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Įvadas
ESET Mobile Security – tai visapusiškas saugumo sprendimas, apsaugantis jūsų įrenginį nuo naujai iškylančių
grėsmių ir sukčiavimo apsimetant puslapių ir leidžiantis jums valdyti savo pamestą ar pavogtą įrenginį nuotoliniu
būdu.
Tarp svarbiausių funkcijų yra:
• Apsauga nuo virusų
• „ESET Anti-Theft“
• Apsauga nuo sukčiavimo apsimetant
• Integracija su ESET HOME portalu
• Saugumo auditas
• Saugumo ataskaita
• Tinklo tikrinimo įrankis
• Programos užraktas
• Mokėjimų apsauga

Kas nauja
Naujos funkcijos 7 versijos ESET Mobile Security:

Pridėta
• „Android“ 12 versijos palaikymas
• Apsauga nuo sukčiavimo apsaugo atrinktas socialinių tinklų programėles

Patobulinta
• „Facebook“ ir „Messenger“ programų apsauga nuo sukčiavimo apsimetant
• ESET HOME integracija
• Naujas prietaisų skydelio dizainas

Minimalūs sistemos reikalavimai
Jei norite įdiegti ESET Mobile Security, „Android“ įrenginys turi atitikti toliau nurodytus minimalius reikalavimus
sistemai:
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• Operacinė sistema:

Android 5 (Lollipop) arba naujesnė

• Jutiklinio ekrano raiška: min. 240 x 320 piks.
• CPU: 500+ MHz ARM7+
• RAM: 512+ MB
• Interneto ryšys

Android Go
Android Go nepalaiko.

Tekstinių žinučių funkcijos
Patikimų SIM kortelių „Anti-Theft“ funkcijos negalima naudoti CDMA įrenginiuose ir įrenginiuose,
kurie nepalaiko teksto žinučių siuntimo.

„Google Play“ paslaugos
ESET Mobile Security būtina tinkamai veikianti „Google Play“. ESET Mobile Security nepalaikomas
įrenginiuose be „Google Play“ paslaugų, pvz., kai kuriuose „Huawei“ įrenginiuose.
* Kai kurios funkcijos priklauso nuo naudojamos OS versijos.

Diegimas
Atidarykite „Google Play Store“ programą „Android“ įrenginyje ir ieškokite ESET Mobile Security (arba tiesiog
ESET):

Arba spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą ar nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju įrenginiu su QR nuskaitymo
programa:
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Arba apsilankykite mūsų žingsnis po žingsnio diegimo vadove (šis straipsnis nėra prieinamas visomis kalbomis).

Kai įdiegsite ESET Mobile Security, bakstelėkite Atidaryti, kad paleistumėte paleidimo vedlį.
Kad būtų apsaugota jūsų asmeninė informacija ir „Android“ įrenginio ištekliai, turėsite leisti ESET Mobile Security
pasiekti jūsų įrenginio funkcijas ir tam tikrais atvejais jas valdyti. Išsamesni kiekvieno leidimo tipo ir jo naudojimo
būdo paaiškinimai pateikiami lentelėje šiame žinių bazės straipsnyje. (Straipsnis pasiekiamas ne visomis kalbomis).

Paleisties vediklis
Įdiegę vykdykite ekrane pateikiamus raginimus paleidimo vediklyje:

Įgalinti teises ESET Mobile Security
Šis vadovas pagrįstas akcijų „Android“ nustatymais. Leidimo įgalinimo procesas gali skirtis
atsižvelgiant į įrenginio gamintoją.
1. Bakstelėkite Šalis ir pasirinkite taikomą šalį.
2. Bakstelėkite Kalba ir pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti programoje. Ją vėliau galėsite pakeisti
programos nustatymuose.
3. Bakstelėkite Kitas ir sutikite su Galutinio naudotojo licencijos sutartimi ir Privatumo politika.
4. Jei taikoma, leiskite toliau pateiktas parinktis ir bakstelėkite Kitas.
• ESET LiveGrid© atsiliepimų sistema. Norėdami sužinoti daugiau apie ESET LiveGrid©, apsilankykite
išplėstinių nustatymų skiltyje.
• Tobulinimo pagal naudotojų patirtį programa
• Leisti siųsti reklamines nuolaidas ir produkto naujienas iš ESET.
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5. Prisijunkite prie ESET HOME paskyros, kad prijungtumėte mobilųjį įrenginį prie savo paskyros ir
aktyvintumėte ESET Mobile Security.
Tęsti naudojant „Google“.
a.Pasirinkite savo „Google“ paskyrą.
b.Jei pirmą kartą jungiatės prie esamos ESET HOME paskyros naudodami „Google“ paskyrą, būsite paraginti
įvesti ESET HOME slaptažodį. Bakstelėkite Patvirtinti slaptažodį.
Tęsti naudojant „Apple“.
a.Įveskite savo „Apple ID“ ir slaptažodį.
b.Bakstelėkite Prisijungti.
c.Įveskite kodą, išsiųstą į „Apple“ įrenginį.
d.Bakstelėkite Tęsti.
e.Jei pasitikite saityno naršykle, spustelėkite Pasitikėti.
f.Bakstelėkite Tęsti, kad pasiektumėte ESET HOME naudodami savo „Apple ID“.
g.Bakstelėkite X piktogramą viršutiniame kairiajame kampe, kad grįžtumėte į ESET Mobile Security.
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Nuskaityti QR kodą
Šiai parinkčiai reikia kito įrenginio su ESET HOME programa.
a.Atidarykite ESET HOME programą kitame įrenginyje.
b.Bakstelėkite meniu mygtuką

.

c.Bakstelėkite Nuskaityti QR kodą.
d.Bakstelėkite Nuskaityti QR kodą. Galite būti paraginti leisti ESET HOME fotografuoti ir įrašyti vaizdo įrašus.
Bakstelėkite Naudojant programą arba Tik šį kartą.
e.Naudokite kamerą QR kodui nuskaityti.
f.Bakstelėkite Prijungti įrenginį.
Tęsti naudojant el. paštą
Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.
Bakstelėkite Prisijungti.
Prisijungę prie ESET HOME paskyros, turite sukurti įrenginio slapyvardį. Tai padės jums nustatyti šį įrenginį savo
ESET HOME. Įveskite slapyvardį ir bakstelėkite Kitas.
Jei neturite ESET HOME paskyros arba nenorite prijungti mobiliojo įrenginio prie ESET HOME paskyros,
bakstelėkite Praleisti Vėliau ESET Mobile Security programoje galėsite prisijungti prie savo ESET HOME
paskyros.
Norėdami praleisti šį veiksmą, būsite paraginti pasirinkti el. pašto paskyrą, kuri gaus ESET licencijos registraciją ir
techninės pagalbos laiškus. Bakstelėkite Pasirinkite el. pašto adresą esamų elektroninio pašto paskyrų rodymui.
Pasirinkite el. pašto adresą iš paskyrų sąrašo arba bakstelėkite Pridėti paskyrą, kad įrenginyje pridėtumėte
naują el. pašto paskyrą. Bakstelėkite Gerai, kad tęstumėte. Norėdami naudoti kitą el. pašto paskyrą
nepridėdami jos į įrenginį, bakstelėkite Pasirinkite el. pašto adresą > Atšaukti. Pakartokite šį veiksmą du kartus.
Įveskite savo el. pašto adresą ir bakstelėkite Pasirinkti, jei norite tęsti.
6. Paskutiniai paleisties vedlio veiksmai skiriasi atsižvelgiant į „Android“ versiją jūsų įrenginyje.
Android 5
a.Paleisties vedlys užbaigtas. Pradėti pirmąjį nuskaitymą.
„Android“ 6–10 versijos
a.Kad būtų įgalintas jūsų įrenginio nuskaitymas, ESET Mobile Security reikia kelių leidimų. Ekrane Suteikti
prieigą peržiūrėkite ESET Mobile Security leidimus ir bakstelėkite Tęsti.
b.Bakstelėkite Leisti, kad ESET Mobile Security suteiktumėte leidimą. Jei bakstelėsite Praleisti, ESET
Mobile Security negalės nuskaityti grėsmių jūsų įrenginyje, kol šie leidimai nebus suteikti, ir jūs gausite
saugos grėsmių pranešimus.
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„Android“ 11 ir naujesnė versija
a.Bakstelėkite Tęsti.
b.Pasirinkite ESET Mobile Security.
c.Bakstelėkite slankiklio juostą šalia ESET Mobile Security.
d.Paleisties vedlys užbaigtas. Pradėti pirmąjį nuskaitymą.

Akumuliatoriaus apsaugos programa
Daugelis įrenginių gamintojų „Android 5“ ir naujesniuose įrenginiuose pristatė akumuliatoriaus
apsaugos arba akumuliatoriaus taupymo parinktis. Įjungus šią funkciją išjungiama „ESET Mobile
Security“ apsaugos nuo sukčiavimo funkcija. Šią funkciją turinčiuose įrenginiuose turėsite sukurti
išimtį, kad leistumėte veikti „ESET Mobile Security“ apsaugos nuo sukčiavimo funkcijai, kai įjungta
akumuliatoriaus taupymo funkcija. Norėdami sukurti išimtį, žr. įrenginio gamintojo
dokumentaciją.

Produkto licencijos versijos
Yra trys ESET Mobile Security versijos:
• Nemokama – bendrosios funkcijos yra nemokamos neribotą laiką
• Išplėstinė – išplėstinės funkcijos suaktyvinamos iki licencijos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Šioje lentelėje nurodoma, kuriomis funkcijomis galima naudotis nemokamoje ir išplėstinėje versijose:
Nemokama
Apsauga nuo virusų

✔

Premium
✔

Apsauga nuo virusų – automatiniai nuskaitymai

✔

Automatiniai aptikimo modulių naujinimai

✔

Programos užraktas

✔

„Anti-Theft“ – saityno portalas

✔

„Anti-Theft“ – SIM apsauga

✔

Tinklo tikrinimo įrankis

✔

Apsauga nuo sukčiavimo apsimetant

✔

Skambučių filtras

✔ (tik „Android“ 5.1 ir naujesnės versijos)

Mokėjimų apsauga

✔

Saugumo auditas

✔

Saugumo ataskaita

✔

✔

Norėdami suaktyvinti ESET Mobile Security tiesiog savo „Android“ įrenginyje, bakstelėkite Meniu
, esantį ESET
Mobile Security pagrindiniame ekrane (arba paspauskite MENIU mygtuką įrenginyje), ir palieskite Licencija.
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ESET Mobile Security galite suaktyvinti įvairiais būdais. Galimybė naudotis tam tikru aktyvinimo metodu gali skirtis
ir priklauso nuo šalies bei platinimo priemonių (ESET tinklalapis, Google Play).
• Kas mėnesį arba Kasmet– pasirinkite pageidaujamą prenumeratos intervalą, jei neturite licencijos ir norite
ją įsigyti iš Google Play.
• Įvesti licencijos kodą – pasirinkite šią parinktį, jei jau turite licencijos kodą. Licencijos kodas yra unikali
tokio formato eilutė: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Ji naudojama licencijos savininkui identifikuoti. Jį rasite el.
laiške iš ESET arba licencijos kortelėje, kurią rasite įsigytoje dėžutėje.

Aktyvinimas
Jei norite naudotis specialiosiomis ESET Mobile Security funkcijomis, turite suaktyvinti ESET Mobile Security
naudodami licencijos raktą.

Jei licencijos dar neturite
1. Bakstelėkite meniu mygtuką

, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.

2. Pagrindiniame meniu bakstelėkite Licencija.
3. Pasirinkite prenumeratos planą Kas mėnesį arba Kasmet. Pasirinkus prenumeratos planą. Pasirinkus planą,
jūsų prenumerta bus automatiškai atnaujinama jūsų pasirinktais intervalais.
4. Būsite nukreipti Google Play, kad užbaigtumėte pirkimo procesą.
5. Į su Google Play paskyra susietą el. paštą gausite „Google Play“ užsakymo patvirtinimą su užsakymo
numeriu. Į tą pačią el. pašto paskyrą gausite ir el. laišką iš ESET (neatsakykite) su licencijos informacija.
Išsaugokite šiuos el. laiškus, jei jų prireiktų ateityje.
6. Jūsų produktas bus suaktyvintas automatiškai, kai tik sėkmingai užbaigsite „Google Play“ pirkimo procesą.

Jei įsigijote licenciją per ESET.com:
Funkcijų prieinamumas
Kai kurios funkcijos, pavyzdžiui, nuorodos kodai, veikia tik „Google Play“ licencijos turėtojams;
šios funkcijos bus neaktyvios, jei produktas aktyvintas naudojant licenciją, isigytą iš eset.com.

Jei jau turite licenciją
Norite prijungti savo įrenginį prie ESET HOME ir aktyvinti ESET Mobile Security su licencija, kuri
jau susieta su ESET HOME
Norėdami prijungti įrenginį prie ESET HOME ir aktyvinti ESET Mobile Security, apsilankykite temoje Prisijungimas
prie ESET HOME.
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Aktyvinimas be ESET HOME
1. Eikite į pagrindinį meniu bakstelėdami meniu mygtuką

.

2. Bakstelėkite mygtuką Licencija, esantį „ESET Mobile Security“ pagrindiniame puslapyje, ir pasirinkite Įvesti
licencijos raktą.
3. Įveskite į lauką licencijos raktą ir bakstelėkite Aktyvinti.
4. Kai licencija patvirtinama, parodoma Suaktyvinta.
5. Bakstelėkite Baigti ir uždarykite langą.

Išdiegimas
ESET Mobile Security galite išdiegti naudodami išdiegimo vedlį, kurį rasite ESET Mobile Security pagrindiniame
meniu.
1.Bakstelėkite Meniu

.

2.Bakstelėkite Parametrai.
3.Bakstelėkite Išdiegti.
4.Jei „Anti-Theft“ apsauga yra įjungta, jūs būsite paskatinti įvesti savo ESET Mobile Security saugos PIN
kodą/Ženklą ar pridėti savo pirštų antspaudą.
5.Bakstelėkite Išdiegti.
Arba atlikite toliau pateikiamus veiksmus ir išdiekite produktą rankiniu būdu:
„Android“ 6 ir ankstesnė versija:
1.Bakstelėkite paleidimo priemonės piktogramą „Android“ pradžios ekrane (arba eikite į Pradžia >
Meniu) ir bakstelėkite Parametrai > Saugumas > Įrenginio administratoriai. Pasirinkite ESET Mobile
Security ir bakstelėkite Išjungti. Bakstelėkite Atrakinti ir įveskite savo saugos PIN kodą/ženklą. Šį veiksmą
galite praleisti, jei programa nebėra nurodyta kaip įrenginio administratorius.
2.Grįžkite į Parametrai ir bakstelėkite Tvarkyti programas > ESET Mobile Security > Išdiegti.
„Android“ 7 ir naujesnė versija:
1.Eikite į parametrus ir bakstelėkite Tvarkyti programas > ESET Mobile Security > Išdiegti. Jei „Anti-Theft“
apsauga yra įjungta, jūs galite būti paprašytas išjungti įrenginio administratorių ESET Mobile Security prieš
jo išdiegimą.
Arba
1.Bakstelėkite

ir atidarykite pagrindinį meniu.

2.Pasirinkite Nustatymai.
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3.Bakstelėkite Išdiegti.
4.Dar kartą bakstelėkite Išdiegti, kad patvirtintumėte savo sprendimą.

Prisijungimas prie ESET HOME
Norėdami naudoti šią funkciją, atnaujinkite ESET Mobile Security į 6.3 arba naujesnę versiją.

Įrenginio prijungimas prie esamos ESET HOME paskyros
1. Bakstelėkite meniu mygtuką

.

2. Bakstelėkite ESET HOME paskyrą.
Tęsti naudojant „Google“.
a.Pasirinkite savo „Google“ paskyrą.
b.Jei pirmą kartą jungiatės prie esamos ESET HOME paskyros naudodami „Google“ paskyrą, būsite paraginti
įvesti ESET HOME slaptažodį. Bakstelėkite Patvirtinti slaptažodį.
Tęsti naudojant „Apple“.
a.Įveskite savo „Apple ID“ ir slaptažodį.
b.Bakstelėkite Prisijungti.
c.Įveskite kodą, išsiųstą į „Apple“ įrenginį.
d.Bakstelėkite Tęsti.
e.Jei pasitikite saityno naršykle, spustelėkite Pasitikėti.
f.Bakstelėkite Tęsti, kad pasiektumėte ESET HOME naudodami savo „Apple ID“.
g.Bakstelėkite X piktogramą viršutiniame kairiajame kampe, kad grįžtumėte į ESET Mobile Security.
Nuskaityti QR kodą
Šiai parinkčiai reikia kito įrenginio su ESET HOME programa.
a.Atidarykite ESET HOME programą kitame įrenginyje.
b.Bakstelėkite meniu mygtuką

.

c.Bakstelėkite Nuskaityti QR kodą.
d.Bakstelėkite Nuskaityti QR kodą. Galite būti paraginti leisti ESET HOME fotografuoti ir įrašyti vaizdo įrašus.
Bakstelėkite Naudojant programą arba Tik šį kartą.
e.Naudokite kamerą QR kodui nuskaityti.
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f.Bakstelėkite Prijungti įrenginį.
Tęsti naudojant el. paštą
a.Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.
b.Bakstelėkite Prisijungti.
3. Jei pirmą kartą prisijungiate prie savo ESET HOME paskyros naudodami šį įrenginį, sukurkite įrenginio
slapyvardį, kad padėtumėte nustatyti įrenginį programoje ESET HOME. Bakstelėkite Toliau.
4. Jei naudojate nemokamą arba bandomąją licenciją ir jau turite licenciją ESET HOME, jums bus pasiūlyta
aktyvinti ESET Mobile Security.
a.Pasirinkite taikomą licenciją.
b.Bakstelėkite „Aktyvinti“.
5. Bakstelėkite Baigti.

ESET HOME Paskyros kūrimas ir įrenginio prijungimas prie jos
1. Bakstelėkite meniu mygtuką

.

2. Bakstelėkite ESET HOME paskyrą.
3. Bakstelėkite Kurti paskyrą.
4. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.

Slaptažodžio reikalavimai
Slaptažodį turi sudaryti bent 10 simbolių ir jame turi būti bent viena didžioji raidė ir bent vienas
skaičius.
5. Bakstelėkite Kurti paskyrą, kad gautumėte patvirtinimo nuorodą el. paštu.
6. Sukurkite įrenginio slapyvardį ir bakstelėkite Kitas.
7. Bakstelėkite Baigti.
8. Norėdami užbaigti registraciją, bakstelėkite patvirtinimo el. laiške esančią nuorodą.

Atjunkite įrenginį nuo ESET HOME
1. Bakstelėkite meniu mygtuką
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.

2. Bakstelėkite ESET HOME paskyrą.
3. Bakstelėkite Atjungti įrenginį. Šis parinktis negalima, jei įrenginys neprijungtas prie ESET HOME.
4. Naudokite piršto atspaudą arba PIN kodą.
5. Bakstelėkite Atjungti.

Apsauga nuo virusų
Antivirusinės apsaugos modulis saugo jūsų įrenginį nuo kenkėjiško kodo blokuodamas įeinančias grėsmes jas
išvalydamas.

Nuskaityti įrenginį
Pagal numatytąją parinktį nuskaitomi tam tikri iš anksto nustatytų tipų failai. Įrenginys gali patikrinti atmintį,
vykdomus procesus ir jiems priklausančius dinaminių nuorodų bibliotekas bei failus, kurie yra vidinių ir keičiamųjų
saugyklų dalis. Žurnalo faile, kurį rasite skiltyje Nuskaitymo žurnalai, išsaugoma trumpa nuskaitymo suvestinė. Jei
norite nutraukti jau vykdomą nuskaitymą, bakstelėkite atšaukti. Atšaukti. Nuskaitymo rezultatas bus rodomas
nuskaitymo metu antivirusinės programos nustatymų skydelyje.
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Atminties kortelių nuskaitymas
ESET Mobile Security nepalaiko atminties kortelių nuskaitymo įrenginiuose, kuriuose naudojama
„Android 6“ arba senesnė sistema.

Nepašalintos grėsmės
„ESET Mobile Security“ aptikus grėsmę ši parinktis bus pasiekiama, kol pasirinksite, kokį veiksmą atlikti su grėsme.
Galima rinktis ją pašalinti arba jos nepaisyti.

Nepaisyti grėsmių
Jei pasirinksite Nepaisyti grėsmės, pasirodys parinktis Nepaisyti grėsmių. Ši parinktis vis tiek leis vėliau pašalinti
nepaisytą grėsmę.

Nuskaitymas prijungus kroviklį
Kai pasirenkama ši parinktis, nuskaitymas pradedamas automatiškai, kai įrenginys yra nenaudojamas, visiškai
įkrautas ir prijungtas prie kroviklio.

Suplanuotas nuskaitymas
Suplanuoto nuskaitymo funkcija leidžia suplanuoti įrenginio nuskaitymą, kuris vykdomas automatiškai iš anksto
nustatytu laiku. Jei norite suplanuoti nuskaitymą, bakstelėkite jungiklį šalia Suplanuotas nuskaitymas ir
nurodykite datą bei laiką, kad turi būti vykdomas nuskaitymas.

Atnaujinkite aptikimo modulius
Pagal numatytąją parinktį ESET Mobile Security periodiškai vykdo naujinimo užduotį, kuri užtikrina, kad programa
būtų reguliariai naujinama. Jei naujinimą norite paleisti rankiniu būdu, bakstelėkite Naujinti aptikimo modulius.

Duomenų perdavimo mokesčiai
Siekiant išvengti nereikalingo duomenų perdavimo, naujinimai išleidžiami pagal poreikį, kai
pridedama nauja grėsmė. Naujinimai yra nemokami, tačiau mokestis gali būti taikomas mobiliojo
ryšio paslaugų teikėjo mokestis už duomenų perdavimą.

Jei reikia daugiau informacijos apie nuskaitymus, spustelėkite šias nuorodas:
• Nuskaitymo žurnalai
• Išplėstiniai parametrai

Nuskaitymo žurnalai
Nuskaitymo žurnalų skiltyje pateikiami išsamūs duomenys apie kiekvieną suplanuotą nuskaitymą arba rankiniu
būdu paleistą įrenginio nuskaitymą.
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Kiekviename žurnale nurodoma:
• Nuskaitymo data ir laikas
• Nuskaitymo lygis (išmanusis ar išsamusis)
• Nuskaitymo trukmė
• Nuskaitytų failų skaičius
• Nuskaitymo rezultatai arba nuskaitymo metu aptiktos klaidos
• Aptiktų grėsmių skaičius ir aptiktų grėsmių sąrašas

Išplėstiniai nustatymai
Nuskaitymo lygis
Galite rinktis iš dviejų nuskaitymo lygių:
• Išmanusis – išmaniojo nuskaitymo metu nuskaitomos įdiegtos programos, DEX failai (vykdomieji „Android“
OS failai), SO failai (bibliotekos), archyvai, kuriuose nuskaitomi ne daugiau kaip 3 įdėtieji archyvai, ir SD
kortelių turinys.
• Išsamusis – išsamiojo nuskaitymo metu nuskaitomi visi failų tipai, neatsižvelgiant į jų plėtinį, vidinėje
atmintyje ir SD kortelėje.

Apsauga realiuoju laiku
Nuskaitymo realiuoju laiku priemonė automatiškai paleidžiama paleidus sistemą ir nuskaito failus, kuriuos
naudojate. Ji automatiškai nuskaito aplanką Atsisiųsti ir įdiegtas ar atnaujintas programas.

ESET LiveGrid© reputacijos sistema
„ESET LiveGrid©“ yra saugos sistema, sukurta tam, kad suteiktų jūsų įrenginiui papildomą apsaugos lygį. Ji nuolat
stebi sistemoje veikiančias programas ir procesus naudodama naujausius duomenis, gaunamus iš milijonų ESET
vartotojų pasaulyje. Taip mes galime užtikrinti vis geresnę aktyvią visų mūsų ESET vartotojų apsaugą ir nuskaitymo
greitį. Šią funkciją rekomenduojame įjungti.

ESET LiveGrid© atsiliepimų sistema
Ji leidžia kaupti anoniminę statistiką, strigčių ataskaitas ir informaciją apie įtartinus objektus, kuriuos mes
automatiškai apdorojame kurdami aptikimo mechanizmus mūsų debesijos sistemoje.

Nešiojamoji laikmena
ESET Mobile Security nuskaito visas prie įrenginio prijungtas nešiojamas laikmenas, pvz., USB atmintines, išorinius
standžiuosius diskus...
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Aptikti galimai nepageidaujamas programas
Galimai nepageidaujama programa – tai programa su reklamos programomis, ji diegia įrankių juostas, seka jūsų
paieško rezultatus arba atlieka kitokius neaiškus uždavinius. Tam tikrais atvejais gali atrodyti, kad galimai
nepageidaujamos programos keliami pavojai nublanksta prieš jos suteikiamus privalumus. Dėl šios priežasties
ESET priskiria šias programas mažesnės rizikos kategorijai lyginant su kenkimo programomis.

Aptikti galimai nesaugias programas
Yra daug teisėtų programų, kurių paskirtis – supaprastinti tinklo įrenginių administravimą. Šiai kategorijai
priskiriamos tokios programos kaip nuotolinės prieigos įrankiai, slaptažodžių iššifravimo ir klavišų registravimo
programos. Galimos nesaugios programos yra komercinės, teisėtos programinės įrangos klasifikacija. Vis dėlto
piktavalių rankose jos gali būti naudojamos netinkamai siekiant pakenkti. Įjunkite parinktį Aptikti galimai
nesaugias programas, kad būtų stebimos ir pageidaujant blokuojamos šių tipų programos.

Naujinimo serveris
Ši parinktis leidžia naujinti įrenginį iš Išankstinio leidimo serverio. Išankstinio leidimo naujinimai perėjo vidinę
patikrą ir netrukus bus pasiūlyti visuomenei. Jums tai gali būti naudinga todėl, kad jums suteikiama prieiga prie
pačių naujausių aptikimo metodų ir pataisų. Vis dėlto išankstinio leidimo naujinimai ne visada gali būti stabilūs. Jei
norite patikrinti dabartinių programos modulių versijas, bakstelėkite meniu pagrindiniame ESET Mobile Security
ekrane ir bakstelėkite Apie > ESET Mobile Security. Dažniausiai vartotojams rekomenduojama palikti pagal
numatytuosius nustatymus pasirinktą parinktį Leidimo serveris.

Adware Detector
„Adware Detector“ yra ESET atsakas į reklamos programas. Reklamos programos gali būti teisėtos programos arba
programos, kurios bando prisistatyti kaip teisėtos (pvz., skaičiuotuvas arba žibintuvėlis). Tada šios programos rodo
viso ekrano skelbimus net ir uždarius programą. Todėl naudotojas negali aptikti, kuri programa rodo šiuos
iššokančius skelbimus.
„Adware Detector“ padeda nustatyti šias reklamų programas. Jei norite jį naudoti, pasirodžius iššokančiam
skelbimui atlikite šiuos veiksmus:
1. Atverti ESET Mobile Security.
2. Pagrindiniame ESET Mobile Security ekrane bakstelėkite Antivirusinė programa.
3. Bakstelėkite

viršutiniame dešiniajame kampe, kad būtų rodomas meniu.

4. Meniu bakstelėkite „Adware Detector“.
5. Kai „Adware Detector“ bus rodomas reklamų programų aptikimo vadovas, bakstelėkite Tęsti.
„Adware Detector“ rodo programas, kurios buvo atidarytos per paskutines penkias minutes. Nustatykite įtartinas
programas ir bakstelėkite Šalinti, kad pašalintumėte jas iš įrenginio. Įtartina programa paprastai yra ta, kurios
neturėjote atidaryti arba kurios šiuo metu nenaudojote.
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Saugumo ataskaita
Saugumo ataskaitoje pateikiama išsami kiekvieno programos modulio apžvalga, atitinkama jo būsena bei
statistika. Be to, saugumo ataskaitos lange galite įjungti šiuo metu neišjungtus modulius. Kiekviename programos
modulyje pateikiama toliau nurodyta informacija.

Apsauga nuo virusų
• Įdiegtos programos
• Atnaujintos programos
• Nuskaitomos programos
• Aptiktos grėsmės
• Aptikimo modulio naujinimai

Programos užraktas
• Apsaugotų programų skaičius
• Sėkmingų programos atrakinimų skaičius
• Nesėkmingų bandymų atrakinti skaičius

Apsauga nuo sukčiavimo apsimetant
• Nuskaitomos svetainės
• Aptiktos grėsmės

Skambučių filtras
• Gaunami skambučiai
• Blokuojami skambučiai

Saugumo auditas
• Tarptinklinio ryšio įspėjimai
• Atviro „WiFi“ perspėjimai

Mokėjimų apsauga
• Apsaugotų programų skaičius
• Apsaugotų programų nuskaitymų skaičius
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„ESET Mobile Security“ kiekvieną mėnesį pateiks trumpą mėnesinę ataskaitą „Android“ pranešimų juostoje. Jei
nenorite gauti šių pranešimų, įjunkite parinktį „Don't show monthly report notification“ (nerodyti mėnesinės
ataskaitos pranešimo).

Operacijų byla
Operacijų byloje pateikiama ESET Mobile Security kasdienė veikla pagrindiniame ESET Mobile Security programos
ekrane. Operacijų byloje rasite informaciją apie tinklapius, nuskaitytus ESET Mobile Security, ESET Mobile Security
naujinimus, programos naujinimus, įdiegtas programas, ESET Mobile Security nuskaitymus ir daugiau.
Norėdami rodyti visą veiklos žurnalo istoriją, veiklos žurnale bakstelėkite Išsami ataskaita. Išsamioje veiklos
žurnalo ataskaitoje galite naudoti Filtrus filtruoti veiklą pagal būseną arba ESET Mobile Security funkciją.
Pavyzdžiui: Įspėjimas, pavojus, „Anti-Theft“ ir licencija. Taip pat galite filtruoti veiklas pagal jų atlikimo datą nuo
seniausių iki naujausių.
Norint išvalyti veiklos žurnalo istoriją:
1.Atverti ESET Mobile Security.
2.Perbraukti pagrindinį ekraną žemyn.
3.Bakstelėti Žiūrėti viską.
4.Bakstelėti meniu piktogramą

.

5.Bakstelėti Pašalinti viską.

Norint pašalinti atskirus įrašus operacijų bylos istorijoje:
1.Atverti ESET Mobile Security.
2.Perbraukti pagrindinį puslapį aukštyn.
3.Bakstelėti Žiūrėti viską.
4.Perbraukti atitinkamą įrašą į kairę.
5.Bakstelėti Šalinti.

Anti-Theft
Funkcija „ESET Anti-Theft“ apsaugo jūsų mobilųjį įrenginį nuo neteisėtos prieigos, leidžia stebėti svetimą veiklą ir
seka įrenginio buvimo vietą. Pametę įrenginį, galite palikti pranešimą jį radusiam asmeniui.
Jei įrenginys pamestas, galite jį valdyti naudodamiesi portalu „ESET Anti-Theft“ arba galite atlikti konkrečius
veiksmus naudodami SMS komandas iš patikimų kontaktų įrenginio. Norėdami atlikti veiksmus SMS žinutėmis,
turite nustatyti patikimų draugų funkciją ir įtraukti telefono numerius į patikimų kontaktų sąrašą. Norėdami
nustatyti „Anti-Theft“ apsaugą programoje „ESET Mobile Security“ žr. mūsų „Android“ žinių bazės straipsnį ESET
Mobile Security. (Žinių bazės straipsniai nėra prieinami visomis kalbomis.)
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Kad „ESET Anti-Theft“ galėtų veikti, jai būtinos įrenginio būvimo vietos nustatymo ir prieigos prie kameros teisės.
Norėdami kad įrenginys būtų blokuojamas ir rodomas įspėjimas, ESET Mobile Security būtina ekrano perdangos
teisė.
Ši funkcija leidžia jums koreguoti įspėjimus ir veiksmus, kuriuos lemia įtartinas režimas. ESET Mobile Security
reguliariai išsaugo įrenginio vietą, kameros nuotraukas ir „WiFi“ IP adresus. Galite pasirinkti tokius parametrus:

Automatiškai užsirakinantis įrenginys
Galite nustatyti „ESET Mobile Security“, kad įrenginys būtų automatiškai užblokuotas, kai atliekamas vienas iš šių
veiksmų:
• Pašalinus SIM kortelę – jei iš įrenginio pašalinta patikima SIM kortelė, įrenginys bus užblokuotas. Norėdami
pašalinti ir patikrinti patikimas SIM korteles, bakstelėkite Tvarkyti patikimas SIM korteles, pasirinkite SIM
kortelę, kurią norite pašalinti, ir bakstelėkite šiukšliadėžės piktogramą
. Jei norite pridėti patikimą SIM
kortelę, įdėkite SIM kortelę. Jei automatinis užraktas įjungtas, turėsite atrakinti įrenginį. ESET Mobile Security
paprašys patvirtinti, kad naujai pridėta SIM kortelė yra patikima. Šiai funkcijai įjungti, sukursime unikalų
ESET#### jūsų SIM kortelėje ir jūsų kontaktuose. Nepašalinkite unikalaus identifikatoriaus. Pašalinus
identifikatoriaus kontaktą, įrenginys bus blokuojamas.

Automatinis SIM kortelės pašalinimo palaikymo užraktas
• Automatinis SIM kortelės pašalinimo funkcijos užraktas neprieinamas CDMA, WCDMA ir tik
„Wi-Fi“ įrenginiuose.
• Po [X] bandymų atrakinti – kai funkcija įjungta, jūsų įrenginys užblokuojamas po nustatyto nepavykusių
bandymų atrakinti skaičiaus. Prieš užblokuojant įrenginį, „Anti-Theft“ nustatymuose galite nustatyti
nepavykusių bandymų atrakinti skaičių. Jei nepavykęs bandymas įvyko dėl klaidos, galite jį ištaisyti per 30
sekundžių ir jis nebus laikomas nepavykusiu bandymu. Pataisymo laiką galite pakeisti pasirinkę Pataisymo laikas
„Anti-Theft“ nustatymuose. Taip pat galite išjungti pataisymo laiką, o įrenginys bus užblokuotas iš karto po
nustatyto nepavykusių bandymų skaičiaus.
Kai įrenginys užblokuotas, galite rodyti informaciją, kad susisiektumėte su įrenginio savininku. Taip pat galite leisti
įrenginiui fotografuoti abiem kameromis, kad gautumėte asmens, bandančio atrakinti jūsų įrenginį, nuotraukas.

Kai įrenginys užblokuotas
Kai įrenginys užblokuotas, galima atlikti šiuos veiksmus:
• Rodyti kontaktinius duomenis – kai įvedamas klaidingas ekrano užrakto kodas, rodoma parinktis Kreiptis į
savininką.
• Fotografuoti – nepavykusio bandymo atrakinti ar SIM kortelės pašalinimo atveju įrenginio galerijoje ir
„Anti-Theft“ portale išsaugomos galinės ir priekinės kamerų nuotraukos.

Tekstinių žinučių funkcijos
Patikimų SIM kortelių „Anti-Theft“ funkcijos negalima naudoti CDMA įrenginiuose ir įrenginiuose,
kurie nepalaiko teksto žinučių siuntimo.
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„Anti-Theft“ nustatymai
Užblokuoti po nepavykusių bandymų
Prieš tai, kai įrenginys bus užblokuotas, pasirinkite leidžiamą nepavykusių bandymų atrakinti skaičių. Norėdami
nustatyti bandymų atrakinti skaičių, bakstelėkite „Anti-Theft“ ekrane, pasirinkite Nustatymai, bakstelėkite
Užblokuoti po nepavykusių bandymų ir pasirinkite norimą nepavykusių bandymų skaičių.

Pataisymo laikas
Jei įjungėte funkciją „Užblokuoti po nepavykusių bandymų“, jūsų įrenginys bus užblokuotas po nustatyto
nepavykusių bandymų skaičiaus. Išjunkite pataisymo laiką, jei norite užblokuoti įrenginį iš karto, kai pasieksite
nustatytą nepavykusių bandymų skaičių, arba nustatykite laiką, per kurį, pasiekę nustatytą nepavykusių bandymų
skaičių, galite sėkmingai atrakinti įrenginį prieš jam užsiblokuojant.

Pavyzdys
Įjungta funkcija Užblokuoti po nepavykusių bandymų, nustatytas nepavykusių bandymų skaičius
– 3.
Nustatys pataisymo laikas – 15 sekundžių.
Tris kartus įrenginyje įvedę neteisingą atrakinimo šabloną, turite 15 sekundžių įvesti teisingą
atrakinimo šabloną, kad „ESET Mobile Security“ neužblokuotų įrenginio.

Redaguoti kontaktinius duomenis
Jei savo įrenginį ESET Anti-Theft pažymėsite kaip prarastą arba pasieksite nustatytą nepavykusių bandymų
atrakinti skaičių, informacija iš Kontaktinė informacija bus rodoma užrakinto įrenginio ekrane, kad jį suradęs
asmuo galėtų su jumis susisiekti.
Gali būti rodoma tokia informacija:
• Jūsų vardas (nebūtina)
• Atsarginis šeimos nario ar draugo mobiliojo telefono numeris
• Įrenginio aprašymas (nebūtina)
• El. pašto adresas (nebūtina)

Tvarkyti patikimas SIM korteles
Ši parinktis leidžia pašalinti arba pervardyti įdėtą SIM kortelę. Jei norite pridėti naują patikimą SIM kortelę, įdėkite
SIM kortelę į įrenginį. Įrenginys bus užrakintas. Atrakinkite įrenginį naudodami savo saugos kodą. Jūsų bus
paprašyta įtraukti naujai įdėtą SIM kortelę į patikimų SIM kortelių sąrašą. Jei šios SIM kortelės į sąrašą
neįtrauksite, SIM apsauga išliks išjungta.

18

Keisti užrakto tipą
Pasirinkite būdą, kaip atrakinti „ESET Anti-Theft“. Diegiant „Anti-Theft“, PIN kodas nustatomas kaip numatytoji
parinktis. Galite pakeisti šią parinktį į atrakinimo šablono parinktį.

Naudoti piršto antspaudą
Įjungę šią funkciją, galite naudoti įrenginyje išsaugotą piršto atspaudą, kad atrakintumėte parinktį „Anti-Theft“.

Optimizavimas
ESET Anti-Theft“ optimizavimas – tai išmatuojamas techninis jūsų įrenginio saugumo būsenos įvertinimas. „AntiTheft“ apsauga patikrina sistemą ieškodama toliau nurodytų problemų.
Aptikus kiekvieną problemą prie jos galite bakstelėti Keisti parametrus ir pereiti į ekraną, kuriame galima išspręsti
konkrečią problemą. Jei nenorite, kad ESET Mobile Security praneštų apie konkretų atvejį kaip apie problemą,
bakstelėkite Ignoruoti šią problemą.
• Vietos paslaugos išjungtos – jei norite įjungti, eikite į „Android“ parametrus > Vietos paslaugos ir
pasirinkite Naudoti belaidžius tinklus
• GPS palydovai nenaudojami – šį parametrą rasite „Android“ parametruose > Vieta > Režimas > Didelis
tikslumas
• Ekrano užraktas neįjungtas – jei norite apsaugoti įrenginį ekrano užrakto kodu, slaptažodžiu, PIN ar
šablonu, eikite į „Android“ parametrus > Užrakinti ekraną; Ekrano užraktas ir pasirinkite vieną iš galimų
parinkčių. Daugelyje „Android“ įrenginių siūlomos atrakinimo braukimu, judesiu, veidu, veidu ir balsu,
šablonu, PIN ar slaptažodžiu parinktys. Jei kas nors bandys atrakinti jūsų įrenginį ir įves neteisingą kodą,
„ESET Anti-Theft“ praneš apie įtartinus veiksmus „ESET HOME“ portale.
• Neįjungti mobilieji duomenys – šį parametrą rasite „Android“ parametruose > Belaidis ryšys ir tinklai >
Mobilieji tinklai > Duomenys.
• Nėra „Google Play“ paslaugų – „ESET Anti-Theft“ teikdama komandas jūsų įrenginiui realiuoju laiku ir
rodydama pranešimus naudoja „Google Play“ paslaugas. Jei šios paslaugos išjungtos arba jų įrenginyje nėra,
„ESET Anti-Theft“ funkcijos, kurios valdomos per „ESET HOME“, bus apribotos. Tokiu atveju
rekomenduojame naudotis SMS komandomis, o ne ESET HOME portalu.

SMS funkcijos
Norėdami ESET Mobile Security pasiekti SMS paslaugas, turite įdiegti programą ESET SMS Tool.
Daugiau informacijos rasite „ESET SMS Tool“ dokumentuose arba mūsų žinių bazės straipsnyje.

Saityno portalas
ESET Mobile Security 6 versijoje yra visiškai integruota „ESET Anti-Theft“ apsauga, kuri veikia per ESET HOME
portalą. Šiame ESET Anti-Theft portale galite stebėti savo įrenginio veiklą, užrakinti įrenginį, siųsti pasirinktinius
pranešimus į įrenginio paieškos priemonę, suaktyvinti garsų signalą arba nuotoliniu būdu ištrinti įrenginio
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duomenis.
Jei norite susikurti ESET HOME paskyrą, bakstelėkite Sukurti naują paskyrą ir užpildykite registracijos formą.
Pasitikrinkite gautų el. laiškų dėžutę, ar gavote paskyros patvirtinimą, ir spustelėkite jame esančią nuorodą, kad
paskyrą suaktyvintumėte. Dabar galite naudotis „Anti-Theft“ saugos funkcijomis iš ESET HOME. Jei jau turite „ESET
HOME“ paskyrą, bakstelėkite Prisijungti ir įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Atlikę šiuos veiksmus
įrenginį galite susieti su savo „ESET HOME“ paskyra.
Jei reikia išsamesnės informacijos, kaip naudotis ESET Anti-Theft funkcijomis, žr. „Anti-Theft“ naudotojo vadovą
arba viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bakstelėkite Žinynas.

ESET HOME slaptažodis
Pakeiskite savo pamirštą slaptažodį:
1.Apsilankykite https://login.eset.com/LostPassword.
2.Įveskite jūsų naudojamo elektroninio pašto adresą prisiregistravimui „ESET HOME“ ir paspauskite Siųsti.
3.Prisijunkite prie savo el. pašto paskyros, atidarykite el. laišką Paskyros slaptažodžio nustatymas iš naujo
– „ESET HOME“ ir spustelėkite nuorodą el. laiške.
4.Įveskite ir patvirtinkite naują slaptažodį ir paspauskite Keitimo patvirtinimas.
5.Spustelėkite OK.
6.Savo įrenginyje įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite Atrakinti tam, kad atrakintumėte įrenginį.

Pakeiskite „ESET HOME“ slaptažodį:
1.Eikite į „ESET HOME“ svetainę.
2.Prisijungimas naudojant savo elektroninio pašto adresą ir esamą slaptažodį.
3.Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite savo el. pašto adresą šalia žemyn rodančios rodyklės.
4.Spustelėkite Keisti slaptažodį.
5.Įveskite dabartinį savo slaptažodį.
6.Įveskite naują savo slaptažodį ir jį patvirtinkite.
7.Spustelėkite Įrašyti keitimus.

Apsauga nuo sukčiavimo apsimetant
Sąvoka sukčiavimas apsimetant reiškia nusikalstamą veiklą, kurią sudaro vartotojų apgaulė pateikti savo
konfidencialią informaciją svetainėje, kuri atrodo kaip tikra, bet yra suklastota. Sukčiavimas apsimetant dažnai
naudojamas siekiant gauti prieigą prie slaptų duomenų, pvz., banko sąskaitų numerių, kredito kortelių numerių,
PIN kodų, vartotojo vardų ir slaptažodžių.
Primygtinai rekomenduojame palikti apsaugos nuo sukčiavimo apsimetant funkciją įjungtą. Visos galimos
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sukčiavimo apsimetant atakos iš svetainių ar domenų, kurie įtraukti į ESET kenkėjiškų programų duomenų bazę,
bus blokuojamos parodant įspėjamąjį pranešimą apie ataką.
Apsauga nuo sukčiavimo veikia su daugelių dažniausiai naudojamų saityno naršyklių ir socialinių tinklų
programėlių, kurios veikia „Android“ OS, Chrome ir kitomis naršyklėmis, kurios būna iš anksto įdiegtos „Android“
įrenginiuose (jos dažniausiai vadinamos Internetas arba Naršyklė). Kitos naršyklės gali būti įtrauktos į
neapsaugotųjų sąrašą, nes jos nėra visiškai suderinamos su apsaugos nuo sukčiavimo funkcija. Kad galėtumėte
naudotis visomis apsaugos nuo sukčiavimo funkcijomis, rekomenduojame nenaudoti nepalaikomų naršyklių.

Išplėskite funkcijas – ESET Mobile Security įspėja, jei apsaugos nuo sukčiavimo apsaugai reikia suteikti daugiau
teisių „Android“ OS. Bakstelėdami Leisti atidarykite sistemos pritaikymo neįgaliesiems parametrus ir peržiūrėję
pasirinkite parinktis, kurios leistų naudoti daugiau naršyklių ir apsaugotų naršant privačiuoju (slaptuoju) režimu.
Jei nenorite, kad apie šį nesklandumą būtų pranešta kaip apie problemą, bakstelėkite Nepaisyti šios problemos
(nerekomenduojama).
Tam, kad išjungtumėte apsaugą nuo sukčiavimo apsimetant, bakstelkite meniu mygtuką

ir palieskite Išjungti.

Apsauga nuo sukčiavimo „Samsung DeX“
Apsauga nuo sukčiavimo nepalaikoma įrenginiuose, prijungtuose prie „Samsung DeX“ stoties.

Apsaugotos naršyklės
• Chrome
• Chrome Beta
• Firefox
• Firefox Beta
• Opera
• Opera Beta
• Opera Mini
• Opera Mini Beta
• „Opera TV“ naršyklė
• Samsung Internet
• Mint
• “Yandex“ naršyklė
• „DuckDuckGo“ (6.1 ir naujesnės versijos ESET Mobile Security)
• „Kiwi“ naršyklė
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• Edge
• „Silk in Amazon“ įrenginiai
• „Mi“ naršyklė
• „Xiaomi Mi“ naršyklė
• „Vewd“ „Android TV“

Apsaugotos socialinių tinklų programėlės
• „Facebook“
• Facebook lite
• Messanger
• Messanger lite
• Instagram
• Taip pat apsaugotos socialinių tinklų programėlės, naudojančios apsaugotus naršyklės komponentus
žiniatinklio peržiūrai.

Programos užraktas
Naudodami programos užrakinimą, galite apsaugoti prieigą prie pasirinktų programų (el. pašto, pranešimų,
kalendoriaus ir t. t.) PIN kodu arba piršto atspaudu. Programos užraktas apsaugo nuo nesankcionuotos prieigos
prie pasirinktų programų, net kai įrenginys yra atrakintas.

Rekomendacija
Jjungti Perdangos (Programos, kurios gali būti rodomos viršuje) teises programaiESET Mobile
Security, kad ji geriau veiktų.
Norėdami nustatyti programos užrakinimą savo įrenginyje:
1. Bakstelėkite Programos užrakinimas pagrindiniame ESET Mobile Security lange.
2. Bakstelėkite Įjungti.
3. Įveskite PIN kodą, kuris atrakina programas.
4. Patvirtinkite PIN kodą dar kartą jį įvesdami.
5. Bakstelėkite programą, kad ją užrakintumėte arba atrakintumėte.

Programos užrakto nustatymų konfigūravimas
Norėdami pasiekti programos užrakto nustatymus, atidarykite
spustelėkite Parametrai:
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meniu viršutiniame dešiniajame kampe ir

• Užrakinti naujas programas – kai įjungtas programos užraktas, po naujos programos įdiegimo įrenginyje,
jūsų bus paklausta, ar norite užrakinti naująją programą.
• Pakartotinis programos užrakinimas – galite nustatyti, kad programos užraktas užrakintų programą iškart ją
uždarius, išsijungus ekranui arba praėjus minutei.
• Užrakinimo tipas – galite užrakinti programą naudodami PIN arba šabloną.
• Atrakinti piršto atspaudu – ši parinktis galima tik kai patvirtintas piršto atspaudas yra išsaugotas jūsų
įrenginyje. Kai įjungta, galite atrakinti programas piršto atspaudu, išsaugotu jūsų įrenginyje. Taip pat programą
galėsite atrakinti ir naudodami PIN. Tam bakstelėkite Naudoti PIN, kai atidarote užrakintą programą.
• Perspėjimas apie įsibrovimą – po eilės nesėkmingų prisijungimų ESET Mobile Security nufotografuoja
įsibrovėlį. Nuotrauka parodoma po kito nesėkmingo programos atrakinimo.

Išjungti programos užraktą
1. Eikite į ESET Mobile Security programos užrakto funkciją.
2. Įveskite programos užrakto PIN kodą.
3. Bakstelėkite meniu

viršutiniame dešiniajame kampe.

4. Bakstelkite Išjungti.

Naktinio režimo aktyvinimas
Tam, kad nevargintumėte akių, galite aktyvinti naktinį režimą programos užrakto ekrane, bakstelėję naktinio
režimo piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.

Pamiršau programos užrakto PIN
Jei pamiršote programos užrakto PIN kodą ir neturite į įrenginį įrašyto piršto atspaudo, turite du užrakintos
programos atrakinimo pasirinkimus, atsižvelgiant į „Anti-Theft“ nustatymus:
• Jei suaktyvinote ESET Mobile Security „Anti-Theft“ funkciją:
1.Atverti ESET Mobile Security.
2.Eikite į programos užrakto funkciją.
3.Įveskite PIN kodą. Ekrano viduryje bakstelėkite Pamiršote PIN kodą?
4.Jei „Anti-Theft“ funkcija yra aktyvi, būsite paraginti įvesti ESET HOME slaptažodį. Lauke Slaptažodis
įveskite slaptažodį ir bakstelėkite ENTER.
5.Įveskite naują PIN kodą ir bakstelėkite ✓, kad jį patvirtintumėte.
6.Dar kartą įveskite tą patį PIN kodą, kad jį patvirtintumėte. Kai baigsite, bakstelėkite ✓.
• Jei neaktyvinate „Anti-Theft“ funkcijos, pašalinkite ESET Mobile Security ir įdiekite ją dar kartą.
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Mokėjimų apsauga
Mokėjimų apsauga yra papildomas apsaugos sluoksnis, skirtas apsaugoti jūsų finansinius duomenis „Android“
įrenginiuose nuo pažangaus sukčiavimo apgaunant ir kitų grėsmių. Mokėjimų apsauga apsaugo, kad kitos
programos nepastebėtų jūsų apsaugotų programų paleidimo, taip pat apsaugo, kad jūsų apsaugotoje programoje
nebūtų pakeista informacija arba nuskaityta ekrane rodoma informacija. Mokėjimų apsauga nuskaito kiekvieną
programą, kuri yra jos saugomų programų sąraše. Aktyvinus mokėjimų apsaugą, ji automatiškai įtrauks kai kurias
bankininkystės ir mokėjimo programas į savo saugomų programų sąrašą.

Įtraukti naują programą į apsaugotų programų sąrašą
1. Atidarykite mokėjimų apsaugą programų meniu arba ESET Mobile Security.
2. Bakstelėkite Tvarkyti.
3. Pasirinkite programas, kurias norite apsaugoti naudodami mokėjimo apsaugą.
4. Bakstelėkite „OK“ savo pasirinkimo patvirtinimui.

Atidarykite banką ir mokėjimo programą naudodami mokėjimo apsaugą.
Norėdami užtikrinti aukščiausią bankinių ir mokėjimo programų apsaugą, atidarykite šias programas naudodami
saugųjį paleidiklį. Saugusis paleidiklis suteikia papildomą apsaugos sluoksnį, palyginti su standartine apsauga,
kurią teikia mokėjimų apsaugos funkcija, atidarant programą už saugiojo paleidiklio ribų.
Saugusis paleidiklis sukuriamas automatiškai, kai įgalinama mokėjimų apsauga. Saugiajame paleidiklyje yra visos
programos, apsaugotos mokėjimų apsauga.

Kas yra saugus paleidiklis ir kaip prie jo prieiti?
Galite rasti saugų paleidiklį savo programų sąraše

arba ESET Mobile Security > Mokėjimo apsauga

.

Prieiga prie saugaus paleidiklio
Kad lengviau ir greičiau pasiektumėte savo bankininkystės ir mokėjimo programas, galite pridėti
saugų paleidiklį prie savo pagrindinio ekrano. Norėdami pridėti saugų paleidiklį prie pagrindinio
ekrano, paspauskite ir nuspaudę laikykite saugaus paleidiklio piktogramą ir vilkite į pagrindinį
ekraną.

Skambučių filtras
Skambučių filtras blokuoja įeinančius arba išeinančius skambučius, atsižvelgiant į jūsų nustatytas taisykles.
Užblokavus gaunamą skambutį bus parodytas skambučio pranešimas. Jei norite pasitikrinti, ar skambučiai nebuvo
užblokuoti per klaidą, galite peržiūrėti Skambučių žurnalą.
Blokuoti vėliausią skambintoją – bakstelėkite ir užblokuokite gaunamus skambučius iš vėliausiai skambinusiojo
telefono numerio. Taip sukursite naują taisyklę.
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Taisyklės
Norėdami sukurti naują taisyklę, bakstelėkite piktogramą +. Jei reikia daugiau informacijos, žr. kitą skyrių.
Jei norite koreguoti esamą taisyklę, bakstelėkite taisyklės įrašą taisyklių sąraše. Jei iš sąrašo Taisyklės norite
pašalinti įrašą, pasirinkite jį ir bakstelėkite Pašalinti .

Skambučių žurnalas
Skiltyje Skambučių žurnalas parodomas visų skambučių, kuriuos užblokavo skambučių filtras, sąrašas.
Kiekviename žurnale nurodomas skambučio pavadinimas, atitinkamas telefono numeris, įvykio data ir laikas.

Įrenginiai be SIM kortelės
Skambučių filtras neveikia įrenginiuose, kurie nepalaiko skambučių ir žinučių siuntimo funkcijos.

Siunčiami skambučiai
Skambučių filtras neblokuoja siunčiamo skambučio programoje „ESET Mobile Security“,
atsisiųstoje iš „Google Play“.

„Android“ palaikymas
Skambučių filtras pasiekiamas tik įrenginiuose su „Android“ 5.1 ir naujesnėmis versijomis.

Naujos taisyklės pridėjimas
Norėdami sukurti naują taisyklę, bakstelėkite piktogramą +.
1.Skyriuje Kas pasirinkite Blokuoti arba Leisti, kad nurodytumėte taisyklės tipą skambučiams ir žinutėms.
Pasirinkite, ar norite blokuoti gaunamus, ar išeinančius skambučius (numatytasis nustatymas yra Gaunami).
2.Skiltyje Kas pasirinkite parinktį ir nurodykite telefono numerius, kuriems bus taikoma taisyklė.
• Asmuo – pasirinkite asmenį iš savo kontaktų sąrašo arba įtraukite vardą ir numerį rankiniu būdu. Vienam
vardui galite priskirti daugiau telefono numerių, spustelėdami mygtuką + dalyje Telefono numeris.
• Grupė – ESET Mobile Security bus atpažįstamos kontaktų grupės, saugomos jūsų kontaktuose (pvz.,
šeima, draugai ar darbo kolegos).
• Visi nežinomi numeriai tai visi telefono numeriai, kurie nėra išsaugoti jūsų kontaktų sąraše. Naudodami
šią parinktį užblokuosite nepageidaujamus telefono skambučius (pvz., reklaminius skambučius) arba
neleisite vaikams skambinti nežinomais numeriais.
• Visi žinomi numeriai yra visi telefono numeriai, kurie išsaugoti jūsų kontaktų sąraše.
• Visi numeriai blokuoja visus gaunamus skambučius.
• Paslėpti numeriai taikomi skambinantiesiems, kurie specialiai paslepia savo telefono numerį naudodami
skambučių linijos identifikavimo apribojimo (CLIR) funkciją.
3.Skiltyje Kada pasirinkite Visada arba Pasirinktinis ir nurodykite laikotarpį bei savaitės dienas, kada bus
taikoma taisyklė. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinktas šeštadienis ir sekmadienis.
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Jei reikia instrukcijų su iliustracijomis, žr. šį žinių bazės straipsnį.

Skambučių filtras užsienyje
Jei esate užsienyje, visus telefono numerius sąraše įveskite su tarptautiniu rinkimo kodu, tada patį
telefono numerį (pvz., +1610100100).

SMS paslaugų pašalinimas
2019 m. sausio 9 d. „Google Play“ pradėjo taikyti SMS ir skambučių paslaugų ribojimus, būtinus pagrindinėms
„ESET Mobile Security“ SMS funkcijoms. Dėl šių teisių apribojimo nebeveikia šios „ESET Mobile Security“ „Google
Play“ versijos funkcijos:
• SMS žinučių komandos – „Anti-Theft“ funkcija
• Patikimi kontaktai – „Anti-Theft“ funkcija

SMS funkcijų atkūrimas
Galite atkurti šias funkcijas atsisiuntę ir įdiegę programą ESET SMS Tool.
Išsamių instrukcijų ieškokite mūsų dokumentuose arba žinių bazės straipsnyje.

Tinklo tikrinimo įrankis
Tinklo tikrinimo įrankis leidžia nuskaityti jūsų įrenginių, prijungtų prie maršrutizatoriaus, tinklą ir patikrinti, ar nėra
pažeidimų. Tinklo tikrinimo įrankis dviem veiksmais nuskaito jūsų tinklą.
Pirmiausia, funkcija Tinklo tikrinimo įrankis nuskaito jūsų tinklą ieškodama prijungtų įrenginių. Atradus naują
įrenginį bus parodytas pranešimas, o įrenginys bus pažymėtas žvaigždutės simboliu. Atraskite įrenginius savo
tinkle rankiniu būdu, bakstelėdami Nuskaityti tinklą. Įrenginius galite atrasti ir automatiškai. Norėdami naudoti šią
parinktį, bakstelėkite meniu piktogramą

> Nustatymai ir įjunkite parinktį Atrasti įrenginius automatiškai.

Atlikdama antrąjį nuskaitymo veiksmą funkcija Tinklo tikrinimo įrankis patikrina prijungtus įrenginius, ar nėra
pažeidimų, prisijungdama prie jų ir patikrindama tokius galimus pažeidimus, kaip atviri prievadai, silpnas
maršrutizatoriaus naudotojo vardas ir slaptažodis, maršrutizatoriaus aparatinės įrangos problema ir pan. Šie
pažeidimai gali atsirasti dėl atakų rengėjų bandymų gauti prieigą prie jūsų maršrutizatoriaus ir kitų su juo sujungtų
įrenginių. Tada atakų rengėjų valdomi maršrutizatoriai ir įrenginiai gali būti naudojami informacijai apie jus rinkti
arba netgi dalyvauti paskirstytojoje aptarnavimo perkrovos atakoje (DDoS) ir pan.

Tinklo tikrinimo įrankis taip pat pateikia patogų įrenginių, prijungtų prie jūsų tinklo, sąrašą, skirtą informuoti, kas
prisijungęs prie jūsų tinklo. Remdamiesi šia informacija maršrutizatoriaus saityno sąsajoje galite valdyti arba
uždrausti prieigą, kurią šie įrenginiai turi prie jūsų tinklo. Maršrutizatoriaus saityno sąsają galite pasiekti tiesiogiai
iš Tinklo tikrinimo įrankis pasirinkę maršrutizatorių ir bakstelėję parinktį Atidaryti saityno sąsają.
Prijungtus įrenginius galite peržiūrėti kaip sąrašą arba kaip vaizdą:
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•
Sąrašo rodinys – prijungti įrenginiai rodomi standartiniame sąrašo rodinyje. Viršuje nurodytas
maršrutizatorius, po to išdėstyti internetiniai įrenginiai, o baigiama anksčiau prijungtų įrenginių istorija.
•
Sonaro rodinys – įrenginiai rodomi kaip vaizdas, išdėlioti pusračiu su maršrutizatoriumi centre. Antrame
sluoksnyje nuo centro rodomi įrenginiai, kuriue šiuo metu yra prijungti prie interneto. Trečiajame sluoksnyje
rodoma anksčiau prijungtų įrenginių istorija. Galite judėti nuo vieno įrenginio prie kito bakstelėdami rodyklių
mygtukus arba slinkti ratuko kryptimi.

Kad būtų lengviau valdyti įrenginį, priskirkite jam kategoriją (pvz., išmanusis telefonas, TV, žaidimų konsolė,
kompiuteris ir pan.), pervardinkite įrenginius suteikdami jiems vietoje standartinių gamintojo suteiktų pavadinimų
ar PI adresų suprantamesnius pavadinimus (pvz., SM-G955F pakeiskite į Sauliaus telefonas, 192.168.1.52 į Jonės
kompiuteris ir pan.).
Norėdami pervardinti įrenginius dalyje Tinklo tikrinimo įrankis bakstelėkite įrenginio piktogramą, dalyje Tinklo
tikrinimo įrankis > bakstelėkite pieštuko piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe, pasirinkite įrenginio
kategoriją, įveskite įrenginio pavadinimą, tada bakstelėkite Gerai.

Saugumo auditas
Saugumo auditas padeda stebėti ir keisti svarbius įrenginio nustatymus. Peržiūrėkite jūsų įrenginyje įdiegtoms
programoms suteiktas teises, siekiant išvengti grėsmių.
Jei norite įjungti saugumo audito funkciją ir specialiuosius jo komponentus, bakstelėkite meniu mygtuką
Išjungti įrenginio stebėjimą arba Išjungti programos auditą.
• Įrenginio stebėjimas
• Programų auditas

Įrenginio stebėjimas
Skiltyje Įrenginio stebėjimas nurodykite, kurie įrenginio komponentai bus stebimi naudojant ESET Mobile
Security.
Bakstelėkite kiekvieną parinktį ir peržiūrėkite išsamų aprašymą bei dabartinę būseną. Parinktyse Nežinomi
šaltiniai ir Derinimo režimas bakstelėkite Atidaryti parametrus ir pakeiskite „Android“ OS parametrus..
Galite išjungti kiekvieną komponentą.
1. Bakstelėti komponentą, kurį norite pašalinti.
2. Bakstelėti meniu piktogramą
3. Bakstelkite Išjungti.
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Programų auditas
Programų auditas tikrina įrenginyje įdiegtas programas, kurioms suteikta prieiga prie mokamų paslaugų ar kurios
seka jūsų vietą arba nuskaito jūsų tapatybės informaciją, kontaktus ar teksto žinutes. ESET Mobile Security
pateikia pagal kategorijas surūšiuotų programų sąrašą. Bakstelėkite kiekvieną kategoriją ir bus pateiktas jos
išsamus aprašas. Jei norite peržiūrėti programai suteiktų leidimų duomenis, bakstelėkite programą.

Nuorodos kodai
Svarbu
Šia funkcija naudotis gali tik vartotojai, turintys „Google Play“ licenciją.
Jūsų nuorodos kodas yra unikalus numeris, priskirtas jūsų įrenginiui. Bendrinkite ir gaukite nuorodos kodus, kad
gautumėte nemokamą ESET Mobile Security išplėstinės versijos licenciją iki vienerių metų.
Bendrinkite savo nuorodos kodą su draugu ir abu gausite nemokamą 30 dienų išplėstinės versijos licenciją. Jeigu
jūsų draugas neturi ESET Mobile Security, jis gaus unikalią ESET Mobile Security atsisiuntimo nuorodą, kurioje yra
nemokama 30 dienų išplėstinės versijos licencija.
Kaskart, kai bendrinate nuorodos kodą, jūs gausite nemokamą 30 dienų išplėstinės versijos licenciją ir virtualų
prizą, kuris padės sekti kodus, kuriuos bendrinote ir gavote. Kiekvienas virtualus prizas suteikia nemokamą 30
dienų išplėstinės versijos licenciją. Galite bendrinti iki 12 nuorodos kodų ir gauti nemokamas licencijas. Kai gausite
12 virtualių prizų, galėsite ir toliau bendrinti savo kodą draugams, kurie gaus nemokamą 30 dienų išplėstinės
versijos licenciją, bet jūs papildomų licencijų nebegausite.
Jei jau turite aktyvią ESET Mobile Security licencijos prenumeratą, nemokama 30 dienų išplėstinės versijos
licencija nebus suteikta. Ir toliau galėsite bendrinti savo nuorodos kodą su draugais, kad šiems būtų suteikta
nemokama 30 dienų išplėstinės versijos licencija.

Nurodyti draugui
Galite bendrinti ESET Mobile Security ir padėti apsaugoti savo draugus bakstelėdami Pagrindinio meniu
piktogramą ir pasirinkdami Nurodyti draugui.
Spustelėkite mygtuką Bendrinti.
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Pasirinkite norimą bendrinimo metodą ir bendrinkite savo nuorodos kodą su draugais.

Panaudoti kodą
Kai pirmą kartą iš draugo gaunate nuorodos kodą, galite jį nemokamai naudoti 30 dienų ir gauti sau ir savo
draugui išplėstinės versijos licenciją. Galite panaudoti nuorodos kodus nemokamai 30 dienų išplėstinės versijos
licencijai gauti tik vieną kartą.
Jūsų gauto kodo panaudojimui:
1. eikite į Pagrindinį meniu

.

2. Pasirinkite Panaudoti kodą.
Įveskite į teksto laukelį iš savo draugo gautą nuorodos kodą ir bakstelėkite Įvesti.
Ir jūs, ir kodą atsiuntęs draugas gausite patvirtinimus į atitinkamus turimus įrenginius.
Jeigu turite daugiau kodų (kitokių nei nuorodos kodai), bakstelėkite Atrakinti kitą mėnesį.

Parametrai
Norėdami pasiekti programosparametrus, bakstelėkite Meniu
pagrindiniame ESET Mobile Security lange
(arba paspauskite meniu mygtuką savo įrenginyje) ir bakstelėkite Parametrai.

Atsarginės kopijos ir atkūrimas
ESET Mobile Security suteikia galimybę sukurti atsarginę failo su jūsų ESET Mobile Security nustatymais kopiją.
Galite atsisiųsti šį failą į išorinį įrenginį ir juo atkurti savo ESET Mobile Security nustatymus.

Kalba
Pagal numatytuosius nustatymus ESET Mobile Security yra įdiegiama naudojant numatytąją įrenginio sistemos
kalbą („Android“ OS kalbos ir klaviatūros parametrai). Jei norite pakeisti programos vartotojo sąsajos kalbą,
bakstelėkite kalbą ir pasirinkite norimą kalbą.

Nuolatinis pranešimas
(Ši parinktis pasiekiama tik „Android 7“ ir senesnėms versijoms)ׅ
„ESET Mobile Security“ rodys pranešimą apatinėje „Android“ pranešimų juostos dalyje. Jei šios piktogramos
nenorite matyti, panaikinkite Nuolatinis pranešimas žymėjimą ir bakstelėkite Išjungti.

Klientų patirties tobulinimo programa
ESET Mobile Security siųs anoniminę programos informaciją (našumo, veikimo statistiką), kuri padės mums
tobulinti programą ir paslaugas.
29

Specialūs pasiūlymai
Gausite produkto naujienas ir naujausius pasiūlymus iš ESET

Naujinti
Siekiant maksimalios apsaugos, svarbu naudoti naujausią ESET Mobile Security versiją. Bakstelėkite Naujinti, kad
sužinotumėte, jei išleidžiama nauja versija, kurią galite atsisiųsti iš ESET svetainės. Šis pasirinkimas negalimas,
jeigu atsisiuntėte ESET Mobile Security iš „Google Play“ – tokiu atveju, produktas naujinamas „Google Play“.

Išdiegimas
Paleidus išdiegimo vediklį ESET Mobile Security bus visam laikui pašalinta iš įrenginio. Jei „Anti-Theft“ apsauga yra
įjungta, jūs būsite paskatinti įvesti savo ESET Mobile Security saugos PIN kodą/Ženklą ar pridėti savo pirštų
antspaudą. Jei produktą norite išdiegti rankiniu būdu, atlikite šiame skyriuje pateikiamus veiksmus.

Išdiegimo apsauga
„Android“ 7.0 ir naujesnėse versijose apsauga nuo išdiegimo neaktyvi.

Pagalbos tarnyba
ESET pagalbos klientui tarnybos specialistai gali suteikti pagalbą administruojant ar sprendžiant technines
problemas, susijusias su ESET Mobile Security ar bet kuriuo kitu ESET produktu.
Kreipkitės į ESET Pagalbos tarnyba.
Pagalbos prašymo išsiuntimui tiesiogiai iš savo įrenginio:
1. Bakstelėkite Meniu
įrenginyje).

ESET Mobile Security pagrindiniame ekrane (arba paspauskite Meniu mygtuką savo

2. Bakstelėkite Pagalbos tarnyba.
3. Bakstelėkite Kliento pagalba užklausos sukūrimui techniniam skyriui.
4. Užpildykite visus būtinus laukus. ESET Mobile Security apima papildyto jungimosi funkciją padedant
nustatyti galimas technines problemas.
5. Tam, kad ESET pateiktumėte išsamų programos įraša, įsitikinkite, kad Programos pateikimo įrašas yra
pasirinktas (nustatytasis).
6. Bakstelėkite Siųsti ,kad išsiųstumėte savo prašymą.
7. ESET pagalbos klientui tarnybos specialistas su jumis susisieks el. pašto adresu, kurį nurodėte.
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Programos nepavyksta atidaryti arba ji neatsako
Norėdami išsiųsti pagalbos užklausą į ESET, kai ESET Mobile Security neatsako ar nepavyksta jo
atidaryti, eikite į Nustatymai > Programos > ESET Mobile Security > Saugykla > Valdyti saugyklą.
Spustelėkite Pagalbos tarnyba ir užpildykite visus reikiamus laukus.

Tobulinimo pagal naudotojų patirtį programa
Prisijungę prie tobulinimo pagal naudotojų patirtį programos pateikiate ESET anoniminę informaciją, susijusią su
produktų naudojimu. Daugiau informacijos apie duomenų apdorojimą ieškokite mūsų privatumo politikoje.

Jūsų sutikimas
Dalyvavimas programoje yra savarankiškas ir jam būtinas jūsų sutikimas. Prisijungus dalyvavimas yra pasyvus,
todėl jums nereikia imtis jokių tolimesnių veiksmų. Galite bet kada atsiimti sutikimą, pakeisdami produkto
nustatymus. Taip uždrausite mums toliau apdoroti jūsų anoniminius duomenis.

Kokio pobūdžio informaciją renkame?
Sąveikos su produktu duomenys
Šie duomenys leidžia sužinoti daugiau apie tai, kaip mūsų produktai naudojami. Pasinaudodami šiais duomenimis
žinome, kokios funkcijos, pavyzdžiui, dažnai naudojamos, kokius nustatymus vartotojai modifikuoja arba kiek laiko
praleidžia naudodamiesi produktu.

Įrenginių duomenys
Šią informaciją renkame tam, kad žinotume, kur ir kokiuose įrenginiuose mūsų produktai naudojami. Paprastai
renkame informaciją apie įrenginio modelį, šalį, versiją ir operacinės sistemos pavadinimą.

Klaidų diagnostikos duomenys
Taip pat renkame informaciją apie klaidas ir atvejus, kai įvyksta gedimai. Pavyzdžiui, kokia įvyko klaida ir kokie
veiksmai lėmė jos atsiradimą.

Kodėl renkame šią informaciją?
Remdamiesi anonimine informacija galime tobulinti produktus, kuriais naudojatės jūs – mūsų vartotojai. Tokiu
būdu produktuose galime pritaikyti naujausias technologijas, padaryti produktus kuo įmanoma lengviau
naudojamus ir pasižyminčius kuo sklandesniu veikimu.

Kas valdo šią informaciją?
„ESET, spol. s r.o.“ yra vienintelis programos metu surinktų duomenų valdytojas. Ši informacija su trečiosiomis
šalimis nebendrinama.
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Galutinio vartotojo licencijos sutartis
Galioja nuo 2021 m. spalio 19 d.
SVARBU. prieš atsisiųsdami, diegdami, kopijuodami ar naudodami šį produktą, atidžiai perskaitykite produkto
taikymo sąlygas. ATSISIŲSDAMI, DIEGDAMI, KOPIJUODAMI AR NAUDODAMI ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ JŪS
IŠREIŠKIATE SAVO SUTIKIMĄ SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR PRIPAŽĮSTATE PRIVATUMO POLITIKA.
Galutinio vartotojo licencijos sutartį
Pagal šią Galutinio naudotojo licencijos sutartį (toliau – Sutartis), sudarytą tarp „ESET, spol. s r. o.“, kurios buveinė
yra registruota adresu Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, ir kuri yra įtraukta į Bratislavos
I apygardos teismo administruojamą Įmonių registrą (skyrius SRO, įrašo Nr. 3586/B), registracijos Nr. 31333532,
(toliau – ESET arba Teikėjas) ir jūsų, fizinio ar juridinio asmens (toliau – Jūs ar Galutinis naudotojas), turite teisę
naudotis Programine įranga, nurodyta Sutarties 1 straipsnyje. Sutarties 1 straipsnyje nurodyta Programinė įranga
gali būti saugoma duomenų laikmenoje, siunčiama el. paštu, atsisiunčiama iš interneto, atsisiunčiama iš Teikėjo
serverių ar įsigyjama iš kitų šaltinių, kaip tai apibrėžta toliau nurodytomis sąlygomis.
TAI GALUTINIO VARTOTOJO, O NE PARDAVIMO SUTARTIS. Programinės įrangos kopija ir fizinė laikmena iš įsigyto
paketo, taip pat visos kitos kopijos, kurias Galutiniam vartotojui yra leista pasigaminti pagal Sutartį, toliau lieka
pas Tiekėją.
Diegdami, kopijuodami ar naudodami Programinę įrangą spustelėję „Sutinku“, patvirtinsite, kad sutinkate su
Sutarties sąlygomis ir Privatumo politika. Jei yra Sutarties ir (arba) Privatumo politikos sąlygų, su kuriomis Jūs
nesutinkate, nedelsdami spustelėkite parinktį „Nesutinku“, atšaukite diegimą ar siuntimą arba Programinę įrangą,
diegimo laikmeną, susijusius dokumentus ir pirkimo kvitą sunaikinkite arba grąžinkite ESET ar prekybos įmonei, iš
kurios įsigijote Programinę įrangą.
JŪS SUTINKATE, KAD NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PRIPAŽĮSTATE, KAD PERSKAITĖTE ŠIĄ SUTARTĮ, SU JA
SUSIPAŽINOTE IR SUTINKATE VYKDYTI JOJE IŠDĖSTYTAS SĄLYGAS.
1. Programinė įranga. Šioje Sutartyje vartojama sąvoka „Programinė įranga“ reiškia: (i) pagal šią Sutartį tiekiama
kompiuterio programa ir visi jos komponentai; (ii) visą diskų, CD-ROM, DVD diskų, el. laiškų ir kitų priedų turinį ar
kitą laikmeną, su kuria gavote šią Sutartį, įskaitant Programinės įrangos objektinį kodą, gautą duomenų
laikmenoje, el. paštu ar atsisiunčiant internetu; (iii) visą susijusią aiškinamąją rašytinę medžiagą ir visą kitą galimą
dokumentaciją, susijusią su Programine įranga, bei visus Programinės įrangos aprašymus, techninius duomenis,
Programinės įrangos ypatybių ar veikimo aprašymus, visus veikimo aplinkos, kurioje Programinė įranga yra
naudojama, aprašymus, Programinės įrangos naudojimo ar diegimo instrukcijas arba visus Programinės įrangos
naudojimo būdo aprašymus („Dokumentacija“); (iv) Programinės įrangos kopijas, galimų Programinės įrangos
klaidų pataisas, Programinės įrangos priedus, Programinės įrangos plėtinius, modifikuotas Programinės įrangos
versijas ir Programinės įrangos komponentų naujinius (jei tokių yra), kuriais naudotis jums teisę suteikia Teikėjas
pagal šios Sutarties 3 straipsnį. Programinė įranga bus pateikiama išskirtinai tik vykdomo objektinio kodo forma.
2. Diegimas, kompiuteris ir licencijos raktas. Programinę įrangą, gautą duomenų laikmenoje, atsiųstą el. paštu,
atsisiųstą internetu, atsisiųstą iš Teikėjo serverių ar gautą iš kito šaltinio, reikia įdiegti. Programinę įrangą turite
įdiegti tinkamai sukonfigūruotame kompiuteryje, kuris atitinka dokumentacijoje nurodytus reikalavimus. Diegimo
būdas aprašomas Dokumentacijoje. Kompiuteryje, kuriame ketinate diegti Programinę įrangą, negali būti įdiegta
kompiuterių programų ar aparatinės įrangos, kuri galėtų neigiamai paveikti Programinę įrangą. Kompiuteris apima
aparatinę įrangą, įskaitant (bet neapsiribojant) asmeninius kompiuterius, nešiojamuosius kompiuterius,
kompiuterizuotas darbo vietas, delninius kompiuterius, išmaniuosius telefonus, delninukus ir kitus elektroninius
įrenginius, kuriems programinė įranga kuriama, kuriuose ji diegiama arba naudojama. Licencijos raktas yra unikali
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simbolių, raidžių arba specialiųjų ženklų seka, suteikta Galutiniam naudotojui, kad šis galėtų teisėtai naudotis
Programine įranga, jos konkrečia versija arba pratęsti Licencijos laikotarpį pagal Sutarties sąlygas.
3. Licencija. Jei sutikote su šios Sutarties sąlygomis ir laikotės visų čia nustatytų sąlygų, Teikėjas suteikia Jums šias
teises („Licenciją“):
a) Diegimas ir naudojimas. Jums suteikiama neišskirtinė, neperduodama teisė įdiegti Programinę įrangą
kompiuterio standžiajame diske ar kitoje nuolatinėje laikmenoje, skirtoje Programinės įrangos duomenims
saugoti, jai diegti ir saugoti kompiuterinės sistemos atmintyje, ir Programinę įrangą realizuoti, saugoti bei atkurti.
b) Susitarimas dėl licencijų skaičiaus. Teisė naudoti Programinę įrangą yra susieta su Galutinių vartotojų
skaičiumi. Vienas Galutinis vartotojas reiškia, kad: i) Programinė įranga yra įdiegta vienoje kompiuterinėje
sistemoje arba ii) jei licencijos apimtis yra susieta su pašto dėžučių skaičiumi, tuomet vienas Galutinis vartotojas
reiškia kompiuterio naudotoją, kuris gauna el. paštą per Pašto naudojimo programą („PNP“). Jei PNP priima el.
laišką ir jį automatiškai paskirsto keliems naudotojams, Galutinių vartotojų skaičius bus nustatomas pagal faktinį
naudotojų, kuriems el. laiškai yra paskirstomi, skaičių. Jei pašto serveris atlieka pašto apsaugos (vartų) funkciją,
Galutinių vartotojų skaičius sutaps su pašto serverio naudotojų, kuriems teikiama pašto apsaugos funkcija,
skaičiumi. Jei vienam naudotojui nukreipiamas nenurodytas el. pašto adresų skaičius ir jis juos priima (pvz.,
naudojant alternatyviuosius vardus), o programa automatiškai nepaskirsto el. laiškų didesniam naudotojų skaičiui,
vienam kompiuteriui yra privaloma viena licencija. Draudžiama naudoti tą pačią Licenciją vienu metu daugiau nei
viename kompiuteryje. Galutinis naudotojas turi teisę įvesti Programinės įrangos Licencijos raktą ir naudotis
Programine įranga tiek, kiek Galutinis naudotojas turi teisę tai daryti, atsižvelgiant į apribojimus, atsirandančius
dėl Teikėjo suteiktų licencijų skaičiaus. Licencijos raktas laikomas konfidencialiu ir Jūs negalite bendrinti licencijos
su trečiosiomis šalimis arba leisti trečiosioms šalimis naudoti licencijos raktą, jei to neleidžia ši Sutartis arba
Teikėjas. Jei Licencijos raktas pažeistas, nedelsdami informuokite Teikėją.
c) „Home Edition“ / „Business Edition“ (namams / įmonėms skirta versija). Programinės įrangos „Home Edition“
versija skirta naudoti tik privačioje ir (arba) nekomercinėje aplinkoje namų ar šeimos reikmėms. Programinės
įrangos „Business Edition“ versiją privaloma įsigyti, jei Programinė įranga bus naudojama komercinėje aplinkoje,
pašto serveriuose, pašto perdavimo serveryje, pašto apsaugos serveryje ar interneto tinklų sietuve.
d) Licencijos galiojimo laikas. Teisė naudoti Programinę įrangą yra suteikiama ribotą laiką.
e) OEM programinė įranga. OĮG programinė įranga gali būti naudojama tik Kompiuteryje, su kuriuo ją įsigijote. Jos
negalima perkelti į kitą kompiuterį.
f) NESKIRTA PERPARDUOTI BANDOMOJI programinės įrangos versija. Programinė įranga, KURI YRA NESKIRTA
PERPARDUOTI ar BANDOMOJI, nėra apmokestinama ir turi būti naudojama tik Programinės įrangos funkcijoms
pademonstruoti ar išbandyti.
g) Licencijos nutraukimas. Licencija automatiškai nutraukiama pasibaigus jos galiojimo laikui. Jei Jūs nesilaikysite
Sutarties nuostatų, Tiekėjas turės teisę atsisakyti Sutarties ir pasinaudoti visomis teisėmis ar teisinėmis
priemonėmis, kurios Tiekėjui prieinamos tokiais atvejais. Licencijos atšaukimo atveju privalote nedelsdami savo
sąskaita Programinę įrangą ir visas jos atsargines kopijas ištrinti, sunaikinti arba grąžinti ESET arba prekybos
įmonei, iš kurios Programinę įrangą įsigijote. Nutraukus licenciją, Tiekėjas taip pat turi teisę atšaukti galutinio
vartotojo teisę naudotis Programinės įrangos funkcijomis, kurioms reikalingas prisijungimas prie Tiekėjo serverių
ar trečiųjų šalių serverių.
4. Funkcijos, kurios renka duomenis ir kurioms reikalingas interneto ryšys. Kad tinkamai veiktų, programinei
įrangai reikalingas interneto ryšys ir ji turi reguliariai užmegzti ryšį su Teikėjo serveriais arba trečiųjų šalių
serveriais ir taikomu duomenų rinkimu, kaip tai numatoma Privatumo politikoje. Interneto ryšys ir atitinkamas
duomenų rinkimas būtinas toliau nurodomoms programinės įrangos funkcijoms.
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a) Programinės įrangos naujinimai. Tiekėjas turi teisę kartais išleisti Programinės įrangos naujinimus (toliau –
Naujinimai), tačiau jų teikti neprivalo. Ši funkcija įjungiama standartiniuose Programinės įrangos nustatymuose,
todėl, jei Galutinis naudotojas automatinio Naujinimų diegimo funkcijos neišjungė, Naujinimai yra įdiegiami
automatiškai. Teikiant Naujinimus reikalingas Licencijų autentiškumo patvirtinimas, įskaitant informaciją apie
Kompiuterį ir (arba) platformą, kurioje įdiegta Programinė įranga, kaip nurodyta Privatumo politikoje.
Bet kokių Naujinimų teikimui gali būti taikoma gyvavimo ciklo pabaigos politika (toliau – EOL politika), kurią galima
rasti https://go.eset.com/eol_home. Jokie Naujinimai nebus teikiami po to, kai Programinė įranga ar bet kuri jos
funkcija pasieks gyvavimo ciklo pabaigos datą, kaip apibrėžta EOL politikoje.
b) Įsiskverbčių ir informacijos peradresavimas Teikėjui. Programinėje įrangoje įdiegta funkcijų, kurios renka
kompiuterinių virusų, kitų kompiuterinių kenkimo programų bei įtartinų, probleminių, galimų nepageidaujamų ar
galimų nesaugių objektų (failų, URL, IP paketų ir eterneto kadrų) pavyzdžius („Įsiskverbtimis“) ir siunčia juos
Teikėjui kartu su (neapsiribojant vien tik tuo) informacija apie diegimo procesą, kompiuterį ir (arba) platformą,
kurioje Programinė įranga įdiegta, ir informacija apie Programinės įrangos operacijas bei funkcijas („Informacija“).
Informacijoje ir Įsiskverbtyse gali būti duomenų (įskaitant atsitiktinai ar netyčia gautus asmeninius duomenis) apie
Galutinį naudotoją ar kitus kompiuterio, kuriame įdiegta Programinė įranga, naudotojus, taip pat – failų, kuriuos
paveikia Įsiskverbtys su susijusiais metaduomenimis.
Informaciją ir Įsiskverbtis gali rinkti šios Programinės įrangos funkcijos:
i. „LiveGrid“ reputacijos sistemos funkcija renka ir Teikėjui siunčia vienpusius informacijos rinkinius, susijusius su
Įsiskverbtimis. Ši funkcija įjungiama Programinės įrangos standartinėse nuostatose.
ii. „LiveGrid“ grįžtamojo ryšio sistemos funkcija apima Infiltravimų su susijusiais metaduomenimis ir Informacijos
rinkimą ir siuntimą Teikėjui. Galutinis vartotojas šią funkciją gali įjungti programinės įrangos diegimo metu.
Teikėjas gautą informaciją ir infiltravimus gali naudoti tik analizei ir atliekant infiltravimų tyrimus, tobulinant
programinę įrangą ir licencijų autentiškumo patvirtinimą ir privalo imtis atitinkamų priemonių, kad būtų
užtikrintas gautų infiltravimų ir informacijos saugumas. Suaktyvinus šią programinės įrangos funkciją, Teikėjas gali
rinkti ir apdoroti infiltravimus ir informaciją taip, kaip tai nurodoma Privatumo politikoje ir vadovaujantis
galiojančiais įstatymais. Šias funkcijas galima išjungti bet kuriuo metu.
Įgyvendinant šią Sutartį, būtina rinkti, apdoroti ir saugoti duomenis, kurie įgalina Teikėją identifikuoti jus
vadovaujantis Privatumo politika. Jūs sutinkate, kad Teikėjas, norėdamas patikrinti, ar Jūs naudojate Programinę
įrangą pagal Sutarties sąlygas, naudotų savo priemones. Jūs pateikiate sutikimą, kad ryšio tarp Programinės
įrangos ir Teikėjo kompiuterių sistemų ar jo verslo partnerių kompiuterių sistemų metu būtų vykdomas duomenų
perdavimas, kurio tikslas yra užtikrinti Programinės įrangos funkcionalumą ir leidimą ją naudoti bei Teikėjo teisių
apsaugą.
Sudarius Sutartį Teikėjas ar bet kuris jo verslo partneris, kaip Teikėjo platinimo ir palaikymo tinklo dalis, sąskaitų
pateikimo tikslu, vykdydamas šią Sutartį ir perduodamas pranešimus į jūsų kompiuterį, turi teisę perduoti,
apdoroti ir saugoti pagrindinius Jus identifikuojančius duomenis.
Duomenys apie privatumą, asmeninių duomenų apsaugą ir jūsų teises pateikiami Privatumo politikoje, kurią
rasite Teikėjo svetainėje ir galėsite pasiekti diegimo proceso metu. Taip pat galite ją rasti Programinės įrangos
žinyno skyriuje.
5. Galutinio vartotojo teisių įgyvendinimas. Galutinio vartotojo teises galite įgyvendinti asmeniškai arba per savo
darbuotojus. Jūs turite teisę Programinę įrangą naudoti tik tam, kad apsaugotumėte savo veiklą ir apsaugotumėte
kompiuterines sistemas, kurioms Licencija yra taikoma.
6. Teisių apribojimai. Neturite teisės kopijuoti, platinti, išimti Programinės įrangos sudedamąsias dalis ar gaminti
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iš jos išvestinius produktus. Naudodami Programinę įrangą privalote laikytis šių apribojimų.
a) Nuolatinėje atminties laikmenoje galite pasigaminti vieną Programinės įrangos kopiją kaip archyvinę atsarginę
kopiją su sąlyga, kad jūsų archyvinė atsarginė kopija nebus įdiegta ir naudojama kitame kompiuteryje. Visos kitos
Jūsų pagamintos Programinės įrangos kopijos bus laikomos Sutarties pažeidimu.
b) Draudžiama naudoti, keisti, versti ar atgaminti Programinę įrangą, perleisti teises naudoti Programinę įrangą ar
Programinės įrangos kopijas kokiu nors Sutartyje nenurodytu būdu.
c) Draudžiama parduoti, sublicencijuoti, nuomoti ar nuomotis, skolintis Programinę įrangą arba naudoti
Programinę įrangą norint teikti komercines paslaugas.
d) Draudžiama keisti duomenis, perdaryti ar išardyti Programinę įrangą ar kitais būdais bandyti nustatyti pradinį
Programinės įrangos kodą, išskyrus atvejus, kai šį apribojimą aiškiai draudžia įstatymas.
e) Sutinkate Programinę įrangą naudoti tik tokiu būdu, kuris neprieštarauja įstatymams, galiojantiems
jurisdikcijoje, kurioje naudojate Programinę įrangą, įskaitant galiojančius apribojimus dėl autorių teisių ir kitas
intelektinės nuosavybės teises, bet tuo nepasiribojant.
f) Sutinkate, kad Programine įranga ir jos funkcijomis naudositės tik taip, kad neribotumėte kitų galutinių
vartotojų prieigos prie šių paslaugų. Tiekėjas pasilieka teisę apriboti atskiriems galutiniams vartotojams teikiamų
paslaugų apimtį, kad paslaugomis galėtų naudotis kuo didesnis galutinių vartotojų skaičius. Apribojus paslaugų
apimtį taip pat visiškai panaikinama galimybė naudotis bet kuriomis Programinės įrangos ir Duomenų trynimo
funkcijomis bei su kuria nors iš Programinės įrangos funkcijų susijusia informacija, kuri saugoma Tiekėjo ar trečiųjų
šalių serveriuose.
g) Jūs sutinkate neatlikti jokių veiksmų naudodamiesi licencijos raktu, kurie prieštarautų šios Sutarties sąlygoms
arba suteiktų Licencijos raktą asmeniui, kuris neturi teisės naudotis programine įranga, pvz., naudotos arba
nenaudotos Licencijos rakto perdavimas bet kokia forma, taip pat neteisėtas atkūrimas, dubliuotų arba
sugeneruotų licencijos raktų platinimas, arba programinės įrangos naudojimas pritaikius ne iš Teikėjo gautą
licencijos raktą.
7. Autorių teisės. Programinė įranga ir visos teisės be apribojimų, įskaitant nuosavybės teises ir intelektinės
nuosavybės teises, priklauso ESET ir (arba) jos licencijų išdavėjams. Jas gina tarptautinių susitarimų nuostatos ir
visi kiti šalies, kurioje Programinė įranga yra naudojama, galiojantys nacionaliniai įstatymai. Programinės įrangos
struktūra, organizacija ir kodas yra vertingos prekybos paslaptys ir konfidenciali ESET ir (arba) jos licencijos
išdavėjų informacija. Draudžiama daryti Programinės įrangos kopijas, išskyrus 6 straipsnio a dalyje numatytus
atvejus. Visoms kopijoms, kurias Jūs galite pasidaryti remdamasis šia Sutartimi, galioja tos pačios autorių teisės ir
kiti nuosavybės reikalavimai, nurodyti ant Programinės įrangos. Jei Jūs pažeisdami Sutartį pakeisite duomenis,
perdarysite ar išardysite Programinę įrangą ar kitais būdais pabandysite nustatyti pradinį Programinės įrangos
kodą, sutinkate tokiu būdu gautą informaciją automatiškai ir neatšaukiamai perduoti vien tik Tiekėjo nuosavybėn
nuo to momento, kai tokia informacija atsiranda, nepaisant Tiekėjo teisių, susijusių su Sutarties pažeidimu.
8. Teisių išlaikymas. Teikėjas išlaiko visas teises į Programinę įrangą, išskyrus pagal Sutarties sąlygas Jums kaip
Programinės įrangos Galutiniam vartotojui aiškiai suteiktas teises.
9. Versijos keliomis kalbomis, sudvejintos laikmenos su programine įranga, keli kopijų egzemplioriai. Tuo atveju,
kai Programinė įranga palaiko kelias platformas ar kalbas arba jei Jūs gavote kelis Programinės įrangos kopijos
egzempliorius, kompiuterinių sistemų, kuriose turite teisę naudoti Programinę įrangą ir Jūsų įsigytas versijas,
skaičius priklauso nuo įsigytų Licencijų skaičiaus. Draudžiama Jūsų nenaudojamas Programinės įrangos versijas ar
kopijas parduoti, nuomoti, sublicencijuoti, skolinti ar perduoti.
10. Sutarties įsigaliojimas ir nutraukimas. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai sutinkate su Sutarties sąlygomis.
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Sutartį bet kada galite nutraukti visam laikui savo sąskaita pašalindami, sunaikindami ar grąžindami Programinę
įrangą, visas atsargines kopijas ir susijusią medžiagą, pateiktą Tiekėjo ar jo verslo partnerių. Jūsų teisei naudotis
Programine įranga ir bet kuria jos funkcija gali būti taikoma EOL politika. Jūsų teisė naudotis Programine įranga
pasibaigs po to, kai Programinė įranga ar bet kuri jos funkcija pasieks gyvavimo ciklo pabaigos datą, kaip apibrėžta
EOL politikoje. Nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo būdo, 7, 8, 11, 13, 19 ir 21 straipsnių nuostatos toliau
galioja neribotą laiką.
11. GALUTINIO VARTOTOJO PAREIŠKIMAI. BŪDAMAS GALUTINIU VARTOTOJU JŪS PATVIRTINATE, KAD
PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA „PATEIKTA TOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIOS GARANTIJOS, TIKSLIAI APIBRĖŽTOS ARBA
NUMANOMOS, PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS. NEI TIEKĖJAS, JO LICENCIJOS IŠDAVĖJAI AR ANTRINĖS
BENDROVĖS, NEI AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKAI NEPATEIKIA JOKIŲ PASTABŲ AR NESUTEIKIA GARANTIJŲ, TIKSLIAI
APIBRĖŽTŲ ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI
ARBA, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ PATENTŲ, AUTORIŲ TEISIŲ, PREKIŲ
ŽENKLŲ AR KITŲ TEISIŲ, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. NEI TIEKĖJAS, NEI JOKIA KITA ŠALIS NESUTEIKIA GARANTIJOS,
KAD PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJOS ATITIKS VARTOTOJO REIKALAVIMUS ARBA, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA
VEIKS NEPERTRAUKIAMAI, AR BE JOKIŲ KLAIDŲ. PASIRINKDAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PRISIIMATE VISĄ
ATSAKOMYBĘ IR RIZIKĄ, TAIP PAT ATSAKOMYBĘ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS ĮDIEGIMO, NAUDOJIMO IR
REZULTATŲ, PASIEKTŲ NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
12. Kitų įsipareigojimų nėra. Sutartis nenumato kitų Teikėjo ir jo licencijų išdavėjų įsipareigojimų, išskyrus šiame
dokumente konkrečiai numatytus įsipareigojimus.
13. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. ATSIŽVELGDAMAS Į GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, GAMINTOJAS, JO
DARBUOTOJAI AR LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI JOKIU ATVEJU NĖRA ATSAKINGI DĖL PRARASTO PELNO, PAJAMŲ,
PARDAVIMO, DUOMENŲ AR PIRKIMO KAINŲ, TURTO NUOSTOLIŲ, ASMENINIŲ SUSIŽEIDIMŲ, VERSLO TRUKDŽIŲ,
VERSLO INFORMACIJOS NUTEKĖJIMO AR DĖL JOKIŲ SPECIALIŲ, TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ,
EKONOMINIŲ, DRAUDIMO, TEISMO PRITEISTŲ, YPATINGŲ NUOSTOLIŲ, KAIP NORS KILUSIŲ AR KYLANČIŲ DĖL
SUTARTIES, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ, NEAPDAIRUMO AR KITŲ ATSAKOMYBĖS ATVEJŲ, KYLANČIŲ DĖL
PROGRAMINĖS ĮRANGOS ĮDIEGIMO, NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS JA, NET JEI GAMINTOJUI YRA
ŽINOMA GALIMYBĖ PATIRTI TOKIĄ ŽALĄ. KADANGI KAI KURIOSE ŠALYSE IR JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA IŠSKIRTI
TAM TIKRĄ ATSAKOMYBĘ, TAČIAU LEIDŽIAMAS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, TEIKĖJO, JO DARBUOTOJŲ,
LICENCIJŲ IŠDAVĖJŲ AR ANTRINIŲ ĮMONIŲ ATSAKOMYBĖ APSIRIBOJA MOKESČIO UŽ LICENCIJĄ SUMA.
14. Šios Sutarties nuostatos neapriboja bet kuriai šaliai, veikiančiai kaip vartotojui, įstatymais suteiktų teisių, jei jos
prieštarauja čia pateiktoms.
15. Techninė pagalba. ESET ar ESET įgaliotosios trečiosios šalys techninę pagalbą teikia savo nuožiūra,
nesuteikdamos jokių garantijų ar pareiškimų. Jokie techninė pagalba nebus teikiama po to, kai Programinė įranga
ar bet kuri jos funkcija pasieks gyvavimo ciklo pabaigos datą, kaip apibrėžta EOL politikoje. Prieš suteikiant
techninę pagalbą Galutinis vartotojas privalo pasigaminti turimų duomenų, programinės įrangos ir programų
atsargines kopijas. ESET ir (arba) ESET įgaliotosios šalys neprisiima atsakomybės už žalą ar prarastus duomenis,
turtą, programinę įrangą ar aparatinę įrangą, ar dėl techninės pagalbos prarastą pelną. ESET ir (arba) ESET
įgaliotosios šalys pasilieka teisę nuspręsti, ar problemos pašalinimui gali būti teikiama techninė pagalba. ESET
pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti suteikti techninę pagalbą, laikinai ją sustabdyti ar nutraukti. Vadovaujantis
Privatumo politika, licencijos informacija, informacija ir kiti duomenys gali būti reikalingi teikiant techninio
palaikymo pagalbą.
16. Licencijos perdavimas. Programinę įrangą galima perkelti iš vienos kompiuterinės sistemos į kitą, jei tai
neprieštarauja Sutarties sąlygoms. Jei tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, tik gavęs Tiekėjo sutikimą Galutinis
naudotojas turės teisę visam laikui perduoti Licenciją ir visas iš šios Sutarties kylančias teises kitam Galutiniam
naudotojui, su sąlyga, kad (i) pradinis Galutinis naudotojas nepasiliko Programinės įrangos kopijų; (ii) teisių
perdavimas vykdomas tiesiogiai, t. y. pradinis Galutinis naudotojas jas perduoda naujajam Galutiniam naudotojui;
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(iii) naujasis Galutinis naudotojas prisiims visas teises ir įsipareigojimus, pagal Sutartį priklausančius pradiniam
Galutiniam naudotojui; (iv) pradinis Galutinis naudotojas pateiks naujajam Galutiniam naudotojui dokumentus,
leidžiančius įsitikinti 17 straipsnyje nurodytos Programinės įrangos autentiškumu.
17. Programinės įrangos autentiškumo patikrinimas. Galutinis vartotojas teisę naudotis Programine įranga gali
įrodyti vienu iš toliau pateikiamų būdų: (i) pateikdamas Teikėjo ar Teikėjo paskirtos trečiosios šalies išduotą
licencijos pažymėjimą; (ii) pateikdamas rašytinę licencijos sutartį, jei tokia sutartis buvo sudaryta; (iii) pateikdamas
Teikėjo siųstą el. laišką, kuriame yra licencijavimo informacijos (naudotojo vardas ir slaptažodis). Pgal Privatumo
politiką Licencijos informacija ir Galutinio vartotojo identifikavimo duomenys gali būti reikalingi patvirtinant
Programinės įrangos autentiškumą.
18. Licencijos išdavimas valstybės įstaigoms ir JAV vyriausybei. Programinė įranga teikiama valstybės įstaigoms,
įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybę, taikant licencijavimo teises ir apribojimus, aprašytus šioje
Sutartyje.
19. Prekybos kontrolės reikalavimų laikymasis.
a) Tiesiogiai ar netiesiogiai neeksportuosite, nereeksportuosite, neperleisite ar kitaip nesuteiksite programinės
įrangos jokiam asmeniui, nenaudosite jos jokiais būdais ir nedalyvausite jokiuose veiksmuose, dėl kurių ESET arba
jos kontroliuojančiosios bendrovės, jos patronuojamosios įmonės ir bet kurios jos kontroliuojančiosios bendrovės
patronuojamosios įmonės, taip pat jos kontroliuojančiųjų bendrovių kontroliuojami subjektai (filialai) gali pažeisti
prekybos kontrolės įstatymus arba patirti dėl jų neigiamų pasekmių, įskaitant:
i. bet kokius įstatymus, kuriais kontroliuojami, ribojami arba nustatomi licencijų išdavimo reikalavimai prekių,
programinės įrangos, technologijų ar paslaugų eksportui, reeksportui ar perdavimui, kuriuos išduoda arba priima
bet kuri Jungtinių Amerikos Valstijų, Singapūro, Jungtinės Karalystės, Europos Sąjungos ar bet kurios jos valstybės
narės vyriausybė, valstija ar reguliavimo institucija ar bet kuri šalis, kurioje turi būti vykdomi įsipareigojimai pagal
Susitarimą arba kurioje ESET ar bet kuris jos filialas yra įregistruoti arba veikia, ir
ii. bet kokią ekonominę, finansinę, prekybos ar kitą sankciją, apribojimą, embargą, importo ar eksporto draudimą,
draudimą pervesti lėšas ar turtą arba teikti paslaugas, taip pat lygiavertę priemonę, kurią nustato bet kuri
Jungtinių Amerikos Valstijų, Singapūro, Jungtinės Karalystės, Europos Sąjungos ar bet kurios jos valstybės narės
vyriausybė, valstija ar reguliavimo institucija ar bet kuri šalis, kurioje turi būti vykdomi įsipareigojimai pagal
Susitarimą arba kurioje ESET ar bet kuris jos filialas yra įregistruoti arba veikia.
(i ir ii punktuose nurodyti teisės aktai kartu vadinami Prekybos kontrolės įstatymais).
b) ESET turi teisę nedelsdama sustabdyti savo įsipareigojimus pagal šias sąlygas arba nutraukti sąlygų galiojimą,
jei:
i. ESET nustato, kad, jos pagrįsta nuomone, naudotojas pažeidė arba gali pažeisti Susitarimo 19 straipsnio a dalį,
arba
ii. galutiniam naudotojui ir (arba) programinei įrangai taikomi prekybos kontrolės įstatymai, todėl ESET nustato,
kad, jos pagrįsta nuomone, dėl nuolatinių įsipareigojimų pagal Susitarimą vykdymo ESET arba jos filialai gali
pažeisti prekybos kontrolės įstatymus arba patirti dėl jų neigiamų pasekmių.
c) Susitarime nėra numatyta ir jo nuostatos neturėtų būti aiškinamos ar vertinamos taip, kad kuri nors šalis būtų
skatinama ar verčiama imtis veiksmų arba nuo jų susilaikyti (arba sutikti imtis veiksmų arba nuo jų susilaikyti)
tokiu būdu, kuris prieštarauja galiojantiems prekybos kontrolės įstatymams, už kurį yra baudžiama arba kuris yra
draudžiamas.
20. Pranešimai. Visi pranešimai turi būti siunčiami, o Programinė įranga ir Dokumentai grąžinami adresu: ESET,
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spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, nepažeidžiant ESET teisės pranešti jums apie bet
kokius šios Sutarties, Privatumo politikos, EOL politikos ir Dokumentų pakeitimus pagal Sutarties 22 straipsnį. ESET
gali siųsti jums el. laiškus ir pranešimus programoje per jūsų Programinę įrangą arba paskelbti pranešimą mūsų
svetainėje. Jūs sutinkate elektroninėmis priemonėmis gauti ESET teisinius pranešimus, įskaitant bet kokius
pranešimus apie Sąlygų, Specialiųjų sąlygų ar Privatumo politikos pakeitimus, bet kokį sutarties pasiūlymą /
priėmimą ar kvietimus tvarkyti, pranešimus ar kitus teisinius pranešimus. Toks bendravimas elektroninėmis
priemonėmis laikomas raštišku, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus konkrečiai reikalaujama kitokios
bendravimo formos.
21. Taikomi teisės aktai. Ši sutartis sudaryta pagal Slovakijos Respublikos įstatymus. Galutinis vartotojas ir
Tiekėjas sutinka, kad jai netaikomi teisių konflikto principai ir Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių
pirkimo-pardavimo sutarčių. Jus sutinkate, kad visi ginčai ar pretenzijos, kylantys iš šios Sutarties ir susiję su
Tiekėju, ar visi ginčai ar pretenzijos, susijusios su Programinės įrangos naudojimu, yra sprendžiami Bratislavos I
apygardos teisme, ir Jūs aiškiai sutinkate su šio teismo jurisdikcija.
22. Bendrosios nuostatos. Jei kuri nors Sutarties nuostata pasirodys negaliojanti ir negalinti būti ieškinio
pagrindas, ji nepaveiks bendro kitų Sutarties nuostatų teisėtumo, o Sutartis galios toliau ir bus vykdoma remiantis
Sutartyje numatytomis sąlygomis. Ši Sutartis sudaryta anglų kalba. Jei patogumo ar kitais tikslais buvo parengtas
šios Sutarties vertimas ir jei Sutarties kalbos versijos skiriasi, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.
ESET pasilieka teisę keisti Programinę įrangą, taip pat bet kuriuo metu peržiūrėti šią Sutartį, jos Priedus, Priedėlius,
Privatumo politiką, EOL politiką ir Dokumentus arba jų dalį, atnaujindama atitinkamą dokumentą, i) kad būtų
atsižvelgta į Programinės įrangos pakeitimus arba į tai, kaip ESET vykdo veiklą, ii) dėl teisinių, reguliavimo ar
saugumo priežasčių arba iii) siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar žalai. Apie bet kokią Sutarties peržiūrą jums
bus pranešta el. paštu, pranešimu programoje ar kitomis elektroninėmis priemonėmis. Jei nesutinkate su
siūlomais Sutarties pakeitimais, per 30 dienų nuo pranešimo apie pakeitimus gavimo galite ją nutraukti pagal
10 straipsnį. Jei per šį laikotarpį Sutarties nenutrauksite, siūlomi pakeitimai bus laikomi priimtais ir įsigalios jums
nuo tos dienos, kai gausite pranešimą apie pakeitimą.
Tai yra visa Teikėjo ir Jūsų sudaryta Sutartis dėl Programinės įrangos; ji panaikina visus su Programine įranga
susijusius ankstesnius teiginius, pokalbius, įsipareigojimus, pranešimus ar reklaminius teiginius.
SUTARTIES PRIEDAS
Prie tinklo prijungtų įrenginių saugos vertinimas. Prie tinklo prijungtų įrenginių saugos vertinimui taikomos
papildomos nuostatos:
Programinėje įrangoje įdiegta funkcija, skirta Galutinio vartotojo vietos tinklo ir vietos tinklo įrenginių saugai
patikrinti. Tam reikia vietos tinklo pavadinimo ir su licencijos informacija susijusios informacijos apie vietos tinklo
įrenginius, pavyzdžiui, apie vietos tinklo įrenginių buvimą, tipą, pavadinimą, IP adresą ir MAC adresą. Informacija
taip pat apima maršrutizatoriaus įrenginių belaidžio tinklo saugos tipą ir belaidžio tinklo šifravimo tipą. Ši funkcija
taip pat pateikia informaciją apie saugos programinės įrangos sprendimo vietos tinklo įrenginiams apsaugoti
prieinamumą.
Apsauga nuo netinkamo duomenų naudojimo. Apsaugai nuo netinkamo duomenų naudojimo taikomos
papildomos nuostatos:
Programinėje įrangoje yra funkcija, apsauganti nuo svarbių duomenų praradimo arba netinkamo naudojimo, jei
Kompiuteris būtų pavogtas. Pagal numatytuosius programinės įrangos parametrus ši funkcija yra išjungta. Kad ją
aktyvintumėte, turite susikurti ESET HOME paskyrą, per kurią ši funkcija aktyvina duomenų rinkimą kompiuterio
vagystės atveju. Jei pasirinksite aktyvinti šią programinės įrangos funkciją, duomenys apie pavogtą kompiuterį bus
renkami ir siunčiami Teikėjui; šie duomenys gali apimti kompiuterio tinklo vietą, duomenis apie kompiuterio
ekrane rodomą turinį, duomenis apie kompiuterio konfigūraciją ir (arba) prie kompiuterio prijungtos kameros
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įrašytus duomenis (toliau – Duomenys). Galutinis naudotojas privalo turėti įgaliojimus naudoti šios funkcijos ir
ESET HOME paskyros surinktus duomenis, kai tai reikalinga norint ištaisyti nepalankią situaciją, susiklosčiusią dėl
kompiuterio vagystės. Atsižvelgdamas į šios funkcijos paskirtį, Teikėjas apdoroja Duomenis vadovaudamasis
Privatumo politika ir atitinkamais galiojančiais teisės aktais. Teikėjas turi suteikti Galutiniam vartotojui prieigą prie
Duomenų reikiamam laikotarpiui, kad būtų įgyvendintas tikslas, dėl kurio ir buvo renkami šie duomenys. Šis
laikotarpis negali būti ilgesnis nei Privatumo politikoje nurodytas saugojimo laikotarpis. Duomenų apsauga nuo
netinkamo naudojimo taikoma tik tuose Kompiuteriuose ir paskyrose, prie kurių Galutinis vartotojas turi teisėtą
prieigą. Apie bet kokį neteisėto naudojimo atvejį bus pranešta reikiamoms institucijoms. Teikėjas privalo laikytis
atitinkamų įstatymų ir padėti teisėsaugos institucijoms netinkamo naudojimo atvejais. Žinote ir pripažįstate, kad
esate atsakingi už slaptažodžio, kuris naudojamas ESET HOME paskyrai pasiekti, apsaugą, ir sutinkate savo
slaptažodžio neatskleisti jokioms trečiosioms šalims. Galutinis naudotojas yra atsakingas už bet kokią veiklą
naudojantis Apsaugos nuo netinkamo duomenų naudojimo funkcija ir ESET HOME paskyra, neatsižvelgiant į tai, ar
buvo suteiktas leidimas. Jei ESET HOME Paskyrai kilo pavojus, nedelsdami praneškite Teikėjui.
Kodai. Kodams taikomos papildomos nuostatos:
ESET savo nuožiūra gali sukurti ir pateikti nuorodos kodą ir (arba) kitą kodą reklaminiais ar rinkodaros tikslais
(toliau vadinamą „kodu“). Galite išpirkti kodą, kad pratęstumėte licencijos terminą pagal šią sutartį. ESET pasilieka
teisę bet kuriuo metu anuliuoti šį kodą, jei kodas įsigytas ar naudojamas nesilaikant šios sutarties ir (arba) jei
galima pagrįstai manyti, jog įvyko klaida, apgaulė ar buvo vykdoma neteisėta veikla. Jūs turite laikytis šių ribojimų:
i. Negalite išpirkti kodo daugiau nei vieną kartą.
ii. Negalite parduoti, paskolinti ar išnuomoti kodo arba naudoti kodą komercinėms paslaugoms teikti.
iii. Jūs sutinkate, kad ESET gali bet kuriuo metu anuliuoti kodo tiekimą ir (arba) naudojimą be jokios ESET
atsakomybės.
iv. Jūs sutinkate, kad už kodą negalite gauti piniginės ar kokios nors kitokios kompensacijos.
v. Jūs sutinkate, kad kodas ir (arba) kodo naudojimas gali būti susietas su specialiomis ESET pateiktomis sąlygomis,
susijusiomis su tam tikra rekomendacine, reklamine ir (arba) rinkodaros kampanija.
EULAID: EULA-PRODUCT-LG-EMS; 3537.0

Privatumo politika
Asmens duomenų apsauga ypač svarbi ESET, spol. s r. o., kurios registruota buveinė yra Einsteinova 24, 851 01
Bratislava, Slovak Republic, užregistruota prekybos registre, kurį administruoja Bratislavos I apylinkės teismo, Sro
skyrius, įrašo Nr., 3586/B, įmonės registracijos numeris 31333532 kaip duomenų valdytojas (toliau – ESET arba
„mes“). Norime laikytis skaidrumo reikalavimo, teisiškai standartizuoto pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos
reglamentą (BDAR). Šią privatumo politiką skelbiame tam, kad pasiektume šį tikslą ir informuotume savo klientą
(toliau – „galutinis naudotojas“ arba „jūs“), kaip duomenų subjektą, toliau nurodytomis su asmens duomenų
apsauga susijusiomis temomis:
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas,
Duomenų bendrinimas ir konfidencialumas,
Duomenų saugumas,
Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės,
Jūsų asmens duomenų tvarkymas
Kontaktinė informacija.
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Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Tvarkome duomenis remdamiesi tik keletu teisinių pagrindų, laikydamiesi su asmens duomenų apsauga susijusios
teisės aktų sistemos. Asmens duomenų tvarkymas ESET iš esmės yra būtinas Galutinio vartotojo licencijos sutartį
(GNLS) su galutiniam naudotoju (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), kuris taikomas ESET produktams ar
paslaugoms teikti, nebent aiškiai nurodyta kitaip, pvz.:
Teisėto intereso teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), leidžiantis tvarkyti duomenis,
susijusius su tuo, kaip mūsų klientai naudojasi mūsų Paslaugomis, ir jų pasitenkinimu, kad suteiktume savo
naudotojams geriausią apsaugą, palaikymą ir patirtį, kurią galime pasiūlyti. Teisėtu interesu pagal taikytinus
teisės aktus pripažįstama net rinkodara, todėl tuo remdamiesi palaikome ryšius su savo klientais rinkodaros
srityje.
Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kurio mes galime jūsų prašyti konkrečiais atvejais, kai
manome, kad šis teisinis pagrindas yra tinkamiausias, arba jei to reikalaujama pagal teisę.
Teisinio įsipareigojimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kuriuo nustatomi reikalavimai dėl
elektroninių ryšių, sąskaitų faktūrų išrašymo ir atsiskaitymo, vykdymas.

Duomenų bendrinimas ir konfidencialumas
Nebendriname jūsų duomenų su trečiosiomis šalimis. Tačiau ESET yra įmonė, veikianti visame pasaulyje per
asocijuotąsias įmones ar susijusius partnerius, kurie priklauso mūsų prekybos, paslaugų ir palaikymo tinklo. ESET
tvarkoma licencijavimo, sąskaitų faktūrų išrašymo ir techninės pagalbos informacija gali būti perduodama
susijusiems subjektams ar partneriams arba perduodama jų, kad būtų galima vykdyti GNLS, pavyzdžiui, teikti
paslaugas arba palaikymą.
ESET pageidauja tvarkyti duomenis Europos Sąjungoje (ES). Tačiau, atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą (naudojimąsi
mūsų produktais ir (arba) paslaugomis už ES ribų) ir (arba) jūsų pasirinkta paslauga, gali prireikti perkelti jūsų
duomenis į šalį, nepriklausančią ES. Pavyzdžiui, debesijos kompiuterijos srityje naudojamės trečiųjų šalių
paslaugomis. Tokiais atvejais kruopščiai atrenkame savo paslaugų teikėjus ir užtikriname tinkamą duomenų
apsaugos lygį taikydami sutartines, technines ir organizacines priemones. Paprastai susitariame dėl ES
standartinių sutarčių sąlygų, jei reikia, su papildomomis sutarčių taisyklėmis.
Kai kurioms ES nepriklausančioms šalims, pavyzdžiui, Jungtinei Karalystei ir Šveicarijai, ES jau nustatė panašų
duomenų apsaugos lygį. Dėl palyginamo duomenų apsaugos lygio duomenų perdavimui į šias šalis nereikia jokio
specialaus leidimo ar susitarimo.

Duomenų saugumas
ESET įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias galimą riziką atitinkantį saugumo
lygį. Mes darome viską, kad užtikrintume nuolatinį tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, vientisumą,
prieinamumą ir atsparumą. Tačiau jei duomenų saugumo pažeidimas kelia pavojų jūsų teisėms ir laisvėms, esame
pasirengę pranešti atitinkamai priežiūros institucijai ir paveiktiems galutiniams naudotojams bei duomenų
subjektams.

Duomenų subjekto teisės
Kiekvieno galutinio naudotojo teisės yra svarbios ir norėtume jus informuoti, kad visi galutiniai naudotojai (iš bet
kurios ES ar bet kurios ES nepriklausančios šalies) turi toliau nurodytas ESET garantuojamas teises. Norėdami
pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, galite susisiekti su mumis užpildę pagalbos formą arba el. paštu
dpo@eset.sk. Identifikavimo tikslais prašome jūsų pateikti šią informaciją: Vardą ir pavardę, el. pašto adresas ir,
jei yra, licencijos raktą arba kliento numerį ir įmonės priklausomybę. Prašome nesiųsti mums jokių kitų asmens
40

duomenų, pvz., gimimo datos. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, jog tam, kad galėtume tvarkyti jūsų prašymą, taip
pat identifikavimo tikslais tvarkysime jūsų asmens duomenis.
Teisę atšaukti sutikimą. Teisė atšaukti sutikimą taikoma tuo atveju, kai duomenų tvarkymas grindžiamas tik
sutikimu. Jei jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti
sutikimą nenurodydami priežasčių. Jūsų sutikimo atšaukimas galioja tik ateityje ir neturi įtakos iki atšaukimo
tvarkomų duomenų teisėtumui.
Teisę nesutikti. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu taikoma tuo atveju, kai duomenų tvarkymas grindžiamas
teisėtu ESET arba trečiosios šalies interesu. Jei jūsų asmens duomenis tvarkome, kad apsaugotume teisėtą
interesą, jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su mūsų įvardytu teisėtu interesu ir
jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūsų prieštaravimas galioja tik ateityje ir neturi įtakos iki prieštaravimo tvarkomų
duomenų teisėtumui. Jei jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, nebūtina nurodyti
prieštaravimo priežasčių. Tai taip pat taikoma profiliavimui tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Visais
kitais atvejais prašome trumpai informuoti mus apie savo skundus dėl teisėto ESET intereso tvarkyti jūsų asmens
duomenis.
Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais, nepaisant jūsų sutikimo atšaukimo, turime teisę toliau tvarkyti jūsų
asmens duomenis remdamiesi kitu teisiniu pagrindu, pvz., sutarties vykdymo tikslais.
Prieigos teisę. Kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie ESET
saugomus jūsų duomenis.
Teisę ištaisyti. Jei netyčia tvarkome neteisingus jūsų asmens duomenis, turite teisę juos ištaisyti.
Teisę ištrinti ir teisę apriboti tvarkymą. Kaip duomenų subjektas, turite teisę prašyti pašalinti asmens duomenis
arba apriboti jų tvarkymą. Jei jūsų asmens duomenis tvarkome, pavyzdžiui, jums sutikus, jūs atšaukiate savo
sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, pavyzdžiui, sutarties, mes nedelsdami pašaliname jūsų asmens
duomenis. Jūsų asmens duomenys taip pat bus pašalinti, kai tik pasibaigus saugojimo laikotarpiui jie nebebus
reikalingi nurodytiems tikslams.
Jei jūsų asmens duomenis naudosime tik tiesioginės rinkodaros tikslais ir jūs atšaukėte savo sutikimą arba
išreiškėte prieštaravimą pagrindiniam teisėtam ESET interesui, apribosime jūsų asmens duomenų tvarkymą tiek,
kiek įtrauksime jūsų kontaktinius duomenis į savo vidaus juodąjį sąrašą, kad išvengtume nepageidaujamo
kontakto. Priešingu atveju jūsų asmens duomenys bus pašalinti.
Atkreipkite dėmesį, kad iš mūsų gali būti pareikalauta saugoti jūsų duomenis iki saugojimo įsipareigojimų ir
įstatymų leidėjo ar priežiūros institucijų nustatytų terminų pabaigos. Saugojimo įsipareigojimai ir laikotarpiai taip
pat gali atsirasti dėl Slovakijos teisės aktų. Po to atitinkami duomenys bus reguliariai pašalinami.
Teisę į duomenų perkeliamumą. Džiaugiamės galėdami jums, kaip duomenų subjektui, pateikti ESET tvarkomus
asmens duomenis xls formatu.
Teisę pateikti skundą. Kaip duomenų subjektas, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. ESET taikomi
Slovakijos įstatymai, ir, kadangi priklausome Europos Sąjungai, esame saistomi jos duomenų apsaugos teisės aktų.
Atitinkama duomenų priežiūros institucija yra Slovakijos Respublikos asmens duomenų apsaugos tarnyba,
įsikūrusi Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas
ESET paslaugos, įdiegtos mūsų produkte, yra teikiamos pagal EULAsąlygas, tačiau kai kurioms iš jų gali reikėti
ypatingo dėmesio. Norėtume suteikti jums daugiau informacijos apie duomenų rinkimą, susijusį su mūsų
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teikiamomis paslaugomis. Teikiame įvairias paslaugas, aprašytas GNLS ir produkto dokumentuose. Kad visos jos
veiktų, turime rinkti arba turėti prieigą prie šios informacijos:
Licencijavimo ir sąskaitų faktūrų išrašymo duomenys. Vardą ir pavardę, el. pašto adresą, licencijos raktą ir (jei
taikoma) adresą, įmonės priklausomybės ir mokėjimo duomenis renka ir tvarko ESET, kad palengvintų licencijos
aktyvinimą, licencijos rakto pristatymą, priminimus apie galiojimo pabaigą, palaikymo užklausas, licencijos tikrumo
patikrinimą, mūsų paslaugų ir kitų pranešimų, įskaitant rinkodaros pranešimus, teikimą pagal galiojančius teisės
aktus arba jūsų sutikimą. ESET teisiškai privalo saugoti sąskaitų faktūrų išrašymo informaciją 10 metų, tačiau
licencijavimo informacija bus anonimizuota ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo licencijos galiojimo pabaigos.
Atnaujinimas ir kita statistika. Tvarkoma informacija apima informaciją apie diegimo procesą ir jūsų kompiuterį,
įskaitant platformą, kurioje įdiegtas mūsų produktas, ir informaciją apie mūsų produktų operacijas ir
funkcionalumą, pvz., operacinę sistemą, aparatinės įrangos informaciją, diegimo ID, licencijos ID, IP adresą, MAC
adresą, produkto konfigūracijos nustatymus, kurie tvarkomi teikiant atnaujinimo ir naujovinimo paslaugas ir
techninės priežiūros tikslais, saugumą ir mūsų vidinės infrastruktūros tobulinimą.
Ši informacija yra atskirta nuo identifikavimo informacijos, reikalingos licencijavimo ir sąskaitų faktūrų išrašymo
tikslais, nes nereikalaujama galutinio naudotojo identifikavimo. Saugojimo laikotarpis yra iki 4 metų.
Reputacijos sistema ESET LiveGrid®. Vienakryptės maišos, susijusios su įsiskverbimu, tvarkomos ESET LiveGrid®
reputacijos sistemos tikslais, o tai pagerina mūsų apsaugos nuo kenkėjiškų programų sprendimų efektyvumą,
lyginant nuskaitytus failus su į baltąjį sąrašą įtrauktų ir į juodąjį sąrašą įtrauktų elementų duomenų baze debesyje.
Šio proceso metu galutinio naudotojo tapatybė nenustatoma.
Atgalinio ryšio sistema ESET LiveGrid®. Įtartini pavyzdžiai ir metaduomenys iš nevaldomo aplinkos yra reputacija
grindžiamos sistemos „ESET LiveGrid®“ dalis, kuri suteikia ESET galimybę nedelsiant reaguoti į mūsų galutinių
naudotojų poreikius ir į naujausias grėsmes. Mums būtini jūsų
Įsiskverbimai, pvz., galimų virusų ir kitų kenkėjiškų programų pavyzdžiai bei kiti įtartini, problemiški, galimai
nepageidaujami ir galimai nesaugūs objektai, pvz., vykdomieji failai, el. laiškai, kuriuos jūs arba mūsų
produktas laiko brukalu;
Informacija, susijusi su interneto naudojimu, pvz., IP adresas ir geografinė informacija, IP paketai, URL ir
interneto kadrai;
Strigčių atminties failai ir jų informacija.
Mes nenorime rinkti jokių kitų jūsų duomenų, tačiau kartais to išvengti neįmanoma. Atsitiktinai surinkti duomenys
gali būti įtraukti į pačią kenkėjišką programinę įrangą (surinktą be jūsų žinios arba pritarimo) arba į jos failo
pavadinimą arba URL, todėl mes nesiekiame, kad jie būtų mūsų sistemose arba tvarkyti jų šioje privatumo
politikoje nurodytu tikslu.
Visa informacija, gauta ir tvarkoma naudojant atgalinio ryšio sistemą „ESET LiveGrid®“, turi būti naudojama
nenustačius galutinio naudotojo tapatybės.
Prie tinklo prijungtų įrenginių saugos vertinimas. Norėdami pateikti saugumo vertinimo funkciją, apdorojame
vietinio tinklo pavadinimą ir informaciją apie vietinio tinklo įrenginius, pvz., vietinio tinklo įrenginio buvimą, rūšį,
pavadinimą, IP adresą ir MAC adresą, susijusius su licencijos informacija. Informacija taip pat apima
maršrutizatoriaus įrenginių belaidžio tinklo saugos tipą ir belaidžio tinklo šifravimo tipą. Licencijos informacija,
pagal kurią galima nustatyti galutinio naudotojo tapatybę, bus anonimizuota ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo
licencijos galiojimo pabaigos.
Techninė pagalba. Palaikymo paslaugoms teikti gali reikėti jūsų palaikymo užklausose esančios kontaktinės ir
licencijavimo informacijos ir duomenų. Remdamiesi jūsų pasirinktu susisiekimo su mumis kanalu, galime rinkti
jūsų el. pašto adresą, telefono numerį, licencijos informaciją, produkto informaciją ir jūsų palaikymo atvejo
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aprašymą. Kad būtų lengviau teikti palaikymo paslaugą, galite būti paprašyti pateikti kitą informaciją. Techninės
pagalbos tikslais tvarkomi duomenys saugomi 4 metus.
Apsauga nuo netinkamo duomenų naudojimo. Jei adresu https://home.eset.com sukursite ESET HOME paskyrą ir
naudodami funkciją „Anti-Theft“ pažymėsite, kad trūksta jūsų įrenginio, bus renkama ir tvarkoma ši informacija:
vietos duomenys, ekrano kopijos, duomenys apie kompiuterio konfigūraciją ir duomenys, įrašyti kompiuterio
kamera. Surinkti duomenys saugomi mūsų serveriuose arba mūsų paslaugų teikėjų serveriuose ir jų saugojimo
trukmė yra 3 mėnesiai.
Naudojimo ir gedimų analizė. Remdamiesi jūsų sutikimu dėl pasirinkimo, rinksime ir analizuosime duomenis,
susijusius su mūsų produktų naudojimu, kad patikrintume jų našumą ir patobulintume juos mūsų naudotojams.
Surinkti duomenys gali apimti įvairius naudotojo veiksmus ir įvykius, vykstančius produkte (pavyzdžiui, programos
paleidimą, programos atnaujinimą, seanso trukmę, pirkimą programoje), informaciją apie naudotą įrenginį,
platformą ar operacinę sistemą, taip pat duomenis, susijusius su jūsų amžiumi, lytimi, vieta ir interesais, kurie gali
būti susiję su įvairiais identifikatoriais (pavyzdžiui, diegimo ID). Be to, tvarkysime techninius duomenis, susijusius
su programos gedimais (pavyzdžiui, įrenginio informaciją, diegimo identifikatorių, gedimo pėdsakus, gedimo
minimaliąją iškeltį), kad sužinotume apie gedimus, išsiaiškintume jų priežastis ir užtikrintume, kad mūsų produktas
veiktų visu pajėgumu. Norėdami rinkti ir analizuoti šiuos duomenis, naudojame savo Tobulinimo pagal naudotojų
patirtį programą (kurioje tvarkomi tik anoniminiai telemetrijos duomenys) ir „Google“ paslaugas, kad gautume
išsamesnių įžvalgų. Norėdami sužinoti daugiau apie „Google“ vykdomą jūsų duomenų tvarkymą, žr. atitinkamą
„Google“ privatumo politiką.
Tvarkymas rinkodaros tikslais. Jei nuspręsite suteikti mums savo sutikimą rinkodaros tikslais, mes ir mūsų
rinkodaros partneriai naudosime duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų produktu, kad įvertintume mūsų
internetinės rinkodaros veiklos našumą, geriau suprastume jūsų interesus ir rodytume jums internetines
reklamas, kurios jums turėtų būti aktualesnės. Surinkti duomenys gali apimti įvairius naudotojo veiksmus ir
įvykius, vykstančius produkte (pavyzdžiui, programos paleidimą, programos atnaujinimą, seanso trukmę, pirkimą
programoje), informaciją apie naudotą įrenginį, platformą ar operacinę sistemą, taip pat duomenis, susijusius su
jūsų amžiumi, lytimi, vieta ir interesais, kurie gali būti susiję su įvairiais identifikatoriais (pavyzdžiui, diegimo ID,
mobiliųjų skelbimų ID). Šiems duomenims rinkti ir analizuot naudojame „Google“. Norėdami sužinoti daugiau apie
„Google“ vykdomą jūsų duomenų tvarkymą, žr. atitinkamą „Google“ privatumo politiką.
Atkreipkite dėmesį, kad jei mūsų produktais ir paslaugomis besinaudojantis asmuo nėra galutinis naudotojas,
įsigijęs produktą ar paslaugą ir su mumis sudaręs galutinio naudotojo licencijos sutartį (pvz., galutinio naudotojo
darbuotojas, šeimos narys ar asmuo, kitaip galutinio naudotojo įgaliotas naudotis produktu ar paslauga pagal
GNLS, duomenys tvarkomi atsižvelgiant į teisėtą ESET interesą, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte,
kad galutinio naudotojo įgaliotas naudotojas galėtų naudotis mūsų pagal teikiamais produktais ir paslaugomis
pagal GNLS.

Kontaktinė informacija
Jei norėtumėte pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teise arba jei turite klausimų ar problemų, atsiųskite
mums pranešimą šiuo adresu:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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