.
3.

Ytterligare villkor för Website Push ID

3.1
Under de villkor som anges i detta Avtal bekräftar och godkänner Du att de Safaripushnotiser Du skickar med Ditt Website Push ID måste skickas under Ditt eget namn,
varumärke eller märke (t.ex. bör en användare kunna se om meddelandet kommer från Din
Webbplats) och måste inkludera en ikon, ett varumärke, en logotyp eller identifierande markering
som kan härledas till Din Webbplats. Du samtycker till att inte göra en felaktig framställning eller
utgöra att vara en annan webbplats eller enhet eller på annat sätt vilseleda användare om
upphovsmannen till Safari-pushnotiser. Du garanterar att Du besitter alla tillämpliga rättigheter i
den utsträckning som Du hänvisar till tredjepartsvarumärken eller märken i Dina Safaripushnotiser.
3.2
Genom att aktivera APN och skicka Safari-pushnotiser för Din Webbplats enligt vad som
tillåts enligt detta Avtal ger Du härmed Apple tillåtelse att använda (i) skärmbilder på Dina Safaripushnotiser på macOS och (ii) varumärken och logotyper associerade med dessa Notiser för
marknadsföringsändamål i Apples marknadsföringsmaterial, med undantag för de delar Du saknar
behörighet att använda för marknadsföringssyften och som Du skriftligen identifierat för Apple. Du ger
också Apple tillåtelse att använda bilder och annat material som Du tillhandahåller i
marknadsföringsmaterial för reklamrelaterade ändamål, förutsatt Apple framför en rimlig förfrågan.
4.
Leverans via APN eller via lokala meddelanden. Du förstår och samtycker till att för att
tillhandahålla APN och göra dina push-meddelanden tillgängliga på iOS-produkter, Apple Watch,
eller macOS, kan Apple överföra dina push-meddelanden över olika offentliga nätverk, i olika
media, och ändra eller ändra dina push-meddelanden för att uppfylla de tekniska och andra
kraven för anslutning till nätverk eller enheter. Du godkänner och samtycker till att APN inte är,
och inte är avsett att vara, en garanterad eller säker leveranstjänst, och att Du kommer att
använda eller förlita Dig på den som sådan. Som en förutsättning för att använda APN eller
leverera Lokalnotiser samtycker Du till att inte överföra känsliga person- eller sekretessbelagda
uppgifter som tillhör en enskild person (t.ex. personnummer, bankkonto- eller
transaktionsinformation eller information där den enskilde kan ha rimliga förväntningar på säker
överföring) som en del i innehållet i en sådan Notis, och Du samtycker till att följa alla tillämpliga
krav på underrättelse eller samtycke vad gäller all insamling, överföring, underhåll, bearbetning
eller användning av en slutanvändares privata information.
5.

Dina tillkännagivanden. Du tillkännager och samtycker till följande:

5.1
Apple får när som helst och periodvist, med eller utan tidigare meddelande (a) modifiera
APN, inklusive ändra eller ta bort samtliga funktioner eller (b) modifiera, fasa ut, återutgiva eller
återpublicera API:er för APN. Du är införstådd med att sådana eventuella ändringar kan kräva att
Du ändrar eller uppdaterar Dina Applikationer, Biljetter eller webbplatser på egen bekostnad.
Apple har ingen uttrycklig eller underförstådd skyldighet att tillhandahålla, eller fortsätta att
tillhandahålla APN och kan stänga av eller avbryta hela eller delar av APN när som helst. Apple
ansvarar inte för förlust, skador eller kostnader av något slag som drabbar Dig eller annan part till
följd av eller i samband med sådan avstängning av tjänst eller avbrott eller sådan modifiering av
APN eller API:er för APN.
5.2
APN är inte tillgängligt på alla språk eller i alla länder och Apple ger inget intyg om att
APN är lämpligt eller tillgängligt för användning på en viss plats. I den utsträckning Du väljer att
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komma åt och använda APN, gör Du detta på eget bevåg och ansvarar för att följa tillämpliga
lagar, inklusive men inte begränsat till lagar i det land där Du befinner Dig.
5.3
Apple tillhandahåller APN till Dig för Din användning med Din Applikation, Ditt Pass eller
Din Webbplats och tillhandahåller inte APN direkt till någon Slutanvändare. Du bekräftar och
samtycker till att alla Pushnotiser skickas av Dig, inte Apple, till Slutanvändaren av Din
Applikation, Ditt Pass eller Din Webbplats, och Du är ensamt ansvarig för alla data eller för
innehåll som överförs däri och för all sådan användning av APN. Vidare bekräftar och samtycker
Du till att alla Lokalnotiser skickas till slutanvändaren som använder Din Applikation från Dig, inte
Apple och att enbart Du ansvarar för alla data och allt innehåll som överförs i dessa notiser.
5.4
Apple ger inga garantier gentemot Dig när det gäller tillgänglighet eller driftstid för APN
och är inte skyldig att tillhandahålla något underhåll, teknisk eller annan support för APN.
5.5
Apple förbehåller sig rätten att ta bort Din tillgång till APN, begränsa Din användning av
APN eller återkalla Ditt Push Application ID när som helst efter eget gottfinnande.
5.6
Apple får övervaka och samla information (inklusive men inte begränsat till teknisk och
diagnostisk information) gällande ditt användande av APN i syfte att hjälpa Apple förbättra APN
och andra Apple-produkter och tjänster samt verifiera att Du följer villkoren i detta Avtal. Detta
förutsätter dock att Apple inte öppnar eller röjer innehåller i någon Pushnotis, förutsatt att Apple
inte i god tro har anledning att tro att dessa åtgärder (öppna och dela information i Pushnotiser)
är nödvändiga för att: (a) uppfylla juridiska processer eller krav, (b) tillämpa villkoren i detta Avtal,
inklusive utreda möjliga överträdelser av detsamma, (c) upptäcka, förhindra eller på annat sätt
hantera säkerhetsproblem, bedrägerier eller tekniska problem, (d) skydda Apples eller dess
utvecklares, kunders eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet i enlighet med vad
som krävs och tillåts enligt lag. Oaktat ovanstående godkänner Du att iOS, iPadOS, macOS och
watchOS endast får öppna Pushnotiser lokalt på en användares enhet för att besvara
användarförfrågningar och att personanpassa användarupplevelsen och förslag på enheten.
6.
Ytterligare ansvarsfriskrivning. APPLE SKA INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA
SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV APN,
INKLUSIVE AVBROTT SOM DRABBAR APN ELLER NÅGON FORM AV NOTISANVÄNDNING,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL STRÖMAVBROTT, SYSTEMFEL,
NÄTVERKSATTACKER, SCHEMALAGT ELLER INTE SCHEMALAGT UNDERHÅLLSARBETE
ELLER ANDRA AVBROTT.
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Bilaga 2
(till Avtalet)

Ytterligare villkor för användning av API för köp i appar
Följande villkor är ett tillägg till villkoren i Avtalet och gäller för all användning av API för köp i
appar i Din Applikation:
1.

Användning av API för köp i appar

1.1
Du får endast använda API för köp i appar för att göra det möjligt för slutanvändare att öppna
eller ta emot innehåll, funktionalitet eller tjänster som Du gör tillgängliga i Din Applikation (t.ex. digitala
böcker, fler nivåer i spel, tillgång till en steg-för-steg-karttjänst). Du får inte använda API för köp i appar
för att erbjuda varor eller tjänster som avses användas utanför Din Applikation.
1.2
Allt innehåll, funktionaliteter eller tjänster Du avser tillhandahålla genom API för köp i
appar måste skickas in till Apple för granskning och godkännande enligt villkoren och
processerna som beskrivs i Avsnitt 6 (Applikationsinlämning och urval) i detta Avtal. För alla
inlämningar måste Du ange namn, textbeskrivning, pris, unikt identifieringsnummer och annan
information som Apple rimligen begär (gemensamt benämnda som ”Inlämningsbeskrivning”).
Apple förbehåller sig rätten att när som helst granska det faktiska innehållet, funktionaliteten eller
tjänsten som beskrivits i Inlämningsbeskrivningen, inklusive men inte begränsat till under
inlämningsprocessen och efter att Apple godkänt Inlämningsbeskrivningen. Om Du vill
tillhandahålla ytterligare innehåll, funktionalitet eller tjänster genom API för köp i appar som inte
nämns i Din Inlämningsbeskrivning måste Du först skicka in en ny och uppdaterad
Inlämningsbeskrivning som måste granskas och godkännas av Apple innan dessa artiklar görs
tillgängliga för användning genom API:n för köp i appar. Apple förbehåller sig rätten att återkalla
dess godkännande för innehåll, funktionalitet eller tjänster som tidigare godkänts. Du samtycker
också till att göra innehållet, funktionaliteten eller tjänsterna i fråga otillgängligt för användning i
Din Applikation.
1.3
Innehåll, funktionaliteter och tjänster som erbjuds genom API för köp i appar är föremål för
Programkraven för Applikationer. När innehåll, tjänster eller funktionaliteter lagts till i en Licensierad
Applikation klassificeras de som del av den Licensierade Applikationen och blir då föremål för samma
skyldigheter och krav. För att tydliggöra, Applikationer som tillhandahåller funktionalitet för
tangetbordstillägg får inte använda API för köp i appar i själva tangentbordstillägget, men får fortsätta
att använda API för köp i appar i separata delar av Applikationen.
2.

Ytterligare begränsningar

2.1
Du får inte använda API för köp i appar för att göra det möjligt för slutanvändare att skapa
förbetalda konton som sedan används för att köpa innehåll, funktionaliteter eller tjänster eller som
på annat sätt skapar saldon eller kredit som slutanvändare kan lösa in eller använda för att vid
senare tillfällen genomföra köp.
2.2
Du får inte göra det möjligt för slutanvändare att köpa någon form av Valuta genom API
för köp i appar, inklusive men inte begränsat till Valuta som kan användas för utbyte,
bortskänkande, inlösning, överföring, byte eller för att köpa eller införskaffa något inom eller
utanför Din Applikation. ”Valuta” avser alla former av valuta, poäng, krediter, resurser, innehåll
eller andra föremål eller enheter som av en grupp individer eller enheter kan uppfattas
representera ett visst värde och som kan överföras eller cirkulera som betalningsmedel.
2.3
Innehåll och tjänster får erbjudas genom API för köp i appar på prenumerationsbasis
(t.ex. prenumerationer på tidningar eller magasin) Det är inte tillåtet att hyra ut innehåll, tjänster
eller funktionalitet genom API för köp i appar (t.ex. får inte tillgång till ett visst innehåll begränsas
till en förbestämd begränsad tidsperiod).
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2.4
Du får inte använda API för köp i appar för att skicka programvaruuppdateringar till Din
Applikation eller på annat vis lägga till ny körbar kod i Din Applikation. En artikel som köps genom
app måste antingen redan existera i Din Applikation och kunna låsas upp, streamas till Din
Applikation efter att en transaktion via API för köp i appar genomförts eller laddas ner till Din
Applikation som endast data efter att en sådan transaktion ägt rum.
2.5
Du får inte använda API för köp i appar för att tillhandahålla innehåll eller material av
något slag (text, grafiska element, bilder, fotografier, ljud osv.) som Apple efter rimligt
övervägande anser vara stötande eller olämpligt, till exempel material som kan anses
oanständigt, pornografiskt eller ärekränkande.
2.6
Med undantag för innehållsartiklar som slutanvändaren förbrukar eller använder i Din
Applikation (t.ex. virtuella förnödenheter såsom byggnadsmaterial) (en ”Förbrukningsartikel”),
måste allt annat innehåll, funktionalitet, tjänster eller prenumeration levereras genom API för köp i
appar (t.ex. ett svärd i ett spel) (en ”Permanent artikel”) göras tillgängliga för slutanvändaren i
enlighet med samma användarregler som de som gäller för Licensierade applikation (t.ex. allt
sådant innehåll, tjänster eller funktionalitet måste vara tillgängliga på alla enheter som associeras
med ett slutanvändarkonto). Du ansvarar för att informera Apple om vilka artiklar som är
Förbrukningsartiklar samt informera slutanvändare att Förbrukningsartiklar inte går att använda
på andra enheter.
3.

Ditt ansvar

3.1
Apple kommer tillhandahålla ett transaktionskvitto för varje transaktion som genomförs
med API för köp i appar. Det är Ditt ansvar att verifiera att dessa kvitton är giltiga innan Du
levererar innehållet, funktionaliteten eller tjänsten till slutanvändaren. Apple ska inte hållas
ansvarigt i situationer där Du inte lyckas verifiera att transaktionskvittot i fråga kom från Apple.
3.2
Du ansvarar för utvecklingen av det användargränssnitt som Din Applikation ska visa
slutanvändare och som innehåller funktionen att lägga beställningar genom API för köp i appar,
förutsatt Apple inte tillhandahållit element för användargränssnittet. Du samtycker till att inte
felrepresentera, göra felaktiga påståenden, vilseleda eller vidta orättvisa eller bedrägliga åtgärder
gällande marknadsföringen och försäljningen av artiklar genom Din användning av API för köp i
appar, inklusive men inte begränsat till i Licensierade applikationsinformationen eller några
metadata som Du skickat genom App Store Connect. Du samtycker till att följa alla tillämpliga
lagar och bestämmelser, inklusive de lagar och bestämmelser som gäller i landet eller området
som Du gjort innehåll, funktionalitet, tjänster eller prenumerationer tillgängliga i genom API för
köp i appar, inklusive men inte begränsat till konsumentlagar och bestämmelser gällande export.
3.3
Apple kan tillhandahålla värdtjänster för Permanenta artiklar som Du vill göra tillgängliga
för Dina slutanvändare genom API för köp i appar. Även om Apple agerar värd för sådana
Permanenta artiklar på Dina vägnar har Du ansvaret för att snarast tillhandahålla de artiklar som
köps genom API för köp i appar (alltså snarast efter det att Apple utfärdat ett transaktionskvitto,
med undantag för fall där Du informerat Dina slutkunder om att artikeln kommer göras tillgänglig
vid senare tillfälle) och för att tillämpliga lagar i anslutning till förfarandet följs, inklusive men inte
begränsat till lagar, regler och bestämmelser gällande makulering eller leverans av beställda
artiklar. Du är ansvarig för upprätta Din egen bokföring för samtliga dessa transaktioner.
3.4
Du får inte utfärda några återbetalningar till slutanvändare som använder Dina Applikationer
och Du godkänner att Apple får utfärda sådana återbetalningar enligt villkoren i Tillägg 2.
3.5
Du kan förse Apple, dess dotterbolag och uppdragstagare med slutanvändarnas
konsumtionsinformation från Din Applikation för att informera och förbättra
återbetalningsprocessen. Du ska meddela användaren och / eller få samtycke från användaren i
enlighet med dokumentationen och tillämpliga lagar.
4.

Apple-tjänster

Programavtal
Sida 52

4.1
Apple kan då och då välja att erbjuda ytterligare tjänster och funktionalitet gällande
transaktioner som görs med API för köp i appar. Apple utfärdar inga garantier för att API för köp i
appar eller några Tjänster kommer vara tillgängliga för Dig i fortsättningen eller att de kommer uppfylla
Dina krav, fungera ostört, med aktualitet, säkert eller felfritt, att all information som Du får tillgång till via
API för köp i appar eller någon Tjänst är tillförlitlig eller att eventuella fel kommer åtgärdas.
4.2
Du är införstådd med att Du inte får ansluta till eller använda API för köp i appar efter att
detta Avtal löpt ut eller sagts upp.
5.
Dina tillkännagivanden. Du tillkännager och samtycker till följande:
Apple får när som helst och periodvist, med eller utan tidigare meddelande (a) modifiera API för
köp i appar, inklusive ändra eller ta bort samtliga funktioner eller funktionalitet eller (b) modifiera,
fasa ut, återutgiva eller återpublicera API för köp i appar. Du är införstådd med att sådana
eventuella ändringar kan kräva att Du ändrar eller uppdaterar Dina Applikationer på egen
bekostnad för att tillåtas fortsätta använda API för köp i appar. Apple har ingen uttrycklig eller
underförstådd skyldighet att tillhandahålla, eller fortsätta att tillhandahålla API för köp i appar eller
tillhörande tjänster och kan stänga av eller avbryta hela eller delar därav när som helst. Apple
ansvarar inte för förlust, skador eller kostnader av något slag som drabbar Dig eller annan part till
följd av eller i samband med sådan avstängning, avbrott eller ändring av API för köp i appar eller
tillhörande tjänster. Apple utfärdar inga garantier till Dig vad gäller tillgänglighet eller drifttid för
API för köp i appar eller några andra tjänster som Apple tillhandahåller i samband med detta.
Apple har heller inga skyldigheter att tillhandahålla underhåll, teknisk eller någon annan sorts
support därtill. Apple tillhandahåller API för köp i appar för att Du ska kunna använda den med
Dina Applikationer och kan komma att tillhandahålla tjänster därtill (t.ex. värdtjänster för
Permanenta artiklar). Apple har inget ansvar att tillhandahålla eller låsa upp innehåll,
funktionalitet, tjänster eller prenumerationer som en slutanvändare beställer genom Din
användning av API för köp i appar. Du bekräftar och godkänner att Du, inte Apple, gör dessa
artiklar tillgängliga för slutanvändaren som använder Din Applikation och att endast Du har
ansvaret för sådana artiklar som beställs genom användning av API för köp i appar och för all
användning av API för köp i appar i Din Applikation eller för andra tillhörande tjänster därtill.
6.
Användning av digitala certifikat för köp i appar. När en transaktion slutförs av en
slutanvändare genom API för köp i appar i Din Applikation kommer Apple utfärda ett
transaktionskvitto som signerats med ett Apple certifikat. Det är Ditt ansvar att verifiera att detta
certifikat och kvitto utfärdats av Apple på så vis som beskrivs i Dokumentationen. Du bär det
enskilda ansvaret för Ditt val att förlita Dig på sådana certifikat och kvitton. DU FÖRLITAR DIG
PÅ SÅDANA CERTIFIKAT OCH KVITTON SOM FÖREKOMMER I SAMBAND MED API FÖR
KÖP I APP PÅ EGEN RISK. APPLE UTFÄRDAR INGA GARANTIER ELLER PÅSTÅENDEN,
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, GÄLLANDE DESSA APPLE-CERTIFIKAT ELLER
KVITTON OCH DESSAS SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE,
KORREKTHET, PÅLITLIGHET, SÄKERHET SAMT ATT INTRÅNG INTE SKER I TREDJE
PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Du intygar att Du endast kommer använda dessa
kvitton och certifikat i enlighet med villkoren i Dokumentationen, och att Du inte kommer påverka
eller störa driften för sådana digitala certifikat eller kvitton, inklusive men inte begränsat till
förfalskning eller annan sorts felanvändning.
7.
Ytterligare ansvarsfriskrivning. APPLE SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA
SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM ÅDRAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV API FÖR KÖP I
APPAR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL (I) UTEBLIVEN VINST (OAVSETT OM
DETTA DRABBAR DIG DIREKT ELLER INDIREKT), FÖRLORAD GOODWILL ELLER
FÖRSÄMRAT RYKTE INOM BRANSCHEN, DATAFÖRLUSTER ELLER ANNAN INDIREKT
FÖRLUST, (II) ALLA ÄNDRINGAR SOM APPLE GÖR BETRÄFFANDE API FÖR KÖP I APPAR
ELLER NÅGON ANNAN TJÄNST, ELLER OM TILLHANDAHÅLLANDET AV API FÖR KÖP I
APPAR ELLER NÅGON TJÄNST DÄRTILL UPPHÖR TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT
(ELLER DETSAMMA GÄLLANDE NÅGON AV TJÄNSTERNAS FUNKTIONER) ELLER (III) OM
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DATA SOM SKICKAS TILL FÖLJD AV ELLER GENOM DIN ANVÄNDNING AV API FÖR KÖP I
APPAR ELLER TJÄNSTER RADERAS, FÖRSTÖRS ELLER GÖRS OTILLGÄNGLIG. Det är Ditt
ansvar att upprätta lämpliga säkerhetskopieringsmekanismer för all Din information och Dina
data, inklusive men inte begränsat till Permanenta artiklar som Du kan komma att skicka till
Apples värdtjänster.
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Bilaga 3
(till Avtalet)

Ytterligare villkor för Game Center
Följande villkor är utöver villkoren i Avtalet och gäller för all användning av Game Center av Dig
eller Din Applikation.
1.

Användning av tjänsten Game Center

1.1
Du och Din Applikation får endast ansluta till eller använda tjänsten Game Center på de
sätt som uttryckligen godkänts av Apple. All annan användning är otillåten. Du samtycker till att
använda tjänsten Game Center enligt villkoren i detta Avtal (inklusive denna Bilaga 3),
Dokumentationen för Game Center och enligt all tillämplig lagstiftning. Du är införstådd med att
varken Du eller Din Applikation får ansluta till eller använda tjänsten Game Center efter att Ditt
Avtal löpt ut eller sagts upp.
1.2
Apple kan förse Dig med en unik identifierare som associeras med det alias som en
slutanvändare använder som en del tjänsten Game Center (ett ”Spelar-ID”) Du samtycker till att
inte visa detta Spelar-ID för slutanvändaren eller någon tredje part. Du samtycker också till att
endast använda Spelar-ID för att kunna skilja på olika slutanvändare i samband med att Du
använder Game Center. Du samtycker till att inte utföra omvänd sökning, spåra, relatera,
associera, utvinna, samla in eller på annat sätt exploatera Spelar-ID:n, alias eller andra data eller
information som tillhandahålls genom tjänsten Game Center med undantag för den utsträckning
som uttryckligen tillåts enligt villkoren i detta Avtal. Du får till exempel inte försöka ta reda på en
slutanvändares riktiga identitet.
1.3
Du får endast använda information som tillhandahålls genom tjänsten Game Center i den
utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänster och funktionalitet för Dina Applikationer. Du
får till exempel inte agera värd för eller exportera någon sådan information till en tredjepartstjänst.
Vidare samtycker Du till att Du inte får överföra eller kopiera användarinformation eller data
(varken individuellt eller samlat) som utvinns via tjänsten Game Center till en tredje part med
undantag för den omfattning som är nödvändig för att tillhandahålla Dina Applikationers tjänster
och funktionalitet. Detta får endast göras efter att användaren gett sitt uttryckliga samtycke och
endast om detta inte förbjuds enligt andra villkor i detta Avtal.
1.4
Du får på inga sätt inte försöka använda eller ansluta till tjänsten Game Center om Du på
sätt Du saknar behörighet för (eller göra det möjligt för någon annan att vidta sådana åtgärder),
inklusive men inte begränsat till att utvinna information från tjänsten Game Center genom
metoder som inte tillhör de metoder som Apple uttryckligen godkänt. Du får till exempel inte
använda sniffare för att fånga upp kommunikationsprotokoll från system eller nätverk som är
anslutna till Game Center, skrapa några data eller användarinformation från Game Center eller
använda tredjepartsprogramvara för att samla information om spelare, speldata, konton eller
användarmönster gällande tjänster genom Game Center.
2.

Ytterligare begränsningar

2.1
Du samtycker till att inte skada eller påverka Apples nätverk och servrar,
tredjepartsservrar eller -nätverk anslutna till Game Center eller på annat sätt störa andra
utvecklare och slutanvändare i hur de använder Game Center. Du samtycker till att Du, med
undantag för testnings- och utvecklarändamål, inte ska skapa falska konton genom tjänsten
Game Center eller på annat vis använda tjänsten Game Center för att felrepresentera information
gällande Dig och Din Applikation på ett sätt som påverkar slutanvändares användning av tjänsten
Game Center, t.ex. genom att skapa uppblåsta poängtal genom fusk eller genom att förfalska
antalet användarkonton som använder Din Applikation.
2.2
Du får inte upprätta, assistera eller möjliggöra störningar som drabbar Game Center,
såsom genom tillgänglighetsattacker som iscensätts genom automatiserade processer eller
tjänster såsom spindlar, skript eller bottar eller genom att exploatera eventuella buggar i tjänsten
Game Center eller Apple-mjukvaran. Du får inte leta efter, testa eller utgöra skanningar för att
hitta sårbarheter i tjänsten Game Center. Vidare samtycker Du också till att inte stänga av,
Programavtal
Sida 55

spoofa, hacka, underminera eller på annat sätt påverka de dataskydds-, säkerhets-, verifieringseller autentiseringsmekanismer som inkorporerats i eller används av tjänsten Game Center, eller
göra det möjligt för någon annan att vidta sådana åtgärder.
2.3
Du får inte överföra, lagra eller på annat sätt göra tillgängliga material som innehåller
virus eller annan datakod, filer eller program som kan skada, störa eller begränsa Game Centers
eller en iOS-produkts normala drift.
2.4
Du samtycker till att inte använda någon del av tjänsten Game Center för att skicka
oombedda, stötande eller olämpliga meddelanden till slutanvändare i syfte att kopiera uppgifter
från, bedriva nätfiske gentemot eller skicka skräppost till Game Center-användare. Du ska inte
använda information Du fått tillgång till genom användning av tjänsten Game Center för att
omdirigera (eller försöka omdirigera) Game Center-användare till andra tjänster.
2.5
Du ska inte avkräva slutanvändare på några avgifter för att de ska få tillgång till tjänsten
Game Center eller för några data eller information som tillhandahålls däri.
2.6
I den utsträckning Apple tillåter Dig att hantera vissa Game Center-funktioner och funktionalitet för Din Applikation genom App Store Connect (t.ex. möjligheten att blockera falska
användare eller ta bort poäng från poängtavlan i Din Applikation som Du misstänker tillkommit
genom fusk) samtycker Du till at endast använda dessa metoder när Du har god anledning att tro
att dessa användare eller poäng tillkommit genom missvisande, bedrägligt, felaktigt, olagligt eller
oärligt agerande.
3.

Dina tillkännagivanden. Du tillkännager och samtycker till följande:

3.1
Apple får när som helst och periodvist, med eller utan tidigare meddelande (a) modifiera
tjänsten Game Center, inklusive ändra eller ta bort samtliga funktioner eller (b) modifiera, fasa ut,
återutgiva eller återpublicera API:er för Game Center eller relaterade API:er. Du är införstådd
med att sådana eventuella ändringar kan kräva att Du ändrar eller uppdaterar Dina Applikationer
på egen bekostnad. Apple har ingen uttrycklig eller underförstådd skyldighet att tillhandahålla,
eller fortsätta tillhandahålla, den Game Center-tjänst och kan när som helst stänga av eller
avbryta hela eller delar av Din åtkomst till Game Center-tjänsten. Apple ansvarar inte för förlust,
skador eller kostnader av något slag som drabbar Dig eller annan part till följd av eller i samband
med sådan avstängning av tjänst eller avbrott eller sådan modifiering av Game Center-tjänsten
eller API:er för Game Center.
3.2
Apple ger inga garantier gentemot Dig vad gäller tillgängligheten eller driftstiden för
iCloud-tjänsten och är inte skyldig att tillhandahålla något underhåll, teknisk support eller annat
stöd för iCloud-tjänsten. Apple förbehåller sig rätten att när som helst häva Din tillgång till tjänsten
Game Center enligt eget gottfinnande. Apple får övervaka och samla information (inklusive men
inte begränsat till tekniks och diagnostisk information) gällande Ditt användande av tjänsten
Game Center i syfte att förbättra Game Center och andra Apple-produkter och -tjänster och för att
säkerställa att Du följer villkoren som beskrivs i detta Avtal.
4.
Ytterligare ansvarsfriskrivning. APPLE SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA
SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR SOM
DRABBAR GAME CENTER ELLER NÅGRA SYSTEMFEL, NÄTVERSATTACKER,
SCHEMALAGT ELLER EJ SCHEMALAGT UNDERHÅLLSARBETE ELLER ANDRA
STÖRNINGAR.
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Bilaga 4
(till Avtalet)

Ytterligare villkor för användning av iCloud
Följande villkor gäller som tillägg till de villkor som beskrivs i Avtalet och gäller Ditt användande
av tjänsten iCloud för programvaruutveckling och -testande i samband med Din Applikation eller
Webbprogramvara.
1.

Användning av iCloud

1.1
Dina Applikationer och/eller Webbmjukvara får endast ansluta till tjänsten i iCloud om
Apple gett Dig behörighet att göra detta. Du samtycker till att inte ansluta till iCloud-tjänsten eller
något annat innehåll, andra data eller annan information som finns däri, utom via API:er för
iCloud-lagring, API:er för CloudKit eller via CloudKit-konsolen som tillhandahålls som en del av
programmet. Du samtycker till att inte dela Din behörighet med någon tredje part eller använda
denna för några andra syften än de som uttryckligen tillåts av Apple. Du samtycker till att endast
använda iCloud-tjänsten, API:erna för iCloud-lagring och API:erna för CloudKit som uttryckligen
tillåts enligt detta Avtal och iCloud-Dokumentationen och i enlighet med alla tillämpliga lagar och
regler. Vidare tillåts Din Webbprogramvara endast att ansluta till och använda tjänsten iCloud
(alltså lagra samma sorters data som hämtas eller uppdateras i en Licensierad Applikation så
länge Din användning av iCloud i denna Webbprogramvara är jämförbar med Din användning i
den motsvarande Licensierade Applikationen, vilket avgörs av Apple enligt eget gottfinnande. Om
Apple-tjänster tillåter Dig att använda mer än Din tilldelade andel av lagringsbehållare i iCloud för
att överföra data till en annan behållare av någon anledning, samtycker Du till att endast använda
sådana ytterligare behållare under en rimligt begränsad tid för att utföra sådana funktioner och
inte att öka lagrings- och transaktionstilldelningar.
1.2
Du förstår att Du inte kommer att få åtkomst till eller använda iCloud-tjänsten för
mjukvaruutveckling eller testning efter att Ditt avtal upphört att gälla; Slutanvändare som har Dina
Applikationer eller webbmjukvara installerade och som har ett giltigt Slutanvändarkonto hos Apple
för att använda iCloud kan fortsätta att komma åt sina användargenererade dokument, privata
behållare och filer som Du har valt att lagra i sådana Slutanvändarens konto via iCloud Storage
API:er eller CloudKit API:er i enlighet med tillämpliga iCloud-villkor och dessa villkor. Du
samtycker till att inte påverka slutanvändarens tillgång till iCloud (eller slutanvändarens egna
användargenererade dokument, privata behållare och filer) eller på annat sätt eller vid något
tillfälle störa deras användning av iCloud. När det gäller data som Du lagrar i offentliga behållare
via API:er för CloudKit (oavsett om de genereras av Dig eller Slutanvändaren) förbehåller sig
Apple rätten att upphäva åtkomst till eller ta bort sådana data, helt eller delvis, efter att Ditt Avtal
upphävs, eller enligt vad som annars anges av Apple i CloudKit-konsolen.
1.3
Din Applikation får endast använda iCloud Storage API:er i syfte att lagra och hämta
nyckelvärdesdata (t.ex. en lista över aktier i en finansiell app, inställningar för en app) för Dina
Applikationer och Webbmjukvara och i syfte att göra det möjligt för Dina Slutanvändare att
komma åt användargenererade dokument och filer via iCloud-tjänsten. Din Applikation eller
Webbprogramvaruapplikation tillåts använda API:er för CloudKit för att lagra, hämta och anropa
strukturerade data som Du väljer att lagra i offentliga eller privata behållare i enlighet med iClouddokumentationen. Du samtycker till att inte medvetet lagra något innehåll eller material via API:er
för iCloud-lagring som skulle leda till att Dina Applikationer bryter mot ett eller flera iCloud-villkor
eller Programkraven för Dina Applikationer (t.ex. får in Din Applikation lagra olagligt eller
inskränkande material).
1.4
Du kan tillåta en användare att komma åt sina användargenererade dokument och filer
från iCloud genom att använda Dina Applikationer såväl som från Webbmjukvaran. Däremot får
Du inte dela nyckeldata från Din Applikation med andra Applikationer eller Webbprogramvara
förutsatt att Du delar dessa data mellan olika versioner av samma titel eller att Du fått
användarens samtycke.
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1.5
Du är ansvarig för allt innehåll och material som Du lagrar på iCloud genom API:er för
iCloud och API:er för iCloud-lagring och måste vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda
den information Du lagrar genom iCloud-tjänsten. Vad gäller tredje parters anspråk på det
innehåll och material som Dina slutanvändare lagrar i Din Applikation genom API:er för iCloud
eller API:er för CloudKit (t.ex. användargenererade dokument, artiklar från slutanvändare i
offentliga behållare) samtycker Du till att inta en rimlig ställning vad gäller att hantera och snabbt
behandla sådana anspråk, inklusive men inte begränsat till att Du följer bestämmelserna i Digital
Millennium Copyright Act (DMCA) om Du tar emot meddelanden som kan härledas till denna lag.
1.6
Om inte annat uttryckligen tillåts av Apple skriftligen, kommer Du inte att använda iCloud,
iCloud Storage API:er, CloudKit API:er eller någon komponent eller funktion därav, till skapa, ta
emot, underhålla eller överföra någon känslig, individuellt identifierbar hälsoinformation, inklusive
”skyddad hälsoinformation” (som sådan term definieras i 45 CFR § 160.103), eller använda
iCloud på något sätt som skulle göra Apple (eller något Apple-dotterbolag) till Ditt eller någon
tredje parts ”affärsföretag” som sådan definieras i 45 CFR § 160.103. Du samtycker till att vara
ensamt ansvarig för att uppfylla alla rapporteringskrav enligt lag eller kontrakt som uppstår till följd
av Din överträdelse av detta avsnitt.
2.

Ytterligare krav

2.1
Du är införstådd med att det finns begränsningar vad gäller lagringskapacitet, överföring
och transaktioner iCloud-tjänster. Detta gäller både Dig som utvecklare och Dina Slutanvändare.
Om Du eller Din Slutanvändare når sådana gränser kan Du eller Din Slutanvändare eventuellt
inte använda iCloud-tjänsten förrän Du eller Din Slutanvändare har tagit bort tillräckligt med data
från tjänsten för att uppfylla kapacitetsgränserna, ökat lagringskapaciteten eller på annat sätt
modifierat Din användning av iCloud, och Du eller Din Slutanvändare kanske inte kan komma åt
eller hämta data från iCloud under denna tid.
2.2
Du får inte ta ut några avgifter för användare för åtkomst till eller användning av iCloudtjänsten via Dina Applikationer eller Webbmjukvara, och Du samtycker till att inte sälja åtkomst till
iCloud-tjänsten på något annat sätt, inklusive men inte begränsat till att sälja vidare någon del av
tjänsterna. Du får endast använda tjänsten iCloud i Din Applikation eller Webbprogramvara för att
tillhandahålla lagringsmöjligheter åt slutanvändare med Apple har ett giltigt slutanvändarkonto för
iCloud. Denna användning får endast ske enligt villkoren som gäller för detta slutanvändarkonto med
undantag för om Du använder API:er för CloudKit för att lagra data i offentliga behållare som
slutanvändare kan komma åt oavsett om dessa användare har ett iCloud-konto. Du får inte uppmana
Slutanvändare att bryta mot villkoren i deras iCloud-tjänsteavtal som de tecknat med Apple eller bryta
mot någon av Apples användarpolicyer vad gäller data och information som lagras i iCloud.
2.3
Du får inte använda en överdrivet stor andel av den totala nätverkskapaciteten eller
bandbredden för iCloud-tjänsten eller på annat sätt belasta sådan tjänst med orimliga datalaster
eller förfrågningar. Du samtycker till att inte skada eller störa Apples nätverk eller servrar eller
andra tredjepartsservrar eller nätverk anslutna till iCloud eller på annat sätt störa andra
utvecklares eller användares användning av iCloud-tjänsten.
2.4
Du får inte stänga av eller påverka några varningar, systeminställningar, meddelanden
eller notifikationer som Apple visar för Slutanvändaren som använder iCloud.
3.

Dina tillkännagivanden

Du tillkännager och samtycker till följande:
3.1
Apple kan när som helst med eller utan föregående meddelande till Dig (a) modifiera
API:er för iCloud-lagring eller API:er för CloudKit, inklusive att ändra eller ta bort någon funktion
eller funktionalitet eller (b) ändra, avbryta, utfärda igen eller publicera om sådana API:er. Du är
införstådd med att sådana eventuella ändringar kan kräva att Du ändrar eller uppdaterar Dina
Applikationer eller Webbprogramvaran på egen bekostnad. Apple har ingen uttrycklig eller
underförstådd skyldighet att tillhandahålla eller fortsätta tillhandahålla iCloud-tjänsten och kan när
som helst stänga av eller avbryta hela eller delar av iCloud-tjänsten. Apple är inte ansvarigt för
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eventuella förluster, skador eller kostnader av något slag som orsakats av Dig eller någon annan
part som uppstår på grund av eller relaterad till sådant tjänsteavbrott eller avbrytande eller någon
sådan modifiering av iCloud-tjänsten, iCloud Storage API:er eller CloudKit API:er.
3.2
iCloud är inte tillgängligt på alla språk eller i alla länder och Apple ger inget intyg om att
iCloud är lämpligt eller tillgängligt för användning på en viss plats. I den utsträckning Du väljer att
tillhandahålla tillgång till tjänsten iCloud i Dina Applikationer eller Webbprogramvara genom
API:er för iCloud-lagring eller API:er för CloudKit (t.ex. för att lagra data i en offentlig eller privat
behållare) görs detta på Ditt eget initiativ och Du är ansvarig för att tillämpliga lagar och
bestämmelser följs.
3.3
Apple ger inga garantier gentemot Dig när det gäller tillgänglighet eller driftstid för iCloud
och är inte skyldig att tillhandahålla något underhåll, teknisk eller annan support för MDM eller
andra relaterade iCloud-tjänster. Apple ansvarar inte för eventuella utgifter, investeringar eller
åtaganden som Du åtar Dig i samband med tjänsten iCloud eller för användning av eller tillgång
till tjänsten iCloud.
3.4
Apple förbehåller sig rätten att när som helst stänga av eller återkalla Din tillgång till
tjänsten iCloud eller införa begränsningar gällande Ditt användande av tjänsten iCloud efter eget
gottfinnande. Vidare får Apple när som helst införa eller justera en övre gräns för hur många
transaktioner Dina Applikationer eller Webbprogramvara får skicka eller ta emot genom tjänsten
iCloud eller resurserna eller kapaciteten som de får använda enligt Apples gottfinnande.
3.5
Apple kan övervaka och samla in information (inklusive men inte begränsat till, teknisk
och diagnostisk information) om användning av iCloud-tjänsten via API:er för iCloud-lagring,
API:er för CloudKit eller CloudKit-konsolen för att hjälpa Apple att förbättra iCloud-tjänsten och
andra Apple-produkter eller -tjänster. Detta förutsatt att Apple inte kommer åt eller avslöjar
Slutanvändardata som lagras i en privat behållare via CloudKit, någon Applikation som lagras i en
offentlig behållare via CloudKit eller några användargenererade dokument, filer eller viktiga data
som lagras med hjälp av API:er för iCloud-lagring och iCloud-tjänsten, såvida Apple inte har god
anledning att tro på att sådan åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande är rimligt
nödvändigt för att följa en juridisk eller reglerande process eller begäran, eller såvida inte annat
begärs av en Slutanvändare med avseende på data som lagras via API:er för iCloud-lagring i
Slutanvändarens iCloud-konto eller i Slutanvändarens privata behållare via API:er för CloudKit.
3.6
Vidare, i den mån Du lagrar personlig information som rör en individ eller information som
en individ kan identifieras från (gemensamt benämnda ”Personuppgifter”) i iCloud-tjänsten genom
användning av API:er för iCloud-lagring eller API:er för CloudKit, samtycker Du till att Apple (och
alla tillämpliga Apple-dotterbolag för ändamålen i detta avsnitt 3.6) fungerar som Din
uppdragstagare för bearbetning, lagring och hantering av sådana personuppgifter. Apple
samtycker till att säkerställa att alla personer som auktoriseras att behandla sådana
Personuppgifter samtycker till att upprätthålla konfidentialiteten (genom avtal eller enligt en
tillämplig lagstadgad förpliktelse). Apple har enbart rätt, anspråk eller intresse i frågan om dessa
Personuppgifter som ett resultat av Din användning av iCloud-tjänsten. Du samtycker till att
enbart Du ansvarar för att säkerställa att Du följer alla tillämpliga lagar, inklusive integritets- och
dataskyddslagar, gällande användning eller insamling av data och information via iCloud-tjänsten.
Du är också ansvarig för alla aktiviteter kopplade till sådana Personuppgifter, inklusive men inte
begränsat till, övervakning av sådana uppgifter och aktiviteter, förhindrande och åtgärdande av
olämpliga uppgifter och aktiviteter, samt avlägsnande och upphörande av tillgång till uppgifter.
Vidare ansvarar Du för att skydda och begränsa tillgången till sådana Personuppgifter för Din
personal och för aktiviteter som personal med åtkomst till Tjänsten utför för Din räkning.
Personuppgifter som tillhandahålls av Dig och Dina användare till Apple genom iCloud-tjänsten
får enbart användas av Apple i den utsträckning som det är nödvändigt för att erbjuda och
förbättra iCloud-tjänsten, och för att vidta följande åtgärder för Din räkning. Apple ska:
(a) Enbart använda och hantera Personuppgifterna enligt de anvisningar och tillstånd från Dig
som beskrivs i Avtalet samt i enlighet med tillämpliga lagar, bestämmelser och
överenskommelser. Inom EES-området och i Schweiz kommer Apple enbart att hantera
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Personuppgifterna enligt de anvisningar och tillstånd från Dig som beskrivs i Avtalet såvida inte
annat krävs av Europeiska unionen eller medlemsstatens lagstiftning, i vilket fall Apple kommer
att informera Dig om detta lagkrav (förutom i de begränsade fall där Apple är förbjudet enligt lag
att göra detta);
(b) förse Dig med rimliga metoder för att hantera förfrågningar om användaråtkomst, radering
eller begränsning enligt vad som anges i tillämplig lag. I händelse av en utredning av Dig som
härrör från Din goda tro gällande användning av iCloud-tjänsten av en dataskyddsmyndighet eller
liknande myndighet angående sådana Personuppgifter, ska Apple ge Dig rimlig hjälp och support;
(c) meddela Dig på ett rimligt sätt som Apple väljer, utan onödig fördröjning och med hänsyn till
tillämpliga lagkrav som gäller Dig och som kan kräva att informationen lämnas inom en viss
tidsram, ifall Apple får kännedom om att Dina Personuppgifter har ändrats, raderats eller
försvunnit på grund av obehörig åtkomst till Tjänsten. Du är ansvarig för att förse Apple med Din
uppdaterade kontaktinformation för sådana meddelandeändamål i enlighet med villkoren i detta
Avtal,
(d) tillhandahålla den information som är nödvändig för att visa att kraven enligt artikel 28 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR eller
Dataskyddsförordningen) och möjliggöra och bidra till revisioner som krävs enligt dessa
bestämmelser, förutsatt att Du samtycker till att Apples ISO 27001- och 27018-certifieringar ska
anses vara tillräckliga för sådana nödvändiga granskningsändamål,
(e) hjälpa Dig, på något rimligt sätt som Apple väljer, med att säkerställa efterlevnad av sina
skyldigheter enligt artiklarna 33 till 36 i Dataskyddsförordningen. Om Apple tar emot förfrågningar
om information som Du har lagrat i iCloud-tjänsten, ska Apple, såvida inget annat krävs av lag
eller villkoren i förfrågan, meddela Dig om mottagandet av Förfrågan samt meddela den som gjort
Förfrågan om kraven på att adressera sådana Förfrågningar till Dig. Såvida inget annat krävs av
lag eller den som gör förfrågan ansvarar Du för att besvara den;
(f) skydda Personuppgifter i enlighet med branschstandard vid överföring, behandling och lagring
av Personuppgifter. Krypterade Personuppgifter kan lagras på valfri geografisk plats efter Apples
eget gottfinnande och
(g) garantera att Personuppgifter, som uppstår i samband med detta Avtal, endast överförs från
EES-området eller Schweiz till ett tredje land som erbjuder relevant skyddsnivå eller som
använder standardavtalsklausulerna (alternativt Swiss Transborder Data Flow Agreement) som
lämnas över till Dig vid förfrågan om Du tror att Dina Personuppgifter överförs.
4.
Ytterligare ansvarsfriskrivning. VARKEN APPLE ELLER DESS
TJÄNSTELEVERANTÖRER SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER
SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING, MISSBRUK, BEROENDE AV, OFÖRMÅGA
ATT ANVÄNDA, AVBROTT, AVSTÄNGNING ELLER AVSLUTNING AV iCLOUD, API:ER FÖR
iCLOUD-LAGRING ELLER API:ER FÖR CLOUDKIT, ELLER FÖR OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL,
ÄNDRING ELLER RADERING, FÖRSTÖRELSE, SKADA, FÖRLUST ELLER
UNDERLÅTENHET ATT LAGRA NÅGON AV DINA UPPGIFTER ELLER
SLUTANVÄNDARDATA ELLER NÅGRA ANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNING AV
OVANSTÅENDE AV DINA SLUTANVÄNDARE, INKLUSIVE ALLA PÅSTÅENDEN OM
DATABEHANDLING ELLER OLÄMPLIG ELLER OBEHÖRIG DATALAGRING ELLER
HANTERING AV DIG I STRID MED DETTA AVTAL.
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Bilaga 5
(till Avtalet)

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

Användning av och begränsningar för Pass Type ID

Du får endast använda Pass Type ID för att digitalt signera Dina Pass för användning med Wallet
och/eller för att använda tjänsten APN med Din Pass. Du får distribuera Ditt Passtyps-ID så som
det ingår i Ditt pass i enlighet med Avsnitt 2 nedan så länge som sådan distribution är under Ditt
eget varumärke eller märke. I den utsträckning Du hänvisar till ett tredje parts varumärke inom
Ditt Pass (t.ex. en butikskupong för en viss vara), intygar Du och garanterar att Du har alla
nödvändiga rättigheter. Du samtycker till att inte dela, tillhandahålla eller överföra Ditt Pass Type
ID till någon tredje part (med undantag för Tjänsteleverantörer och då endast i den begränsade
utsträckning som bestäms häri). Du ska heller inte använda Ditt Pass Type ID för att signera en
tredje parts biljett.
2.

Distribution av Pass och marknadsföringstillstånd

2.1
Med förbehåll för villkoren i detta Avtal kan Du distribuera Dina Pass till slutanvändare via
webben, e-post eller en Applikation. Du förstår att Pass måste accepteras av sådana användare
innan de laddas i Wallet och att Pass kan tas bort eller överföras av sådana användare när som
helst.
2.2
Genom att distribuera Dina pass på detta sätt, intygar Du och garanterar Apple att Dina
Pass uppfyller de gällande Dokumentation och Programkrav, och villkoren i denna Bilaga 5.
Apple ansvarar inte för några kostnader, utgifter, skador, förluster (inklusive och utan
begränsning till förlorade affärsmöjligheter eller förlorade vinster) eller andra skuldförpliktelser
som Du kan ådra Dig till följd av att Du distribuerar Dina Pass på detta sätt.
2.3
Du samtycker till att ange på passet Ditt namn och adress och kontaktuppgifterna
(telefonnummer, e-postadress) som alla Slutanvändares frågor, klagomål eller anspråk med
avseende på Ditt pass ska riktas till. Du är ansvarig för att bifoga eller på annat sätt inkludera,
efter eget gottfinnande, relevanta användarvillkor för Slutanvändaren i Din Pass. Apple bär inget
ansvar för eventuella brott mot Dina egna Slutanvändarvillkor. Du är ensam ansvarig för all
användarassistans, garantier och support för Dina Pass. Du får inte avkräva Slutanvändare på
några avgifter för att de ska kunna använda Wallet för att få tillgång till Dina Pass.
2.4
Genom att distribuera Dina Pass i enlighet med vad som är tillåtet enligt detta Avtal ger
Du härmed Apple tillåtelse att använda (i) skärmbilder på Dina Pass; (ii) varumärken och
logotyper med koppling till Dina Pass och (iii) Passinformation i marknadsföringsmaterial och
presentkort för reklamrelaterade ändamål, med undantag för de delar som Du inte har rätt att
använda för reklamrelaterade ändamål och som Du skriftligen identifierat för Apple. Du ger också
Apple tillåtelse att använda bilder och annat material som Du tillhandahåller i
marknadsföringsmaterial och presentkort för reklamrelaterade ändamål, förutsatt Apple framför
en rimlig förfrågan.
3.

Ytterligare krav gällande Pass

3.1
Apple kan tillhandahålla mallar som Du kan använda för att skapa Dina Pass och Du
samtycker till att välja en mall som är relevant för Din avsedda användning (t.ex. ska Du inte
använda mallen för boardingkort till en biobiljett)
3.2
Pass får endast fungera och visas i Wallet, som är Apples avsedda behållarområde för
Passet, genom Wallet på låsskärmen för en kompatibel Apple-märkt produkt i enlighet med
Dokumentationen.
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3.3.
Oaktat allt annat i Avsnitt 3.3.9 i detta Avtal får Du och Ditt Pass, med föregående
användarsamtycke, dela användar- och/eller enhetsdata med Din Applikation så länge sådan
delning är avsedd att tillhandahålla en tjänst eller funktion som är direkt relevant för
användningen av Passet och/eller Applikationen eller för att visa annonser i enlighet med Avsnitt
3.3.12 i Avtalet.
3.4
Om du vill använda inbäddad NFC-teknik med ditt Pass kan du begära ett Apple-certifikat
för användning av NFC med ett Pass från Uvecklarens webbportal. Apple kommer granska Din
förfrågan och kan tillhandahålla ett separat avtal beträffande användningen av ett sådant Applecertifikat. Apple förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla sådana Apple-certifikat.
4.
Apples rätt att granska Ditt Pass; återkallande. Du är införstådd med och godkänner
att Apple förbehåller sig rätten att när som helt under Avtalets giltighetstid granska och godkänna
eller neka samtliga Pass Du vill distribuera till Dina Slutanvändare för användning eller som redan
används av Dina Slutanvändare. Du samtycker till att på Apples förfrågan tillhandahålla sådana
Pass. Du samtycker till att inte försöka dölja, förvränga, vilseleda eller gömma några funktioner,
innehåll, tjänster eller funktioner i Ditt Pass från Apples granskning eller på annat sätt hindra
Apple från att kunna granska ett sådant Pass till fullo och Du samtycker till att samarbeta med
Apple och svara på frågor och tillhandahålla information samt material som rimligen begärs av
Apple angående sådana Pass. Om Du gör några ändringar i Ditt Pass efter inlämning till Apple,
samtycker Du till att meddela Apple och, på begäran av Apple, skicka in Ditt Pass igen innan
distribution av det modifierade Passet till Dina Slutanvändare. Apple förbehåller sig rätten att
återkalla Ditt Passtyps-ID och avvisa Ditt pass för distribution till Dina Slutanvändare av någon
anledning och när som helst efter eget gottfinnande, även om Ditt pass uppfyller krav och villkor
för Dokumentation och Program i denna Bilaga 5; och i så fall samtycker Du till att Du inte får
distribuera ett sådant Pass till Dina Slutanvändare.
5.
Ytterligare ansvarsfriskrivning. APPLE SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA
SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING,
DISTRIBUTION, FELANVÄNDNING, FÖRLITANDE PÅ, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA,
AVBROTT, AVSTÄNGNING ELLER UPPSÄGNING AV WALLET , DITT PASS TYPE ID, DINA
BILJETTER ELLER NÅGON ANNAN TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLITS I ANSLUTNING TILL
DESSA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUSTER AV ELLER FEL VID VISNING
AV DINA BILJETTER I WALLET ELLER NÅGRA ANSPRÅK FRÅN SLUTANVÄNDARE SOM
UPPSTÅR TILL FÖLJD AV SLUTANVÄNDARES ANVÄNDNING ENLIGT OVANSTÅENDE.
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Bilaga 6
(till Avtalet)

Ytterligare villkor gällande användning av tjänsten Apple Kartor
Följande villkor är ett tillägg till villkoren i Avtalet och gäller Din och Din Applikations användning
av tjänsten Apple Kartor i Din Applikation, webbplats eller webbapplikation.
1.

Användning av tjänsten Kartor

1.1
Din Applikation får endast ansluta till tjänsten Apple Kartor via API för MapKit eller genom
MapKit JS. Din webbplats eller webbapplikation får endast ansluta till tjänsten Apple Kartor
genom MapKit JS. Du samtycker till att inte ansluta till tjänsten Apple Kartor eller Kartuppgifterna
på annat sätt än genom API för MapKit eller MapKit JS beroende på tillämplighet. Du samtycker
också till att hur Du använder tjänsten Apple Kartor i Dina Applikationer, webbplatser eller
webbapplikationer måste följa Programkraven.
1.2
Du kommer endast att använda Apple Maps Service och Map Data efter behov för att
tillhandahålla tjänster och funktioner för Din Applikation, webbplats eller webbapplikation. Du
samtycker till att endast använda tjänsten Apple Kartor, API för MapKit och MapKit JS så som
uttryckligen tillåts enligt detta Avtal (inklusive men inte begränsat till denna Bilaga 6) och MapKitoch MapKit JS-dokumentationen och i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler. MapKit JS får
inte användas för följande kommersiella ändamål i Din webbplats och/eller -applikation om denna
körs på icke Apple-märkt hårdvara: fordonshantering (inklusive trafikdirigering), spårning,
ruttoptimering för företag eller verksamhet där webbplatsens och/eller Applikationens
huvudsakliga syfte är att utvärdera försäkringsrisk för fordon.
1.3
Du bekräftar och samtycker till att de resultat Du får från tjänsten Apple Kartor kan
variera från faktiska förhållanden på grund av varierande faktorer som kan påverka
noggrannheten i kartdata, såsom väder, väg- och trafikförhållanden och geopolitiska händelser.
2.

Ytterligare begränsningar

2.1
Varken Du eller Din Applikation, webbplats eller webbapplikation får ta bort, dölja eller
ändra Apples eller dess licensgivares copyrightmeddelanden, varumärken, logotyper eller andra
äganderätt eller juridiska meddelanden, dokument eller hyperlänkar som kan visas i eller
tillhandahålls genom Apple Maps Service.
2.2
Du kommer inte att använda Apples karttjänst på något sätt som möjliggör eller tillåter
massnedladdningar eller flöden av kartdata, eller någon del därav, eller som på något sätt
försöker extrahera, samla in eller återanvända delar av kartdata. Till exempel får varken Du eller
Din Applikation använda eller göra tillgängliga Kartuppgifter eller delar därav som en del av en
sekundär eller härledd databas.
2.3
Förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts häri samtycker Du till att inte kopiera,
modifiera, översätta, skapa ett derivatverk av, publicera eller visa kartdata på något sätt. Vidare
får Du inte använda eller jämföra data från tjänsten Apple Kartor för att förbättra eller skapa en
annan kartläggningstjänst. Du samtycker till att inte skapa eller försöka skapa ett substitut för eller
en liknande tjänst genom användning av eller tillgång till Apple Kartor-tjänster.
2.4
Din Applikation, webbplats eller webbapplikation får endast visa kartdata som tillåtet häri,
och när Du visar den på en karta godkänner Du att den endast kommer att visas på en Applekarta som tillhandahålls via Apple Maps Service. Vidare samtycker Du till att visa Kartuppgifterna
i Din Applikation, webbplats eller webbapplikation utan att visa motsvarade Apple-karta (om Du
t.ex. visar resultatet från en adressökning genom tjänsten Apple Kartor måste Du visa
motsvarande karta med sökningsresultatet).
2.5

Om inte annat uttryckligen tillåts i MapKit-dokumentationen eller MapKit JS-
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dokumentationen, får kartdata inte cachas, förhämtas eller lagras av Dig eller Din Applikation,
webbplats eller webbapplikation annat än på tillfällig och begränsad basis enbart för att förbättra
prestanda för Apple Maps Service med Din Applikation, webbplats eller webbapplikation.
2.6
Du får inte ta ut några avgifter för Slutanvändare enbart för åtkomst till eller användning
av Apple Maps-tjänsten via Din Applikation, webbplats eller webbapplikation, och Du samtycker
till att inte sälja åtkomst till Apple Maps-tjänsten på något annat sätt.
2.7
Du erkänner och samtycker till att Apple kan införa begränsningar för Din användning av
Apple Maps-tjänsten (t.ex. att begränsa antalet transaktioner som Din Applikation kan göra via
MapKit API) eller kan återkalla eller ta bort Din åtkomst till Apple Maps Service (eller någon del
därav) när som helst efter eget gottfinnande. Vidare bekräftar och samtycker Du till att resultaten
Du får från tjänsten Apple Kartor kan skilja sig från faktiska förhållanden på grund av diverse
faktorer som kan påverka Kartuppgifternas korrekthet, till exempel väg- och väderförhållanden.
3.

Dina tillkännagivanden. Du tillkännager och samtycker till följande:

3.1
Apple kan när som helst, med eller utan föregående meddelande till Dig (a) modifiera
Apple Maps Service och/eller MapKit API eller MapKit JS, inklusive att ändra eller ta bort någon
funktion eller funktionalitet, eller (b) modifiera, avbryta, utfärda eller publicera om MapKit API eller
MapKit JS. Du är införstådd med att sådana eventuella ändringar kan kräva att Du ändrar eller
uppdaterar Dina Applikationer, webbplatser eller webbapplikationer på egen bekostnad. Apple
har ingen uttrycklig eller underförstådd skyldighet att tillhandahålla, eller fortsätta tillhandahålla,
den Apple Kartor-tjänst och kan när som helst stänga av eller avbryta hela eller delar av Din
åtkomst till Apple Kartor-tjänsten. Apple ansvarar inte för förlust, skador eller kostnader av något
slag som drabbar Dig eller annan part till följd av eller i samband med sådan avstängning av
tjänst eller avbrott eller sådan modifiering av Apple Kartor-tjänsten eller API:er för MapKit JS.
3.2
Apple Maps Service kanske inte är tillgänglig i alla länder eller på alla språk, och Apple
ger inget intyg om att Apple Maps Service är lämplig eller tillgänglig för användning på någon viss
plats. I den utsträckning Du väljer att tillhandahålla tillgång till tjänsten Apple Kartor i Din
Applikation, webbplats eller webbapplikation eller genom API för MapKit eller MapKit JS görs
detta på Ditt eget initiativ. Du ansvarar också för efterlevnad av alla tillämpliga lagar.
4.
Apples rättighet att granska hur Du implementerar MapKit JS. Du är införstådd med
och godkänner att Apple förbehåller sig rätten att när som helst under Avtalets giltighetstid
granska och godkänna eller underkänna hur Du implementerat MapKit JS i Din Applikation,
webbplats eller webbapplikation. Du samtycker till att på Apples förfrågan tillhandahålla
information gällande hur Du implementerat MapKit JS till Apple. Du samtycker till att samarbeta
med Apple och svara på frågor och tillhandahålla information och material som Apple rimligen
kan efterfråga gällande denna implementering. Apple förbehåller sig rätten att när som helst
återkalla Dina MapKit JS-nycklar och liknande uppgifter, även om Din användning av MapKit JS
uppfyller Dokumentation och Programkrav och villkor i denna bilaga. Som exempel och inget
annat kan Apple vidta dessa åtgärder om Din implementering av MapKit JS orsakar överdriven
och oskälig belastning på tjänsten Apple Kartor, skymmer eller tar logotypen för Apple Kartor eller
bäddar in länkar när en karta ska visas, eller använder tjänsten Apple Kartor i samverkan med
stötande eller olagligt kartinnehåll.
5.
Ytterligare ansvarsfriskrivning. VARKEN APPLE ELLER DESS LICENSGIVARE
ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR ELLER
FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING, MISSBRUK, BEROENDE AV,
OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, AVBROTT, UPPHÄVANDE ELLER AVSLUTNING AV APPLES
KARTTJÄNSTER, INKLUSIVE AVBROTT PÅ GRUND AV SYSTEMFEL,
NÄTVERKSATTACKER, ELLER PLANERAT ELLER OPLANERAT UNDERHÅLL.

Programavtal
Sida 64

Bilaga 7
(till Avtalet)

Ytterligare villkor för Safari-tillägg
Följande villkor är ett tillägg till villkoren i Avtalet och gäller Safari-tillägg som signerats med ett
Apple-certifikat.
1.1
Krav för Safari-tillägg
Om Du önskar att distribuera Ditt Safari-tillägg som signerats med ett Apple-certifikat samtycker
Du till att uppfylla följande villkor för sådana Safari-tillägg eftersom de då och då kan modifieras
av Apple.
- Ditt Safari-tillägg får inte innehålla skadeprogram, skadlig kod eller andra interna komponenter
(t.ex. datorvirus, trojaner eller ”bakdörrar”) som kan skada, förstöra eller ha en negativ inverkan
på Apple-hårdvara, -programvara eller-tjänster eller programvara, fast programvara, hårdvara,
data, system, tjänster eller nätverk tillhörande tredje parter.
- Dina Safari-tillägg får inte utformas eller marknadsföras för att trakassera, ofreda, förfölja, skicka
ut skräppost (spamma), vilseleda, bedraga, hota eller på annat sätt inskränka på andra personers
juridiska rättigheter (såsom rätten till integritet och publicitet). Vidare får Du inte skapa Safaritillbehör som spårar användarbeteenden (t.ex. vilka webbplatser de besöker) utan deras
uttryckliga samtycke.
- Ditt Safari-tillägg får endast verka i den angivna behållaren för Safari-tillägg och får inte stänga
av, kringgå eller på annat sätt påverka andra systemmeddelanden, varningar, visningspaneler,
samtyckespaneler eller dylikt som implementerats av Apple.
- Ditt Safari-tillägg måste ha ett enda syfte och framtida uppdateringar får inte ändra tilläggets
syfte. Du samtycker till att på ett sanningsenligt sätt beskriva Ditt Safari-tilläggs funktioner och
funktionalitet för användaren och agera på ett sätt som överensstämmer med denna beskrivning.
Du får till exempel inte utan användarens uttryckliga samtycke omdirigera en användares
sökningar till en annan söktjänstleverantör än den som användaren valt för Safari. Vidare får Ditt
Safari-tillägg inte omdirigera en länk (eller affiliate-länk) på en webbplats om detta inte
kommuniceras till användaren. Du samtycker till att inte dölja Ditt Safari-tilläggs funktioner eller
funktionalitet (t.ex. att den innehåller fördunklad kod);
- Ditt Safari-tillägg får inte paketeras ihop med en app vars syfte skiljer sig från Safari-tillägget.
Ditt Safari-tillägg får inte lägga till annonser på webbplatser eller visa popupannonser. Du får inte
programmera eller ställa in Ditt Safari-tillägg så att det automatiskt startar eller göra det möjligt för
någon annan att vidta en sådan åtgärd och
- Safari-tillägg får inte påverka säkerheten, användargränssnittet, användarupplevelsen,
funktionerna eller funktionaliteten i Safari, macOS, iOS eller andra Apple-märkta produkter.
1.2
Efterlevnad; certifikat. Dina Safari-tillägg måste följa villkoren i Dokumentationen och
alla tillämpliga lagar och bestämmelser, inklusive gällande lagstiftning i landet eller området där
dessa Safari-tillägg erbjuds eller görs tillgängliga. Du är införstådd med att Apple när som helst
får återkalla de Apple-certifikat som använts för att signera Dina Safari-tillägg efter eget
gottfinnande. Vidare bekräftar du och godkänner att Apple kan blockera ditt Safari-tillägg (så att
det kanske inte är tillgängligt eller oåtkomligt för Safari-användare) om det inte uppfyller kraven
ovan i detta Avsnitt 1.1 eller på annat sätt påverkar användare av Safari eller Apple-märkta
produkter negativt.
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Tillägg 1
1.

Utnämnande av uppdragstagare

1.1
Du utnämner härmed Apple och Apples dotterbolag (tillsammans ”Apple”) till: (i) Din
uppdragstagare för marknadsföring och distribution av de Licensierade Applikationerna till
slutanvändare i de länder som anges i Bihang A, avsnitt 1 till detta Tillägg 1, kan komma att
förändras och (ii) Din kommissionär för marknadsföring och distribution av de Licensierade
Applikationerna till slutanvändare i de länder som anges i Bihang A, avsnitt 2 till detta Tillägg 1,
kan komma att förändras, under Distributionsperioden. Den mest aktuella listan över App Storeländer som Du kan välja bland ska presenteras i App Store Connect-verktyget och Webbplatsen
för anpassad distribution och kan då och då komma att uppdateras av Apple. Härmed bekräftar
Du att för Dig och på Dina vägnar att Apple ska marknadsföra och göra de Licensierade
Applikationerna nedladdningsbara för slutanvändare genom eller flera App Stores eller
Webbplats för anpassad appdistribution. För detta Tillägg 1 gäller följande begrepp:
”Anpassad app” eller ”Anpassad applikation” avser en Licensierad Applikation som Du utvecklat
för användning av specifika organisationer eller tredjepartsaffärskunder, inklusive privatägda
Licensierade Applikationer som utvecklats för intern användning inom Din organisation.
(a) ”Du” ska inkludera användare av App Store Connect som är auktoriserade av Dig att skicka in
Licensierade Applikationer och tillhörande metadata å Dina vägnar och
(b) ”Slutanvändare” innefattar alla individuella köpare samt behöriga användare som associeras
med köparens konto genom Familjedelning. För institutionella kunder avser ”Slutanvändare” den
person som har tillstånd att använda den Licensierade applikationen, den institutionella
administratören som ansvarar för hanteringen av installationer på delade enheter samt
auktoriserade institutionella köpare själva, inklusive utbildningsinstitutioner som godkänts av
Apple, som kan förvärva de Licensierade applikationerna för användning av deras anställda,
representanter och dotterbolag.
(c) I detta Tillägg 1 ska begreppet ”Licensierad Applikation” omfatta innehåll, funktionalitet, tillägg,
klistermärken eller tjänster som erbjuds i mjukvaran.
”Volyminnehållstjänst” avser en Apple-tjänst som erbjuder möjligheten att införskaffa Anpassade
Applikationer och köpa flera Licensierade Applikationer, vilket är föremål för villkoren och kraven
för Volyminnehåll.
1.2
I befrämjande av Apples utnämnande enligt avsnitt 1.1 i detta Tillägg 1 ger Du härmed
Apple tillåtelse att och instruerar Apple att:
(a) å Dina vägnar marknadsföra, värva och ta beställningar på Licensierade Applikationer från
Slutanvändare i de länder Du angett i App Store Connect-verktyget;
(b) tillhandahålla Dig värdtjänster som är föremål för villkoren som beskrivs i Avtalet för att göra
det möjligt att lagra samt ge Slutanvändarna tillgång till de Licensierade Applikationerna och göra
det möjligt för tredje parter att endast agera värd för sådana Licensierade Applikationer enligt vad
Apple ger licens eller godkännande för;
(c) göra kopior av, formatera eller på annat sätt förbereda Licensierade Applikationer för
införskaffning och nedladdning hos Slutanvändare, vilket även innefattar att lägga till
Säkerhetslösningen och andra optimeringar som anges i Avtalet;
(d) ge eller i fall där gränsöverskridande överlåtelser förekommer för vissa köp anordna så att
Slutanvändare får tillgång till kopior av den Licensierade Applikationer som de också kan få
tillgång till på nytt, detta så att Slutanvändarna kan från Dig införskaffa och elektroniskt ladda ner
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dessa Licensierade Applikationer, Licensierad Applikationsinformation och tillhörande metadata
genom en eller flera App Stores eller Webbplatsen för Distribution av Anpassade appar och Du
tillåter härmed att Dina Licensierade Applikationer distribueras till Slutanvändare med konton med
koppling till andra Slutanvändare via Familjedelning enligt detta Tillägg 1. Du tillåter också
härmed att Dina Licensierade Applikationer distribueras enligt detta Tillägg 1 för användning av
flera Slutanvändare som ryms under ett Apple ID när den Licensierade Applikationen
tillhandahålls till sådana Slutanvändare enligt Apple Configurator enligt mjukvarulicensavtalet
som gäller för Apple Configurator eller om den efterfrågas av en enskild institutionskund via
Distribution av Anpassade appar för användning av dess Slutanvändare och/eller för installation
på enheter som inte kopplats till ett iTunes-konto som ägs eller kontrolleras av denna
institutionskund enligt villkoren och Programkraven för Volyminnehåll.
(e) använda (i) skärmbilder, förhandsvisningar och/eller upp till 30 sekunder lång utdrag från
Licensierade Applikationer; (ii) varumärken och logotyper associerade till de Licensierade
Applikationerna och (iii) Licensierad Applikationsinformation för reklamrelaterade ändamål i
marknadsföringsmaterial och presentkort och i anslutning till medievisningar, med undantag för
de delar av den Licensierade Applikationen, varumärken och logotyper eller Licensierad
Applikationsinformation som Du saknar rättigheter att använda i marknadsföringssammanhang
och som ska ha skriftligen identifierat när Du levererar Dina Licensierade Applikationer till Apple
enligt avsnitt 2.1 i detta Tillägg 1 samt använda bilder och annat material som Du tillhandahåller
Apple om Apple rimligen efterfrågar dem för reklamrelaterade ändamål i marknadsföringsmaterial
och i samband med medievisningar. Dessutom, och med förbehåll för den begränsning som
anges ovan, godkänner Du att Apple får använda skärmdumpar, ikoner och upp till 30 sekunders
utdrag av Dina licensierade Applikationer för användning vid Apple Developer-evenemang (t.ex.
WWDC, Tech Talks) och i utvecklardokumentation;
(f) annars använda Licensierade Applikationen, Licensierad Applikationsinformation och
tillhörande metadata som rimligen kan anses nödvändig i marknadsförandet och distributionen av
Licensierade Applikationer enligt detta Tillägg 1. Du samtycker till att inga royalties eller annan
ersättning betalas för de rättigheter som beskrivs ovan i avsnitt 1.2 i detta Tillägg 1 och
(g) underlätta distribution av utvecklingsversioner av Din Licensierade Applikation (”Betatest”) till
Slutanvändare som Du utsett i enlighet med villkoren i Avtalet, gällande tillgänglighet och andra
Programkrav som då och då uppdateras i App Store Connect-verktyget. För sådana Betatest
avstår Du från rätten satt att ta ut inköpspris, inkomst eller annan ersättning för distributionen och
eventuella nedladdningar av sådana utvecklingsversioner av Din Licensierade Applikation. Vidare
samtycker Du till att Du ska vara ansvarig för utbetalning av eventuella royalties och andra
betalningar till tredje parter beträffande distributionen och användningen av utvecklingsversionen
av Dina Licensierade Applikationer. Du är också ansvarig för att lagstiftningen i de områden där
dessa Betatester äger rum följs. Av tydlighetsskäl ska Apple inte vara skyldig provision med
avseende på sådan distribution.
1.3
Parterna bekräftar och är överens om att deras förhållande enligt detta Tillägg 1 är och
ska vara det som huvudman och uppdragstagare eller huvudman och kommissionär, i
förekommande fall, såsom beskrivs i Bilaga A, avsnitt 1 och Bilaga A, avsnitt 2 respektive att Du
som huvudansvarig är och är ensam ansvarig för alla anspråk och skulder som involverar eller
relaterar till de Licensierade Applikationerna i enlighet med detta Tillägg 1. Parterna bekräftar och
är överens om att Din utnämning av Apple som Din uppdragstagare eller kommissionär, i
förekommande fall, enligt detta Tillägg 1 inte är exklusivt. Du intygar och garanterar härmed att
Du äger eller kontrollerar de nödvändiga rättigheterna för att utse Apple och Apples dotterbolag
till Din globala uppdragstagare och/eller kommissionär för leverans av Dina Licensierade
Applikationer, och att fullgörandet av en sådan utnämning av Apple och Apples dotterbolag inte
ska kränka en tredje parts rättigheter.
1.4
I detta Tillägg 1 avses med ”Leveransperiod” den period som börjar på Avtalets
ikraftträdandedatum och löper ut den sista dagen i Avtalet eller någon förnyelse därav dock
förutsatt att Apples utnämning som Din uppdragstagare kommer att fortsätta gälla efter avtalets
upphörande under en rimlig utfasningsperiod som inte överstiger trettio (30) dagar och vidare
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förutsatt att underavsnitt 1.2(b) (endast med avseende på Dina Slutanvändare), (c) och (d) i detta
Tillägg 1 ska fortsätta gälla efter uppsägning eller upphörande av Avtalet såvida Du inte anger
något annat enligt avsnitt 4.1 och 6.2 i detta Tillägg 1.
1.5
Alla licensierade applikationer som du levererar till Apple enligt avsnitt 2.1 i detta Tillägg
1 ska göras tillgängliga av Apple för nedladdning av slutanvändare utan kostnad. Apple ska inte
ha någon skyldighet att ta ut några avgifter från Slutanvändare för Licensierade Applikationer och
ska inte ha några betalningsskyldigheter gentemot Dig gällande några av dessa Licensierade
Applikationer enligt detta Tillägg 1. Om Du avser att ta ut en avgift från Slutanvändaren för någon
Licensierade Applikation eller köp i app måste Du ingå (eller tidigare ha ingått) ett separat
avtalstillägg till detta avtal (Tillägg 2) med Apple gällande denna Licensierade Applikation. Om Du
avser att ta ut en avgift från Slutanvändaren för någon Anpassad app måste Du ingå (eller
tidigare ha ingått) i ett separat avtalstillägg till detta avtal (Tillägg 3) med Apple gällande denna
Anpassade App.
2.

Leverans av Licensierade Applikationer till Apple

2.1
Du kommer att leverera till Apple, på Din egen bekostnad, med hjälp av App Store
Connect-verktyget eller annan mekanism som tillhandahålls av Apple, de Licensierade
Applikationerna, Licensierad Applikationsinformation och tillhörande metadata, i ett format och på
ett sätt som föreskrivs av Apple, som krävs för leveransen av de Licensierade Applikationerna till
Slutanvändare i enlighet med detta Tillägg 1. Metadata som Du levererar till Apple enligt detta
Tillägg 1 ska innehålla: (i) titeln och versionsnumret för var och en av de Licensierade
Applikationerna, (ii) de länder Du utser där Du vill att Apple ska göra det möjligt för Slutanvändare
att ladda ner dessa Licensierade Applikationer, (iii) eventuella meddelanden om upphovsrätt eller
andra immateriella rättigheter, (iv) Din integritetspolicy, (v) Ditt Slutanvändarlicensavtal
(”Slutanvändaravtal”), om något, i enlighet med avsnitt 3.2 i detta Tillägg 1 och (vi) ytterligare
metadata som anges i Dokumentationen och/eller App Store Connect-verktyget som kan
uppdateras då och då, inklusive metadata som är utformade för att förbättra sökning och upptäckt
av innehåll på Apple-märkt hårdvara.
2.2
Du ska leverera alla Licensierad Applikationer till Apple genom mjukvaruverktyg, en
säker FTP-adress och/eller andra leveransmetoder som anges av Apple.
2.3
Du intygar härmed att alla de licensierade applikationerna du levererar till Apple enligt
detta schema 1 är godkända för export från USA till vart och ett av de länder som du har angett
enligt avsnitt 2.1, i enlighet med kraven i alla tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till
United States Export Administration Regulations, 15 CFR Parts 730-774. Du intygar vidare och
garanterar att alla versioner av de licensierade Applikationerna Du levererar till Apple inte
omfattas av International Traffic In Arms Regulations 22 C.F.R Parts 120-130 och inte är
designade, tillverkade, modifierade eller konfigurerade för militära Slutanvändare eller
slutanvändningar. Utan att begränsa det allmänna i detta avsnitt 2.3 intygar Du att (i) ingen av de
Licensierade Applikationerna innehåller, använder eller stöder någon datakryptering eller
kryptografiska funktioner, eller (ii) i händelse av att någon Licensierad Applikation innehåller,
använder eller stöder sådan datakryptering eller kryptografisk funktionalitet, intygar Du att Du har
följt United States Export Administration Regulations och är i besittning av och kommer på
begäran att tillhandahålla Apple med PDF-kopior av exportklassificeringsavgörande (CCATS)
utfärdat av United States Commerce Department, Bureau of Industry and Security (”BIS”) eller
eventuella självklassificeringsrapporter som skickats till BIS, och lämpliga auktoriseringar från
andra länder som föreskriver importtillstånd för den licensierade Applikationen, efter behov. Du
bekräftar att Apple förlitar sig på Ditt intygande i detta avsnitt 2.3 för att göra det möjligt för
Slutanvändare att få tillgång till och ladda ner de Licensierade Applikationerna under detta Tillägg
1. Med undantag för vad som anges i detta avsnitt 2.3 är Apple ansvarigt för efterlevnaden av
kraven i exportkontrollbestämmelserna vad gäller att göra det möjligt för Slutanvändare att få
tillgång till och ladda ner de Licensierade Applikationerna under detta Tillägg 1.
2.4
Du är ansvarig för att fastställa och genomföra alla åldersgränser eller
föräldrarådgivningsvarningar som krävs enligt tillämpliga myndighetsregler, betygsnämnder,
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tjänster eller andra organisationer (var och en utgör en ”Klassificeringsnämnd”) för video, tv, spel
eller annat innehåll som erbjuds i Din Licensierade Applikation för varje ort i området. Där
tillämpligt är Du också ansvarig för att tillhandahålla ålderbegränsningsverktyg eller funktionalitet
för ålderskontroller för att göra det möjligt för Slutanvändare att komma åt innehåll avsett för
vuxna eller innehåll som på annat sätt regleras i Dina Licensierade Applikationer.
3.
Ägande och Slutanvändarlicenser samt leverans av Licensierade Applikationer till
Slutanvändare
3.1
Du bekräftar och samtycker till att Apple, som agerar som uppdragstagare och/eller
kommissionär åt Dig, är värd för eller enligt avsnitt 1.2 (b) i detta Tillägg 1 kan göra det möjligt för
auktoriserade tredje parter att vara värd för de Licensierade Applikationerna och tillåter
nedladdning av dessa Licensierade Applikationer av Slutanvändare å Dina vägnar. Du är dock
ansvarig för att publicera och leverera innehåll och tjänster som Du säljer eller levererar genom
API för köp i appar, med undantag för innehåll som ingår i själva Licensierade Applikationen
(alltså att köpet i appen bara låser upp innehållet) eller innehåll som publiceras av Apple enligt
avsnitt 3.3 i Bilaga 2 till detta Avtal. Parterna bekräftar och godkänner att Apple inte ska erhålla
något ägarintresse i eller av någon av de Licensierade Applikationerna eller Licensierad
Applikationsinformation. Titeln, förlustrisken, ansvar för och kontroll över de Licensierade
Applikationerna ska i alla lägen åligga Dig. Apple får inte använda någon av de Licensierade
Applikationerna eller Licensierad Applikationsinformation för något ändamål eller på något sätt,
utöver vad som särskilt anges i Avtalet eller detta Tillägg 1.
3.2
Du får leverera till Ditt eget Slutanvändaravtal för alla Licensierade Applikationer när Du
levererar den Licensierade Applikationen till Apple, i enlighet med Avsnitt 2.1 i detta Tillägg 1
förutsatt att Ditt Slutanvändaravtal måste innehålla och får inte strida mot de minimivillkor som
anges i Bilaga D till detta Tillägg 1 och måste följa alla tillämpliga lagar i alla länder där Du vill att
Apple ska göra det möjligt för Slutanvändare att ladda ned den Licensierade Applikationen. Apple
ska göra det möjligt för individuella Slutanvändare att granska Ditt Slutanvändaravtal (i
förekommande fall) i samband med att Apple levererar den Licensierade Applikationen i fråga till
Slutanvändaren. Apple ska också informera varje Slutanvändare om att Slutanvändarens
användning av den Licensierade Applikationen i fråga är föremål för villkoren i Ditt
Slutanvändaravtal (i förekommande fall). Om Du inte lämnar in ett eget slutanvändaravtal för Din
Licensierade Applikation till Apple bekräftar och samtycker Du till att den individuella
Slutanvändarens användning av Din Licensierade Applikation ska vara föremål för Apples
standard-slutanvändaravtal (som ingår i tjänstevillkoren för App Store).
3.3
Du bekräftar härmed att Slutanvändaravtalet för var och en av de Licensierade
Applikationerna enbart är mellan Dig och Slutanvändaren och överensstämmer med tillämplig
lag. Apple ansvarar inte för och har inget ansvar över huvud taget enligt något Slutanvändaravtal
eller något brott av Dig eller någon Slutanvändare av någon av villkoren i ett Slutanvändaravtal.
3.4
En Licensierad Applikation kan läsa eller spela upp innehåll (tidskrifter, tidningar, böcker,
ljud, musik, video) som erbjuds utanför den Licensierade Applikationen (såsom exempelvis
genom Din webbplats) förutsatt att Du inte länkar till eller marknadsför externa erbjudanden för
sådant innehåll inom den Licensierade Applikationen. Du ansvarar för autentiseringstillgång till
innehåll som införskaffas utanför den Licensierade Applikationen.
3.5
I den utsträckning Du gör reklam för och erbjuder prenumerationer i appen måste detta
göras i överensstämmande med alla juridiska och bestämmelsekrav.
3.6
Om Din Licensierade Applikation är periodiskt innehållsbaserad (t.ex. tidskrifter och
tidningar) kan Apple förse Dig med namnet, e-postadressen och postnumret som är kopplat till en
Slutanvändares konto när de köper en automatisk förnyelse av prenumerationen via API för köp i
app, förutsatt att sådan användare samtycker till tillhandahållandet av data till Dig och vidare
förutsatt att Du endast får använda sådan information för att marknadsföra Dina egna produkter och
göra det i strikt överensstämmelse med Din offentligt publicerade sekretesspolicy som det måste
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finnas en kopia av som kan ses enkelt och har getts samtycke till i Din Licensierade Applikation.
4.

Innehållsbegränsningar och mjukvaruklassificering

4.1
Du intygar och garanterar att: (a) Du har rätten att ingå i detta Avtal, att reproducera och
distribuera de individuella Licensierade Applikationerna och att ge Apple behörighet att låta
Slutanvändare ladda ner och använda de individuella Licensierade Applikationerna genom en
eller flera App Stores eller Webbplatsen för Distribution av Anpassade appar; (b) inga av dessa
Licensierade Applikationer eller varken Apples eller Slutanvändares tillåtna användning av dessa
Licensierade Applikationer bryter mot eller inkräktar på några patent, upphovsrätter, varumärken,
affärshemligheter eller andra immateriella eller avtalsrättigheter tillhörande någon person, firma,
företag eller annan entitet och att Du inte skickar in den Licensierade Applikationen till Apple på
en eller flera tredje parters vägnar; (c) inga Anpassade appar eller varken Apples eller
Slutanvändares tillåtna användning av dessa Anpassade appar bryter mot eller inkräktar på
några patent, upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter eller andra immateriella eller
avtalsrättigheter tillhörande någon person, firma, företag eller annan entitet och att Du inte skickar
in den Anpassade appen till Apple på en eller flera tredje parters vägnar som är föremål för
Apples villkor för Volyminnehåll och/eller Distribution av Anpassade appar; (d) varje Licensierade
Applikation har godkänts för distribution, försäljning och användning i, export till eller import från
de individuella länderna som Du angivit enligt avsnitt 2.1 i detta Tillägg 1 i överensstämmande
med de lagar och bestämmelser som gäller i länderna i fråga samt alla tillämpliga bestämmelser
gällande export och import; (e) ingen av de Licensierade Applikationerna innehåller något
oanständigt, stötande eller annat material som förbjuds enligt gällande lagar och bestämmelser i
länderna Du angivit enligt avsnitt 2.1 i detta Tillägg 1; (f) all information Du tillhandahåller genom
App Store Connect-verktyget, inklusive all information all information som berör de Licensierade
Applikationerna, är korrekt och att om denna information slutar vara korrekt ska Du omedelbart
uppdatera den så att den åter blir korrekt genom App Store Connect-verktyget och (g) om en
dispyt uppstår gällande innehållet i Dina Licensierade Applikationer eller användning av Dina
immateriella rättigheter på App Store eller Webbplatsen för Distribution av Anpassade appar
godkänner Du att Apple får dela Din kontaktinformation med parten som initierat dispyten och att
Du ska följa Apples process för appdispyter på icke exklusiv basis och utan att någon part avstår
från någon av sina juridiska rättigheter.
4.2
Du ska använda mjukvarans klassificeringsverktyg som anges i App Store Connect för att
tillhandahålla information om var och en av de Licensierade Applikationer som Du har levererat
för marknadsföring och uppfyllande av Apple via distributionssidan för anpassad app enligt detta
Tillägg 1 för att tilldela varje sådan Licensierade applikation ett betyg. För att tillskriva varje
individuell Licensierad Applikation en klassifikation ska Du göra Ditt bästa för att tillhandahålla
korrekt och fullständig information om innehållet i Din Licensierade Applikation med
mjukvaruklassificeringsverktyget. Du bekräftar och samtycker till att Apple förlitar sig på: (i) att Du
i god tro och med omsorg på ett korrekt och fullständigt sätt tillhandahållit den information som
efterfrågats för varje Licensierad Applikation och (ii) Dina garantier och påståenden i avsnitt 4.1
häri i och med att den Licensierade Applikationen i fråga görs tillgänglig för Slutanvändare för
nedladdning i de länder Du angivit enligt detta Tillägg 1. Dessutom bemyndigar Du Apple att
korrigera klassificeringen för alla Dina Licensierade Applikationer som har fått en felaktig
klassificering och Du godkänner alla sådana korrigerade betyg.
4.3
I händelse av att något land som Du har angett nedan kräver godkännande eller
betygsättning av någon Licensierad Applikation av någon myndighet eller branschtillsynsmyndighet
som ett villkor för distribution, försäljning och/eller användning av den Licensierade Applikationen,
bekräftar och godkänner Du att Apple kan välja att inte göra den Licensierade Applikationen tillgänglig
för nedladdning hos Slutanvändare i det landet från någon App Store.
5.

Ansvar och skyldigheter

5.1
Apple har inget ansvar för installation och/eller användning av någon av de Licensierade
Applikationerna av någon Slutanvändare. Du ska ha det enskilda ansvaret för alla
produktgarantier, assistans till Slutanvändare och produktsupport vad gäller varje individuell
Licensierad Applikation.
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5.2
Du är ensamt ansvarig för, och Apple har inget ansvar eller skyldigheter alls vad gäller,
alla anspråk, stämningar, skulder, förluster, skador, kostnader och utgifter som uppstår från eller
hänförliga till de Licensierade Applikationerna och/eller användningen av dessa Licensierade
Applikationer av alla Slutanvändare, inklusive men inte begränsat till: (i) anspråk gällande brott
mot garanti oavsett och denna anges i slutanvändaravtalet eller etableras enligt tillämplig
lagstiftning; (ii) anspråk gällande produktansvar och (iii) anspråk som gör gällande att någon
Licensierad Applikation och/eller en Slutanvändares innehav eller användning av denna
Licensierade Applikation inkräktar på en tredje parts upphovsrätt eller annan immateriell rättighet.
6.

Upphörande

6.1
Detta Tillägg 1 och alla Apples skyldigheter som beskrivs i detta ska sägas upp när
Avtalet löper ut eller sägs upp.
6.2
Om Du inte längre har laglig rätt att distribuera de Licensierade Applikationerna eller att
ge Apple tillstånd att ge åtkomst till dessa Licensierade Applikationer för Slutanvändare, i enlighet
med detta Tillägg 1 ska Du omedelbart meddela Apple och dra tillbaka de Licensierade
Applikationerna från App Store med hjälp av verktygen som tillhandahålls på App Store Connectwebbplatsen förutsatt dock att ett sådant tillbakadragande av Dig enligt detta avsnitt 6.2 inte
kommer att befria Dig från Dina skyldigheter gentemot Apple enligt detta Tillägg 1 eller något
ansvar gentemot Apple och/eller någon Slutanvändare med avseende på de Licensierade
Applikationerna.
6.3
Apple förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med marknadsföring, erbjudande
och tillåtelse av nedladdning hos Slutanvändare av de Licensierade Applikationerna, med eller
utan anledning, genom att meddela Dig om uppsägning. Utan att begränsa generaliteten i detta
avsnitt 6.3 godkänner Du att Apple får sluta göra det möjligt för Slutanvändare att ladda ner några
eller alla Licensierade Applikationer eller vidta andra delåtgärder enligt Apples eget gottfinnande
om Apple har rimlig anledning att anta att: (i) de licensierade Applikationerna är inte godkända för
export till ett eller flera av de länder som Du har angett enligt avsnitt 2.1, i enlighet med
exportadministrationsförordningarna eller andra begränsningar; (ii) de licensierade
Applikationerna och / eller Slutanvändarnas innehav och / eller användning av dessa licensierade
Applikationer, bryter mot patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller andra immateriella
rättigheter för någon tredje part; (iii) distribution och / eller användning av de licensierade
Applikationerna bryter mot tillämplig lag i något land som Du anger enligt avsnitt 2.1 i denna
Tillägg 1; (iv) Du har brutit mot villkoren i Avtalet, detta Tillägg 1 eller annan Dokumentation
inklusive begränsning riktlinjerna för granskning av App Store; eller (v) Du eller någon som
representerar Dig eller Ditt företag är föremål för sanktioner i något land där Apple verkar. Om
Apple väljer att inte längre göra en Licensierad Applikation i enlighet med detta avsnitt 6.3
kommer Du inte befrias från Dina skyldigheter enligt detta Tillägg 1.
6.4
Du kan när som helst, och av vilken anledning som helst, dra tillbaka någon eller alla av
de Licensierade Applikationerna från App Store genom att använda verktygen som tillhandahålls
på App Store Connect-webbplatsen, förutom att Du, med avseende på Dina Slutanvändare,
härmed auktoriserar och instruerar Apple att uppfylla avsnitten 1.2 (b), (c) och (d) i detta Tillägg 1,
som kommer fortsätta gälla efter uppsägning eller upphörande av Avtalet såvida Du inte anger
något annat enligt avsnitt 4.1 och 6.2 i detta Tillägg 1.
7.

Juridiska konsekvenser

Relationen mellan Dig och Apple som etableras i detta Tillägg 1 kan leda till viktiga juridisk
konsekvenser för Dig. Du bekräftar och samtycker till att det är Ditt ansvar att rådfråga Dina
juridiska rådgivare gällande Dina juridiska skyldigheter enligt detta Tillägg 1.
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BILAGA A
(till Tillägg 1)
1.

Apple som uppdragstagare

Du utnämner Apple Canada, Inc. (”Apple Kanada”) till Din uppdragstagare för marknadsföring och
Slutanvändarnedladdning av den Licensierade Applikationen av Slutanvändare i följande land:
Kanada
Du utnämner Apple Pty Limited (”APL”) till Din uppdragstagare för marknadsföring och
Slutanvändarnedladdning av den Licensierade Applikationen av Slutanvändare i följande länder:
Australien
Nya Zeeland
Du utser Apple Inc. till Din uppdragstagare enligt Kaliforniens civillag (California Civil Code) §§
2295 et seq. för marknadsföring och nedladdning hos Slutanvändare av de Licensierade
Applikationerna av Slutanvändare i följande länder:
USA
Du utser Apple Services LATAM LLC till Din uppdragstagare enligt Kaliforniens civillag (California
Civil Code) §§ 2295 et seq. för marknadsföring och nedladdning hos Slutanvändare av de
Licensierade Applikationerna av Slutanvändare i följande länder:
Argentina*
Anguilla
Antigua och Barbuda

Caymanöarna
Chile*
Colombia*

Guatemala*
Honduras*
Jamaica

Bahamas
Barbados
Belize

Mexiko*
Montserrat
Nicaragua*

Bermuda
Bolivia*

Costa Rica*
Dominica
Dominikanska
republiken*
Ecuador*
El Salvador*

Brasilien*
Brittiska Jungfruöarna

Grenada
Guyana

Peru*

Panama*
Paraguay*

Saint Kitts och Nevis
S:t Lucia
Saint Vincent och
Grenadinerna
Surinam
Trinidad och Tobago
Turks- och
Caicosöarna
Uruguay
Venezuela*

* Anpassade Applikationer är endast tillgängliga i dessa länder.
Du utnämner iTunes KK till Din uppdragstagare enligt artikel 643 i den Japanska civillagen för
marknadsföring och Slutanvändarnedladdning av den Licensierade Applikationen av
Slutanvändare i följande länder:
Japan
2.

Apple som kommissionär

Du utser Apple Distribution International Ltd. till Din kommissionär enligt civillagen i för
marknadsföring och Slutanvändarnedladdning av den Licensierade Applikationen av
Slutanvändare i följande länder enligt de uppdateringar som genomförs då och då via Apple Store
Connect-webbplatsen. För syftena i detta Avtal innebär ”kommissionär” en uppdragstagare som i
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själva verket agerar på sina egna vägnar och ingår i avtal i sitt eget namn men som enligt
generella tolkningar av många civillagstiftningar agerar på andra personers vägnar.
Afghanistan
Albanien
Algeriet
Angola
Armenien
Austria
Azerbajdzjan
Bahrain*

Gabon
Gambia
Georgia
Tyskland*
Ghana
Grekland*
Guinea-Bissau
Hongkong*

Saudiarabien*
Senegal
Serbien
Seychellerna
Sierra Leone
Singapore*
Slovakien*
Slovenien*

Ungern
Island*
Indien
Indonesien
Irak

Malawi
Malaysia*
Maldiverna
Mali
Malta, Republiken*
Mauretanien
Mauritius
Mikronesiens federerade
stater
Moldavien
Mongoliet
Montenegro
Marocko
Moçambique

Vitryssland
Belgien*
Benin
Bhutan
Bosnien och
Hercegovina
Botswana
Brunei
Bulgarien*
Burkina Faso
Kambodja
Kamerun
Kap Verde
Tchad
Kina*
Kongo,
Demokratiska
republiken
Kongo-Brazzaville

Irland*
Israel*
Italien*
Jordanien
Kazakstan
Kenya
Korea*
Kosovo
Kuwait
Kirgizistan

Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Nederländerna*
Niger
Nigeria
Norge*
Oman
Pakistan

Sverige*
Schweiz*
Taiwan*
Tadzjikistan
Tanzania
Thailand*
Tonga
Tunisien
Turkiet*
Turkmenistan

Laos

Palau

Lettland*
Libanon
Liberia
Libyen
Litauen*
Luxemburg*
Macao
Makedonien
Madagaskar

Papua Nya Guinea
Filippinerna*
Polen
Portugal
Qatar*
Rumänien*
Ryssland*
Rwanda
Sao Tomé och Principe

Förenade
Arabemiraten*
Uganda
Ukraina*
Storbritannien*
Uzbekistan
Vanuatu
Vietnam*
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Elfenbenskusten
Kroatien
Cypern*
Tjeckien
Danmark*
Egypten*
Estland*
Fiji
Finland*
Frankrike*

Salomonöarna
Sydafrika
Spanien*
Sri Lanka
Swaziland

* Anpassade Applikationer är endast tillgängliga i dessa länder.
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BILAGA B
(till Tillägg 1)

Anvisningar för minimivillkor för utvecklares
Licensavtal för Slutanvändare
1.
Bekräftelse: Du och Slutanvändaren måste bekräfta att slutanvändaravtalet endast ingås
mellan Dig och Slutanvändaren och inte med Apple och att Du, inte Apple, är ensam ansvarig för
den Licensierade applikationen och innehållet i den. Vårt slutanvändaravtal får inte tillhandahålla
användningsregler för licensierade Applikationer som strider mot, Apple Media Services villkor
eller volyminnehållets villkor från och med ikraftträdandedatumet (som Du bekräftar att Du har
haft möjlighet att granska).
2.
Licensens omfattning: Licensen som ges till Slutanvändaren för den Licensierade
Applikationen måste begränsas till en icke-överförbar licens för att använda den Licensierade
Applikationen på alla Apple-märkta produkter som Slutanvändaren äger eller kontrollerar och som
tillåts enligt användningsreglerna som anges i Apple Media Services-villkor, förutom att sådan
Licensierad Applikation kan nås och användas av andra konton som är associerade med köparen
via Familjedelning eller volymköp.
3.
Underhåll och support: Du måste vara ensamt ansvarig för att tillhandahålla underhållsoch supporttjänster med avseende på den Licensierade Applikationen som anges i
Slutanvändaravtalet eller som krävs enligt tillämplig lag. Du och Slutanvändaren måste bekräfta
att Apple inte har några som helst skyldigheter att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster
för den Licensierade Applikationen.
4.
Garanti: Du måste stå som ensamt ansvarig för produktgarantier, både uttryckliga och
underförstådda, i den utsträckning friskrivningar inte går att tillämpa. Slutanvändaravtalet måste
föreskriva att, i händelse av att den Licensierade applikationen inte uppfyller någon tillämplig
garanti, kan Slutanvändaren meddela Apple, och Apple kommer att återbetala köpeskillingen för
den Licensierade applikationen till Slutanvändaren och att, i den utsträckning som tillåts enligt
tillämplig lag, Apple inte kommer att ha någon annan garantiförpliktelse över huvud taget med
avseende på den Licensierade applikationen, och andra anspråk, förluster, skulder, skador,
kostnader eller utgifter som kan hänföras till bristande överensstämmelse med någon garanti
kommer att bara vara Ditt ansvar.
5.
Produktanspråk: Du och Slutanvändaren måste bekräfta att Du och inte Apple bär
ansvaret för att hantera anspråk från Slutanvändaren eller någon tredje part gällande den
Licensierade Applikationen eller Slutanvändarens innehav och/eller användning av den
Licensierade Applikation i fråga, inklusive men inte begränsat till: (i) produktansvarsanspråk, (ii)
varje anspråk på att den Licensierade Applikationen inte uppfyller något tillämpligt lagligt eller
reglerande krav och (iii) anspråk som uppstår under konsumentskydd, integritet eller liknande
lagstiftning, inklusive i samband med Din Licensierade eller Anpassade Applikations användning
av ramverken för HealthKit och HomeKit. Slutanvändaravtalet får inte begränsa Ditt ansvar
gentemot Slutanvändaren utöver vad som är tillåtet enligt tillämplig lag.
6.
Immateriella rättigheter: Du och Slutanvändaren måste bekräfta att om en tredje part
gör ett anspråk som gör gällande att den Licensierade Applikationen eller Slutanvändarens
innehav och användning av den Licensierade Applikationen i fråga utgör intrång på tredje partens
immateriella rättigheter är det Du och inte Apple som står som ensam ansvarig för undersökning,
försvar, uppgörelse och friskrivning i anslutning till sådana anspråk gällande immateriella
rättigheter.
7.
Lagstiftningsefterlevnad: Slutanvändaren måste garantera att (i) hen inte befinner sig i
ett land som är föremål för ett amerikanskt handelsförbud eller som har utsetts av USA:s regering
som ett ”terroriststödjande” land och (ii) hen inte är listad på någon amerikansk regerings lista
över förbjudna eller begränsade parter.
8.

Utvecklarens namn och adress: I slutanvändaravtalet måste Du ange Ditt namn och
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adress och kontaktuppgifterna (telefonnummer och e-postadress) till vilka slutanvändarfrågor,
klagomål eller anspråk med avseende på den Licensierade applikationen ska riktas.
9.
Avtalsvillkor för tredje part: I Slutanvändaravtalet måste Du ange att Slutanvändaren
måste följa tillämpliga tredjepartsavtal när de använder Din applikation. Om Du t.ex. har en VoIPapplikation så får Slutanvändaren inte bryta mot deras trådlösa datatjänstavtal när de använder
Din applikation.
10.
Tredjepartsmottagare: Du och Slutanvändaren måste bekräfta och godkänna att Apple
och Apples dotterbolag är berättigade tredje parter inom slutanvändaravtalet och att Apple, efter
Slutanvändarens godkännande av villkoren för slutanvändaravtalet, har rätt (och kommer att
anses ha accepterat rätten) att genomdriva slutanvändaravtalet mot Slutanvändaren som en
tredjepartsmottagare därav.
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BILAGA C
(till Tillägg 1)

Villkor för kampanjkoder på App Store
Oaktat andra bestämmelser i Avtalet eller detta Tillägg 1 godkänner Du härmed att följande villkor
ska gälla för alla kampanjrelaterade Anpassade koder som Du efterfrågar via App Store Connectverktyget. I denna Bilaga C ska ”Du” inkludera ytterligare medlemmar i Ditt App Store Connectteam (t.ex. individer i marknadsförings- och tekniska roller).
Med undantag för vad som skriftligen uttrycks häri ska inget i denna Bilaga C anses modifiera
Avtalet eller detta Tillägg 1 i någon utsträckning. Alla begrepp som skrivs med stor bokstav och
som inte definieras nedan ska ha samma innebörd som de som beskrivs i Programavtalet.
1.

DEFINITIONER:

”Innehavare” avser en person som befinner sig i ett område och som Du tilldelat en eller flera
Anpassade koder.
”Anpassade koder” avser en unik kod bestående av bokstäver och siffror som Apple genererat
och tillhandahållit Dig enligt villkoren i detta Bihang C. Denna kod gör det möjligt för Innehavare
som också är kunder i App Store att kostnadsfritt ladda ner eller få tillgång till den Licensierade
Applikationen för vilken Du begärt en sådan kod via App Store Connect-verktyget oavsett om den
erbjudits kostnadsfritt eller mot en avgift på App Store (”Kampanjinnehållet”) och
”Giltighetsperioden” avser perioden mellan Aktiveringsdatumet och Utgångsdatumet för den
Anpassade koden.
2.
GODKÄNNANDE OCH SKYLDIGHETER: Du ger härmed Apple tillåtelse och instruerar
Apple att tillhandahålla Dig med Anpassade koder på begäran enligt villkoren i detta Bihang C.
Du tar fullt ansvar för att alla teammedlemmar som begär sådana koder ska följa villkoren i detta
Bihang C. Du är ansvarig för att säkra alla nödvändiga licenser och tillstånd gällande användning
av Anpassade koder och den Licensierade Applikationen, inklusive all Din användning av den
Licensierade Applikationens namn eller andra indikatorer, eller namn och liknelser för personer
som uppträder eller på annat sätt förekommer i den Licensierade Applikationen, i annonsering,
marknadsföring eller annat reklamrelaterat material oavsett mediaformat. Apple förbehåller sig
rätten att när som helst under Giltighetsperioden begära ut och ta emot kopior av dessa licenser
och tillstånd från Dig.
3.
INGEN BETALNING: Med undantag för de förpliktelser som beskrivs i avsnitt 10 av detta
Bihang C har Du inga förpliktelser att betala någon provision till Apple för Anpassade koder.
4.
LEVERANS: Apple ska på Din begäran genom App Store Connect-verktyget elektroniskt
tillhandahålla Anpassade koder till Dig via App Store Connect, e-post eller annan metod som kan
anges av Apple.
5.
AKTIVERINGSDATUM FÖR ANPASSAD KOD: Anpassade koder aktiveras för
användning av Innehavaren när hen mottar koden från Dig.
6.
UTGÅNGSDATUM FÖR ANPASSAD KOD: Oavsett om de applicerats på ett Apple ID
löper alla oanvända Anpassade koder löper ut vid 23:59 PT: (a) datumet som infaller tjugoåtta
(28) dagar efter att Innehavaren mottog den Anpassade koden eller (b) Avtalet sägs upp,
beroende på vilket av dessa alternativ som infaller först.
7.
TILLÅTEN ANVÄNDNING: Du får distribuera Anpassade koder tills datumet som infaller
tio (10) kalenderdagar innan Utgångsdatumet för den Anpassade koden, då endast i syfte att
erbjuda appen för recensioner eller reklamrelaterade ändamål. Du får inte distribuera Anpassade
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koder till Innehavare i Områden där Du inte har tillåtelse att sälja eller distribuera Din
Licensierade Applikation.
8.
ANNAT MATERIAL: Apple ansvarar inte för att utveckla eller producera något material i
anslutning till de Anpassade koderna utöver de Anpassade koderna i sig.
9.
UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH SKADEERSÄTTNING: Du intygar och garanterar
att: (i) Du äger och kontrollerar alla rättigheter som krävs för att nyttja de rättigheter, licenser och
tillstånd som beskrivs i avsnitt 2 och att nyttjande av dessa rättigheter, licenser och tillstånd inte
bryter mot eller inkräktar på någon tredje parts rättigheter och (ii) all användning av Anpassade
koder ska ske enligt de villkor som beskrivs i detta Bihang C och ska inte inkräkta på någon tredje
parts rättigheter eller bryta mot några tillämpliga lagar, direktiv, regler eller bestämmelser
utfärdade av någon myndighet i Området eller någonstans i världen. Du samtycker till att ersätta
och hålla Apple, dess dotterbolag och samarbetspartners (och deras respektive
styrelseledamöter, företagsledare och anställda) skadelösa från alla förluster, skuldförbindelser,
skadestånd eller utgifter (inklusive rimliga juristavgifter och -kostnader) som uppstår till följd av
anspråk, krav, rättegångar eller andra förfaranden som uppstår till följd av brott mot de utfästelser
och garantier som beskrivs i detta avsnitt, eller brott mot något av villkoren i Avtalet eller detta
Tillägg 1.
10.
BETALNINGSAVSTÅENDE: Du avstår härmed alla rättigheter att ta ut royalties, inkomst
eller ersättning för distribution och nedladdning av den Licensierade Applikationen via Anpassade
koder oavsett om Du annars varit berättigad att ta ut sådan ersättning enligt Avtalet, inklusive
Tillägg 1 därtill, där tillämpligt. Parterna bekräftar att enligt vad som gäller mellan Dig och Apple
ska parternas respektive ansvar för betalning av royalties och liknande betalningar till tredje
parter vad gäller distribution och nedladdning av Licensierade Applikationer via Anpassade koder
genomföras enligt villkoren i detta Avtal.
11.

VILLKOR: Vidare samtycker Du till följande villkor:

(a) Du ska inte sälja Anpassade koder eller ta emot någon form av betalning, byte eller annan
ersättning i samband med att Anpassade koder distribueras. Du ska även hindra tredje parter
från att vidta dessa åtgärder.
(b) Inget av det som står skrivet i Bihang C ska leda till att parterna blir samarbetspartners,
gemensamma företag eller gemensamma ägare. Ingen part ska heller betraktas som den andra
partens uppdragstagare, anställd eller representant och heller inte ge den andra parten
befogenhet att agera på vägnar av, binda eller på annat sätt skapa eller anta skyldigheter på
dess vägnar i samband med någon transaktion enligt villkoren i detta Bihang C. Detta förutsätter
dock att inget i detta avsnitt 11(b) ska påverka, hindra eller modifiera någon av parternas
respektive rättigheter eller förpliktelser, inklusive den relation innefattande uppdragstagar- eller
kommissionärskap mellan dem som etablerats enligt villkoren i Tillägg 1, 2 och 3 till detta Avtal.
(c) Du ska på ett tydligt sätt kommunicera alla åldersbegränsningar och varningar gällande innehåll
enligt vad som krävs enligt lagstiftningen i områdena och säkerställa att de Anpassade koderna
endast distribueras till personer som uppfyller ålderskraven och på ett sätt som överensstämmer
den klassifikation som anges för den Licensierade Applikationen i fråga på App Store.
(d) Du ska agera på ett ärligt och etiskt sätt och inte göra några uttalanden muntligt eller i skrift
eller utföra handlingar som är stötande, olagliga eller uppmuntrar olagligt eller farligt beteende
eller som kan bringa vanära till, nedsvärta eller vara skadlig för Apple och dess verksamhet.
(e) Apple har inget ansvar för att tillhandahålla Dig eller Innehavare support för tekniska eller
kundtjänstfrågor utöver den support som Apple tillhandahåller vanliga App Store-användare.
(f) Du samtycker till de ytterligare Villkor för Anpassade koder som bifogas härtill som Bilaga 1.
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(g) DU SKA INKLUDERA LÄNDSPECIFIKA KODANVÄNDARVILLKOR OCH UTGÅNGSDATUM
FÖR TULLKODEN PÅ NÅGOT INSTRUMENT ANVÄNDT FÖR ATT FÖRDELA TULLKODEN TILL
INNEHAVARE (EG, CERTIFIKAT, KORT, E-POST, ETC). NÄR DU BEGÄR DE ANPASSADE
KODERNA I APP STORE CONNECT-VERKTYGET FÅR DU ETT E-POSTMEDDELANDE MED
DENNA INFORMATION SOM LOKALISERATS FÖR VARJE OMRÅDE.
Kodens giltighet löper ut [datum] och går endast att lösa in App Store i [område]. Ett iTunes-konto
som är föremål för tidigare godkännande av licens- och användningsvillkor krävs. Kompatibel
program- och hårdvara samt internetuppkoppling (avgifter kan tillkomma) krävs. Ej för
återförsäljning. Fullständiga villkor gäller; se www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.
Besök www.apple.com/support/ för mer information Köp i app säljs separat. Denna app
tillhandahålls av [Utvecklarens namn].
(h) Du är ensam ansvarig för hur Du använder Anpassade koder, inklusive hur de används av
andra medlemmar i Ditt App Store Connect-team. Du är också ansvarig för alla förluster eller
förpliktelser som drabbar Dig eller Apple till följd av denna användning.
(i) Om Din Licensierade Applikation av någon anledning tas bort från App Store samtycker Du till
att avbryta distributionen av Anpassade koder och att Apple får avaktivera dessa Anpassade
koder.
(j) Du samtycker till att Apple har rätten att avaktivera Anpassade koder även om dessa
levererats till Innehavare om Du bryter mot några villkor i detta Bihang C, Avtalet eller tillhörande
Tillägg 1, 2 eller 3.
(k) Du får distribuera Anpassade koder inom Områdena men Du godkänner att Du inte får exportera
några Anpassade koder utanför Områdena eller uppge att Du har rätt eller möjlighet att göra detta.
Risken för förlust och överföring av titeln för den Anpassade koden skrivs över till Dig vid leverans till
Dig inom App Store Connect, via e-post eller annan metod som tillhandahålls av Apple.
12.
APPLES VARUMÄRKEN Din användning av Apples varumärken i samband med de
Anpassade koderna begränsas till ”iTunes” och ”App Store” (”Märkena”) och är föremål för
följande och andra ytterligare riktlinjer som Apple då och då kan utfärda:
(a) Du får endast använda märkena under Giltighetsperioden
(b) Du ska i förväg skicka in allt annons-, marknadsförings, reklamrelaterade och annat material
oavsett mediaformat som nu existerar eller som senare uppfinns som inkorporerar Märkena till
Apple för skriftligt godkännande. Allt sådant material som inte uttryckligen och skriftligt godkänns
av Apple ska anses icke godkänt av Apple.
(c) Du får endast använda Märkena i hänvisande sammanhang. märkena får heller inte användas
som de mest framträdande visuella inslagen i något material. Ditt företagsnamn, Dina
varumärken eller servicemärken ska vara betydligt större än någon hänvisning till Märkena.
(d) Du får varken på ett direkt eller indirekt sätt antyda att Apple sponsrar, samarbetar med eller
stöder Dig, Dina Licensierade Applikationer eller någon reklamrelaterad verksamhet som Du
begärt de Anpassade koderna för.
(e) Du bekräftar att Märkena exklusivt tillhör Apple och samtycker till att inte hävda att Du har
någon ägande- och förfoganderätt eller intresse i eller gällande Märkena samt att aldrig utmana
eller angripa Apples rätt till dessa Märken. All goodwill som uppstår till följd av Din användning av
Märkena ska endast komma Apple tillgodo och ska inte ge upphov till ägande- och förfoganderätt
eller intresse gällande Märkena från Din sida.
13.
GÄLLANDE LAG: Alla tvister eller lösande av tvister mellan Dig och Apple som
uppkommer i samband med, eller med anledning av Bihang C eller faktum relaterade därtill ska
avgöras enlig{1831}t{1832} villkoren i avsnitt 14.10 i detta Avtal.
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Bilaga 1
(till Bihang C till Tillägg 1)

Villkor för Anpassad kod
1.
Alla Anpassade koder som levereras enligt villkoren i detta Bihang C, oavsett om dessa
appliceras på ett App Store-konto, löper ut enligt vad som beskrivs i detta Bihang C.
2.
Varken Du eller Innehavaren kan lösa in Anpassade koder och oanvända saldon mot
kontanter och kan inte återlämnas för återbetalning i kontanter, byte eller användas för att köpa
andra varor eller utvinna betalningsmedel för iTunes-presenter. Detta inkluderar Anpassade
koder som löpte innan de användes.
3.
Anpassade koder får endast lösas in genom App Store i Området i fråga. Denna App Store
ska endast vara öppen för personer i Området med ett giltigt Apple ID. Vissa App Store-produkter kan
vara otillgängliga i vissa Områden. Internetuppkoppling (avgifter kan tillkomma), den senaste
versionen av iTunes-programvaran och annan kompatibel program- och hårdvara krävs.
4.
Tillgång till, inlösen av anpassade koder på eller köp från och användning av produkter
som köpts i App Store är föremål för godkännande av dess användarvillkor som presenteras vid
tidpunkten för inlösen eller köp och finns på http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.
5.
Den senaste versionen av iTunes krävs för att få tillgång till App Store och finns att ladda
ner kostnadsfritt på www.apple.com/itunes/download/. Användning av iTunes-programvaran är
föremål för godkännande av programvarulicensavtalet som visas vid installationen. Minsta
systemkrav för att köra programvaran finns på www.apple.com/itunes/download/.
6.
Anpassade koder kommer placeras i Innehavarens aktuella iTunes-konto och går inte att
överföra.
7.
Om Innehavarens beställning överskrider summan som den Anpassade koden är värd
måste Innehavaren skapa ett inköpskonto på iTunes Store och betala saldot med ett kontokort.
8.
Om inte annat anges är datainsamling och användning underkastad Apples
sekretesspolicy, som finns på http://www.apple.com/legal/privacy.
9.
Apple ansvarar inte för förlorade eller stulna Anpassade koder. Om innehavare har några
frågor kan de besöka Apples iTunes Store-inköpstjänst på www.apple.com/support/itunes/.
10.
Apple förbehåller sig rätten att stänga Innehavarens konton och kräva alternativa
betalningsmetoder om Anpassade koder införskaffas eller används på App Store på ett bedrägligt
sätt.
11.
APPLE OCH DESS LICENSINNEHAVARE, SAMARBETSPARTNERS OCH
LICENSGIVARE UTFÄRDAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA
VAD GÄLLER ANPASSADE KODER ELLER APP STORE, INKLUSIVE MEN UTAN
BEGRÄNSNING ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VAD GÄLLER
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIKA ÄNDAMÅL. OM EN ANPASSAD KOD
VISAR SIG INTE FUNGERA ÄR INNEHAVARENS ELLER FÖRETAGETS ENDA LÖSNING,
SAMT APPLES ENDA SKYLDIGHET, ATT UTFÄRDA EN ERSÄTTNINGSKOD. DESSA
BEGRÄNSNINGAR GÄLLER INTE I ALLA LÄGEN. VISSA LOKALA LAGAR GÖR DET
OMÖJLIGT ATT VERKSTÄLLA BEGRÄNSNINGAR PÅ UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
ELLER ATT VISSA SKADESTÅND INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS. OM SÅDANA
LAGAR GÄLLER KAN VISSA ELLER SAMTLIGA AV DE FRISKRIVNINGSKLAUSULER,
UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR SOM BESKRIVS OVAN INTE GÄLLA, SAMT ATT DU
ELLER INNEHAVAREN KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER.
12.
Apple förbehåller sig rätten att då och då ändra villkoren som läggs fram i denna Bilaga 1
utan tidigare meddelande.
13.
Samtliga delar av dessa avtal kan ogiltigförklaras om deras innehåll förbjuds eller
begränsas av rådande lagstiftning.
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BILAGA D
(till Tillägg 1)

Ytterligare App Store-villkor
1.
Upptäckbarhet i App Store: Din Licensierade Applikations upptäckbarhet på App Store
är avhängigt ett antal faktorer och Apple har ingen skyldighet att visa, framhäva eller rangordna
Din Licensierade Applikation i någon utsträckning i App Store.
(a) De viktigaste parametrarna som används för rangordning av appar och upptäckbarhet är
textrelevans, såsom att använda en korrekt titel, lägga till relevanta nyckelord/metadata och välja
beskrivande kategorier i den Licensierade applikationen kundbeteende relaterat till antalet och
kvaliteten på betyg och recensioner samt nedladdningar av applikationer, lanseringsdatum i App
Store kan också övervägas för relevanta sökningar och om Du har brutit mot några regler som
utfärdats av Apple. Dessa huvudparametrar ger de mest relevanta resultaten för kundsökfrågor.
(b) När vi överväger vilka appar som ska framhävas i App Store letar våra redaktörer efter
högkvalitativa appar i alla kategorier, med särskilt fokus på nya appar och appar med betydande
uppdateringar. De huvudparametrar som våra redaktörer tar i beaktande är gränssnittsdesign,
användarupplevelse, innovation och unikhet, lokalisering, tillgänglighet, bilder som laddats upp till
produktsidan i App Store, förhandsvisningar och beskrivning av appen. För spel tar man även
hänsyn till vad man gör i spelet, grafik och prestanda, ljud, handlingens och berättarteknikens
djup, hur omspelbart spelet är och spelkontroller. Dessa huvudparametrar visar högkvalitativa,
väldesignade 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 reklamplacering och betecknas som reklaminnehåll.
Besök https://developer.apple.com/app-store/discoverability/ för mer information och
upptäckbarhet för appar.
2.

Åtkomst till App Store-data

Du kan se data gällande Dina Licensierade Applikationers ekonomiska prestanda och
användarengagemang i App Store Connect genom att använda ”Appanalys”, ”Sales and Trends”
och ”Payments and Financial Reports”. Specifikt kan Du få alla Dina Licensierade Applikationers
ekonomiska resultat för enskilda appförsäljningar och köp i appar (inklusive prenumerationer) i
”Sales and Trends” eller ladda ner data från ”Financial Reports” och Du kan visa Appanalys för
icke-personligt identifierbar information som gör att Du kan förstå hur konsumenter engagerar sig
i Dina Licensierade Applikationer. Mer information finns på https://developer.apple.com/appstore/measuring-app-performance/. Appanalysdata tillhandahålls endast med våra kunders
samtycke. Besök https://developer.apple.com/appstoreconnect/analytics/ för mer information.
Apple ger Dig inte tillgång till personlig 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 eller annan information som tillhandahålls av eller genereras
genom Din användning av App Store. Att dela sådana data skulle strida mot Apples
Integritetspolicy och mot hur våra kunder förväntar sig att Apple ska hantera deras data. Du kan
försöka inkassera information från kunder direkt så länge sådan information samlas in på ett
lagligt sätt och Du följer riktlinjerna för granskning av App Store.
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 & Privacy”, som finns på https://support.apple.com/sv-se/HT210584. Apple kan
tillhandahålla strategiska partner som arbetar med Apple med viss icke-personlig information för att
tillhandahålla våra produkter och tjänster, hjälpa Apple att marknadsföra till kunder och sälja
annonser för Apples räkning för att visas i App Store och Apple News och Aktier. Sådana partner är
skyldiga att skydda den informationen och kan vara placerade var som helst där Apple är verksamt.
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3.

P2B-regleringsklagomål och medling

Utvecklare som är etablerade i och som erbjuder varor eller tjänster till kunder i ett land som
omfattas av en plattform-till-företag-reglering (”P2B-förordningen”), såsom Europaparlamentets
och rådets förordning om främjande av rättvisa och öppenhet för företagsanvändare av
onlineförmedlingstjänster, kan lämna in klagomål enligt en sådan P2B-förordning som rör följande
frågor på https://developer.apple.com/contact/p2b/: (a) Apples påstådda bristande efterlevnad av
de skyldigheter som anges i P2B-förordningen som påverkar Dig i det land där Du är etablerad,
(b) tekniska problem som påverkar Dig och som direkt hänför sig till distribution av Din
licensierade Applikation i App Store i det land där Du är etablerad, eller (c) åtgärder som Apple
har vidtagit eller uppfört som påverkar Dig och som direkt hänför sig till distribution av Din
licensierade Applikation i App Store i det land där Du är etablerad. Apple kommer överväga och
behandla sådana klagomål och informera Dig om utgången.
För Utvecklare som är etablerade i, och som erbjuder varor eller tjänster till kunder i, Europeiska
unionen, identifierar Apple följande panel av medlare som Apple är villiga att engagera sig med
för att försöka nå en överenskommelse med Utvecklare etablerade i, och som erbjuder varor eller
tjänster till kunder i Europeiska unionen om lösningen, utanför domstol, av eventuella tvister
mellan Apple och Dig som uppstår i samband med tillhandahållandet av de berörda App Storetjänsterna, inklusive klagomål som inte kunde lösas med hjälp av vårt hanteringssystem av
klagomål:
Centre for Effective Dispute Resolution
P2B Panel of Mediators
70 Fleet Street
London
EC4Y 1EU
Storbritannien
https://www.cedr.com/p2bmediation/
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