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GetData® Forensics Pty Ltd ("GetData") - ACN: 143458039 

PENTING - PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA AKHIR 

HARAP BACA PERJANJIAN LISENSI SOFTWARE INI (" PERJANJIAN ") DENGAN SEKSAMA SEBELUM MENGGUNAKAN (" 

SOFTWARE ") FORENSIC EXPLORER. DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE INI, ANDA MENYETUJUI UNTUK TERIKAT 

DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN LISENSI YANG DITETAPKAN DI BAWAH INI. JIKA ANDA TIDAK SETUJU UNTUK TERIKAT 

DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN DI BAWAH INI, JANGAN INSTAL DAN / ATAU GUNAKAN SOFTWARE 

INI. HARAP HENTIKAN INSTALASI SEGERA DAN JANGAN GUNAKAN SOFTWARE INI. 

1. Software yang dicakup oleh lisensi ini 

1.1. Perjanjian lisensi ini hanya berlaku untuk versi dari paket software Forensic Explorer dengan disertakan perjanjian 

ini. Persyaratan lisensi yang berbeda mungkin berlaku untuk paket software lain dari GetData dan persyaratan 

lisensi untuk versi Forensic Explorer yang terbaru juga dapat berubah. 

2. Umum 

2.1. GetData tetap menjadi pemilik eksklusif Software ini. Anda mengakui bahwa hak cipta dalam Software ini tetap 

dipegang oleh GetData sepanjang waktu. 

2.2. Software dan materi lainnya yang termasuk dalam Lisensi ini, telah terlisensi, tidak dijual kepada Anda oleh 

GetData untuk digunakan hanya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini . 

2.3. GetData atau pemberi lisensinya yang memiliki Software ini , termasuk semua materi yang disertakan dengan paket 

di dalamnya. GetData memiliki nama dan merek 'GetData,' dan ‘Forensic Explorer’ di bawah undang-undang hak 

cipta, merek dagang, dan kekayaan intelektual serta semua hukum lainnya yang berlaku. 

3. Penggunaan dan Pembatasan Lisensi yang Diizinkan 

3.1. Tunduk pada syarat dan ketentuan Lisensi ini, satu Lisensi Software memungkinkan Anda untuk menginstal dan 

menggunakan Software pada satu komputer. 

3.2. Di mana beberapa lisensi Software yang telah dibeli, Software ini dapat diinstal dan digunakan pada sejumlah 

komputer yang sama dengan jumlah lisensi Software yang sudah dibeli. 

3.3. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas perlindungan data Anda, sistem dan hardware yang Anda gunakan 

berhubungan dengan Software ini. GetData tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang 

diderita akibat penggunaan Software tersebut. 

3.4. Anda dan orang lain tidak diizinkan untuk menyalin (kecuali sebagaimana diizinkan secara tegas oleh Perjanjian ini), 

mendekompilasi, merekayasa balik, membongkar, berupaya mendapatkan kode sumber, mendekripsi, 

memodifikasi (kecuali sejauh diizinkan dalam dokumentasi yang menyertai Perjanjian ini) atau menghapus atau 

mengubah tokoh kepemilikan apa pun yang terkandung dalam Software. 

3.5. Anda tidak diizinkan membagikan informasi aktivasi produk yang diberikan kepada Anda untuk Software ini dengan 

pengguna lain. 

3.6. Anda tidak boleh secara terbuka menampilkan Software atau memberikan instruksi atau pelatihan untuk 

kompensasi dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari GetData. 

3.7. GetData berhak untuk memeriksa setiap dan semua detail lisensi kapan saja dengan cara apa pun yang wajar. 

3.8. GetData dari waktu ke waktu merevisi atau memperbarui Software dan dapat membuat revisi atau pembaruan 

tersebut tersedia bagi Anda dengan tunduk pada pembayaran biaya lisensi yang berlaku. 

3.9. Software ini dilindungi oleh hukum Amerika Serikat dan hukum internasional serta konvensi dan perjanjian 

internasional. Anda tidak boleh menyewakan, meminjamkan, menjual, mendistribusikan kembali, atau 

mensublisensikan Software tanpa izin tertulis dari GetData. 

3.10. Jika Anda membeli lisensi situs, akan ada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam lampiran lisensi situs 

tersebut. 
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4. Penolakan Jaminan 

4.1. Sejauh tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku, dengan menggunakan Software, Anda secara tegas 

menyetujui bahwa semua risiko yang terkait dengan kinerja dan kualitas Software ini sepenuhnya milik Anda. 

GetData tidak akan bertanggung jawab atas segala kerusakan langsung, tidak langsung, khusus atau konsekuensial 

yang timbul dari penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan software, bahkan jika GetData telah 

diberitahu tentang kemungkinan kerusakan tersebut. 

4.2. Sejauh tidak dilarang oleh hukum yang berlaku, Software ini diciptakan oleh GetData 'As is' dan ' With all Faults,' 

GetData atau perwakilan resmi GetData tidak mengeluarkan pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, baik 

secara tersurat maupun tersirat mengenai kualitas, keamanan , keakuratan , atau kesesuaian Software , termasuk 

tidak terbatas pada jaminan tersirat atas kelayakan diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tidak 

melanggar atau Software bebas dari error. 

4.3. GetData atau perwakilan resmi GetData tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai kebenaran, 

keakuratan, atau kelengkapan informasi, pernyataan, atau materi apa pun mengenai Software ini. 

4.4. Tidak ada informasi atau saran lisan atau tertulis yang diberikan oleh GetData atau perwakilan resmi GetData yang 

akan membuat jaminan. Jika Software terbukti rusak, Anda mengasumsikan seluruh biaya dari semua perbaikan, 

perbaikan atau perbaikan yang diperlukan. Beberapa yurisdiksi tidak mengizinkan pengecualian jaminan atau 

batasan tersirat pada hak hukum yang berlaku bagi konsumen, pengecualian dan batasan di atas mungkin tidak 

berlaku untuk Anda. 

5. Batasan Tanggung Jawab 

5.1. Sejauh tidak dilarang oleh hukum yang berlaku, dalam hal apa pun GetData, pejabat, karyawan, afiliasinya, anak 

perusahaannya, atau organisasi induknya tidak bertanggung jawab atas segala kerugian langsung, tidak langsung, 

khusus, insidental, patut dicontoh, konsekuensial, atau hukuman apa pun yang berkaitan dengan penggunaan 

Software. 

5.2. Setiap dan semua data yang diperoleh dari penggunaan Software menjadi tanggung jawab dan kewajiban 

pengguna. 

5.3. Setiap dan semua data yang diperoleh dari penggunaan Software dalam yurisdiksi perdata atau pidana yang 

mengakibatkan keyakinan yang salah, biaya yang salah, keliru data atau kematian atau kesalahan sipil atau 

perbuatan salah lainnya terhadap seseorang, perusahaan, perusahaan atau badan lain, GetData tidak akan 

bertanggung jawab atas kematian, hukuman yang salah atau kesalahan sipil atau penyiksaan lainnya terhadap 

seseorang, perusahaan, perusahaan atau entitas lainnya. 

5.4. Setiap dan semua data yang diperoleh dari penggunaan Software adalah tanggung jawab pengguna . Jika pengguna 

salah paham, salah tafsir atau salah memahami data dan menyebabkannya untuk digunakan dalam setiap dan 

semua yurisdiksi perdata atau pidana, GetData tidak bertanggung jawab. 

5.5. Dalam keadaan apa pun, GetData tidak bertanggung jawab kepada Anda, baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk 

kelalaian) atau lainnya, melebihi jumlah yang Anda bayarkan untuk Lisensi berdasarkan Perjanjian ini. 

5.6. Jika perusahaan yang menggunakan nama GetData beroperasi sebagai badan hukum terpisah, sewa Software ini 

untuk Anda , dan Anda salah mengartikan, salah mengartikan, atau salah memahami data yang menghasilkan 

keyakinan salah, tuduhan salah, kesalahan penyajian data, kematian, atau apa pun. Kesalahan sipil atau penyiksaan 

lainnya terhadap seseorang, korporasi atau entitas lainnya, GetData ACN: 143458039 tidak akan bertanggung 

jawab kepada Anda, tanggung jawab tersebut akan ditanggung oleh perusahaan yang menggunakan nama GetData 

yang beroperasi sebagai badan hukum terpisah tersebut. 

6. Hukum yang Berlaku 

6.1. Perjanjian ini dan setiap perselisihan yang berkaitan dengan Software atau Perjanjian ini akan diatur oleh hukum 

Negara Bagian New South Wales dan Persemakmuran Australia, tanpa memperhatikan pilihan aturan hukum 

Negara Bagian lain atau Negara lain. 

6.2. Anda setuju dan memperkenankan bahwa yurisdiksi dan tempat yang tepat untuk semua klaim, tindakan dan 

proses apa pun yang berkaitan dengan GetData atau hal-hal dalam Perjanjian ini akan secara eksklusif di Pengadilan 

yang berlokasi di NSW, Australia. Jika ada bagian atau ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak dapat 

diberlakukan untuk tujuan apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada alasan kebijakan publik, maka Anda setuju 
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bahwa sisa Perjanjian ini akan dapat ditegakkan sepenuhnya seolah-olah bagian atau ketentuan yang tidak 

dilaksanakan tidak pernah ada. Tidak ada penerima pihak ketiga, atau janji, kewajiban atau representasi yang 

dibuat oleh GetData di dalamnya. 

7. Ekspor 

7.1. Anda mengakui bahwa Software ini tunduk pada yurisdiksi ekspor Australia. Anda setuju untuk mematuhi semua 

hukum internasional dan nasional yang berlaku kepada Software ini termasuk batasan tujuan yang dikeluarkan oleh 

GetData. 

8. Penghentian 

8.1. Perjanjian ini berlaku pada tanggal Anda menerima Software ini dan tetap berlaku sampai berakhir. Jika Anda gagal 

mematuhi setiap dan semua ketentuan yang ditetapkan di atas, hak-hak Anda berdasarkan Perjanjian ini akan 

segera berakhir tanpa pemberitahuan dari GetData . GetData dapat mengakhiri Perjanjian ini segera jika ada bagian 

dari Software menjadi atau menurut pendapat GetData yang mungkin menjadi subjek klaim pelanggaran kekayaan 

intelektual atau penyelewengan rahasia dagang. Setelah diakhiri, Anda akan berhenti menggunakan dan 

memusnahkan semua salinan Software di bawah kendali Anda dan mengonfirmasi kepatuhan secara tertulis 

kepada GetData. 

9. Seluruh Perjanjian 

9.1. Perjanjian ini merupakan seluruh Perjanjian antara Anda dan GetData terkait dengan Software Forensik Explorer di 

sini. Perjanjian ini menggantikan semua komunikasi lisan, tertulis, proposal, representasi dan jaminan sebelumnya 

atau kontemporer, dan berlaku atas setiap persyaratan yang bertentangan atau tambahan dari setiap kutipan, 

pesanan, pengakuan atau komunikasi lainnya antara para pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahannya 

selama jangka waktu Perjanjian ini. Tidak ada modifikasi, amandemen atau penambahan pada Perjanjian ini yang 

mengikat, kecuali jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari masing-masing pihak. 

10. Translations 

10.1. This agreement has been translated from English and it is the English version which is the language that will be 

controlling in all respects. No version of this agreement other than English shall be binding or have any effect. The 

English version is available by contacting support@getdata.com. 


