Допълнителни условия на Adobe за разработчици
Последна актуализация: 5 юни 2018 г. Заменя изцяло всички предишни версии (включително предишните
версии на Правилата и условията за използване за разработчици и Споразумението на Adobe Exchange).
Настоящите Допълнителни условия регулират използването от Ваша страна на Adobe SDK, API, Портали за
разработчици и Произведения за Услуги и Софтуер на Adobe Creative Cloud и Document Cloud и са включени
в Общите условия за използване на Adobe, които се намират на адрес http://www.adobe.com/legal/terms.html
(настоящите Допълнителни условия и Общите условия събирателно се наричат „Условията“). Термините,
изписани с главна буква, които не са дефинирани в настоящия документ, имат същото значение като
посоченото в Общите условия за използване на Adobe.
Приемането на настоящите Условия от Ваша страна заменя всички предишни споразумения между Вас и
Adobe по отношение на Adobe SDK, API, Портали и Произведения за Услуги и Софтуер на Adobe Creative
Cloud и Document Cloud. Настоящите Условия не регламентират използването на Adobe SDK, API и сайта на
Exchange за продукти или услуги на Adobe Experience Cloud.
1. Дефиниции.
1.1. „Adobe ID“ означава уникалното потребителско име, парола и информация за профила, които
използвате за създаване на акаунт на разработчик и за влизане и достъп до Услугата.
1.2. „Процесор на плащанията на Adobe“ означава процесор на плащанията трета страна на Adobe, който
може да изисква от Вас да сключите отделно споразумение за процесор на директни плащания и да
предоставите определена допълнителна информация.
1.3. „Бутони за влизане и Шаблон за влизане на Adobe“ означава отличителната графика на бутоните и
отделния шаблон на интерфейса на екрана за влизане, предоставени от Adobe и задължителни за показване
във или на потребителски интерфейс като визуална подкана с цел улесняване или иницииране на
механизма за влизане в Услугата, както е изложено и описано в Указанията за брандиране в Портала на
adobe.io.
1.4. „Търговски марки на Adobe“ означава онези търговски марки, наименования, емблеми, икони, Баджове
и Брандиране Creative на Adobe в Указанията за брандиране, в Портала на adobe.io и предоставени на Вас в
Портала на Adobe Exchange за насърчаване на наличността на одобрения от Вас Софтуер за разработчици
през Услугата Adobe Exchange.
1.5. „AIR SDK“ означава Инструментите за компилиране на AIR, Разпространяемите компоненти на Обектния
код на AIR, Изпълнимите компоненти на AIR, Изходните файлове на AIR SDK и Примерния код на AIR.
1.6. „Инструменти за компилиране на AIR“ означава компилатори за изграждане на файлове, изпълними
библиотеки (но не и пълния Изпълним софтуер), предоставени от AIR SDK, включително например
съдържанието на директориите bin, lib и runtime, adl.exe, adl.bat и adt.jar.
1.7. „Разпространяеми компоненти на Обектен код на AIR“ означава онези файлове във формат на обектен
код, които се намират в папките /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib,
/lib/android/lib/runtimeClasses.jar и /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, ако са включени във версията на
SDK, предоставена Ви във връзка с настоящото споразумение.
1.8. „Изпълними компоненти на AIR“ означава всеки отделен файл, библиотека или изпълним код,
съдържащ се в директорията на Изпълнимия софтуер (напр. папката runtime) или помощните програми на
Изпълнимия софтуер, включени в директорията с помощни програми или в инсталационните файлове.
Adobe AIR.dll, изпълнимите файлове, template.exe и template.app са примери за Изпълними компоненти.

1.9. „Изпълним софтуер на AIR“ означава изпълнимият софтуер на Adobe във формата на обектен код с
името „Adobe AIR“, който трябва да се инсталира от крайните потребители, както и всички актуализации на
такъв софтуер, предоставени от Adobe.
1.10. „Изходни файлове на AIR SDK“ са файловете на изходния код, включени в директорията „frameworks“,
която съпътства настоящото споразумение.
1.11. „API“ означава приложните програмни интерфейси, които са набор от рутинни процедури, протоколи и
инструменти, определящи начина на взаимодействие на софтуерните компоненти. API може да бъдат
указани във файловете със заглавки, JAR файловете, API на добавки на SDK, както са дефинирани във
файловете със заглавки и демонстрирани в примерния код на добавката и свързаната информация във
формат на обектен код, и/или като библиотеки, включени от Adobe като част от SDK с разпространяване без
изменения със Софтуера за разработчици, така че да улесняват достъпа до и взаимодействието с цел
разпространяване без изменения със Софтуера за разработчици, така че да улесняват достъпа до и
взаимодействието с Услугите и Софтуера. Тази дефиниция включва всички API, предоставени съгласно
настоящите Допълнителни условия, включително AIR SDK.
1.12. „Ключ за API“ означава идентификационните данни за достъп до API, зададени на Вашия Софтуер за
разработчици и свързани с Вашия Adobe ID, които се използват от Adobe за свързване и удостоверяване на
дейността на API и Софтуера за разработчици.
1.13. „Баджове“ означава търговските марки, включително лога, икони и текст, идентифицирани като бадж в
Указанията за брандиране или в Порталите.
1.14. „Указания за брандиране“ означава всякакви инструкции или указания, които е възможно да бъдат
публикувани или предоставени на Вас от Adobe във връзка с определяне на Вашето използване на
Търговските марки на Adobe.
1.15. „Брандиране Creative“ означава Баджовете, Бутоните за влизане, Шаблона за влизане и Иконите на
функции на Adobe, както са изложени и описани в Указанията за брандиране в Портала на adobe.io.
1.16. „Софтуер за разработчици“ означава всякакви софтуерни приложения, програми, добавки,
разширения, плъгини и други технологии, които разработвате със или посредством SDK и API за достъп до,
функциониране или взаимодействие с Услугите и Софтуера, или разработвате, за да добавите функции или
функционалност към Услугите или Софтуера.
1.17. „Икони на функции“ означава графични икони, предоставяни от Adobe и задължителни за представяне
във или на потребителски интерфейс с цел уникално идентифициране на определени обособени функции,
компоненти или функции за обработване на Услугите и Софтуера.
1.18. „Портали“ означава сайтът за разработчици на Adobe на адрес https://www.adobe.io/ и сайта на Adobe
Exchange и портала на производителя на адрес https://adobeexchange.com/ за Creative Cloud и Document
Cloud.
1.19. „Забранени данни“ означава данни, които биха позволили на Adobe да идентифицира конкретно
физическо лице (а не неговото устройство), като например телефонен номер, имейл адрес, номер на
идентификационен документ, издаден от държавната администрация, име, пощенски адрес.
1.20. „Примерен код“ означава обектен код и/или изходен код, с изключение на Примерни файлове, които
включваме за Вас за вграждане във Вашия Софтуер за разработчици в съответствие с настоящите Условия.
1.21. „SDK“ означава софтуерните развойни пакети на Adobe и всички свързани материали, системни
файлове, Примерен код, инструменти, програми и помощни програми, добавки, Примерни файлове и
свързана документация. Тази дефиниция включва всички SDK, предоставени съгласно настоящите
Допълнителни условия, включително AIR SDK и PhoneGap SDK.
1.22. „Произведения“ означава единствено изображенията, обозначени като „стандартни“ на уеб сайта Adobe
Stock. Терминът „Произведение“ изрично изключва видео клипове, 3D съдържание, премиално съдържание,

съдържание, обозначено като „само за редакционно ползване“, и всяко друго съдържание, което не е
посочено като „стандартно.“
2.

Идентификационни данни на разработчика

2.1. Adobe ID. Необходимо е да създадете Adobe ID и онлайн профил за акаунт на разработчик, за да
получите и използвате SDK, Ключ за API или Портал или да създадете добавка или разширение. Трябва през
цялото време да поддържате профила на акаунта си актуален с валидна към момента информация за
акаунта, включително валидна към момента информация за връзка с Вас. Вие носите отговорността за
всички действия, извършени посредством Вашия акаунт. Необходимо е да известите незабавно Отдела по
клиентска поддръжка на Adobe, ако разберете за неудостоверено използване на Вашия акаунт. Нямате
право: (а) да споделяте своята информация за акаунта (освен с оторизиран администратор на акаунти) или
(б) да използвате акаунт на друг потребител.
2.2. Ключ за API. Ако съответният API изисква Ключ за API за достъп до Услугите и Софтуера, трябва да
получите отделен Ключ за API за всеки един Софтуер за разработчици. Докато не одобрим за
разпространение Вашия Софтуер за разработчици, Ключът за API може да се използва само за вътрешни
разработки и тестване на Софтуер за разработчици, като не може да се използва във връзка със Софтуер за
разработчици, предоставян на трети страни. Можете да намерите подробна информация относно процеса
по одобрение в настоящите Условия, в Порталите или ние ще Ви ги съобщим по друг начин.
2.3. Данни за използването на API. Имаме правото да събираме обобщени данни за използването за който и
да е Софтуер за разработчици, който използва SDK, API или Портал. Тази информация е свързана с Вашия
Adobe ID или онлайн профил за акаунт на разработчик и ни позволява да поддържаме защитата, да
наблюдаваме производителността и да подобряваме качеството и функциите.
3.

Лицензи

3.1. Права върху интелектуална собственост на Adobe. Елементите, които се съдържат в Услугите и
Софтуера, са наша интелектуална собственост, както и на нашия доставчик, и са защитени от закона,
включително закона за авторското и патентното право на Съединените американски щати, международните
договорни разпоредби и приложимите закони в държавата, в която се използват. Вие трябва да гарантирате,
че всички копия на SDK, API или техен компонент, възпроизведени по някаква причина от Вас, съдържат
същите уведомления относно авторското право, както и другите уведомления относно правата на
собственост (съобразно обстоятелствата), които се появяват в елементите, по начина, по който ние сме ги
предоставили. Ние и нашите доставчици запазваме правото на собственост върху елементите в Услугите и
Софтуера, носителите, върху които са записани, както и всички последващи копия, независимо от формата
или носителя, в който или на който може да съществуват оригиналът и другите копия.
3.2. Лицензи, предоставени от Вас на Adobe. Вие ни предоставяте глобален, неизключителен лиценз за
използване, възпроизвеждане и тестване по друг начин на Вашия Софтуер за разработчици с цел одобрение
за разпространение. Ако подадете Софтуер за разработчици през Портал (напр. Портала на Adobe Exchange),
за да бъде предоставен в Услуга (напр. Услугата Adobe Exchange), тогава Вие ни предоставяте глобален,
неизключителен, безвъзмезден, напълно изплатен лиценз за публично показване, публично изпълнение,
изменение, подлицензиране и разпространение на Вашия Софтуер за разработчици на крайни потребители
през Услугата. Вие ни предоставяте глобален, неизключителен лиценз за използване на Вашите име, лога
или други марки и описателни материали, както и за публично позоваване на Вас или Вашия Софтуер за
разработчици с цел рекламиране и популяризиране на Услугите, Софтуера и Вашия Софтуер за
разработчици.
3.3. Лиценз, предоставен от Adobe на Вас.

(a) Вътрешно разработване. Съгласно Условията ние Ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем,
отменяем лиценз за използване и възпроизвеждане на SDK и Ключа за API с цел вътрешно разработване и
тестване на Вашия Софтуер за разработване.
(b) Разпространение. Съгласно Условията, включително правата за одобрение, посочени в раздел 4, ние Ви
предоставяме неизключителен, непрехвърляем, отменяем лиценз за използване, възпроизвеждане и
разпространение на SDK и Ключа за API единствено във и със Вашия одобрен Софтуер за разработчици.
(c) Примерен код. Имате право да използвате, изменяте или интегрирате изцяло или частично който и да е
Примерен код, който предоставяме със SDK (независимо дали е обозначен като „примерен код“ в папките и
файловете, включени с SDK), с Вашия Софтуер за разработчици. Съгласно правата за одобрение в раздел 4
имате право да разпространявате Примерния код и всички изменения като част от Вашия Софтуер за
разработчици само под формата на обектен код. Вие се съгласявате да запазвате и възпроизвеждате изцяло
всички уведомления относно авторски права, откази от отговорност или други уведомления относно
правата на собственост на Adobe (както присъстват в Примерния код) във всички копия, изменения или
интеграции на Примерния код, които имате позволение да извършвате съгласно настоящите Условия. Всяка
изменена или интегрирана част от Примерен код, предоставен от нас, остава предмет на настоящите
Условия.
3.4. Изменения. Ние сме в правото си да изменяме, актуализираме или оттегляме всеки SDK, API
(включително всяка тяхна част или функция) или Портали по всяко време, без предизвестие и без да носим
отговорност пред Вас или други лица.
3.5. Непублични API. Нямате право да показвате или разкривате публично API, които не са били публично
документирани към момента, в който Ви е бил предоставен достъп до тях. Използването на тези непублични
API може да бъде предмет на допълнителни задължения за поверителност.
3.6. Условия на трети страни. SDK или API може да съдържат софтуер на трети страни (като например
безплатен софтуер или софтуер с отворен код) и може да са обект на допълнителни правила и условия,
които обикновено се съдържат в отделно лицензионно споразумение или файл „ReadMe“ или в документа
„Third Party Software Notices and/or Additional Terms and Conditions“, намиращ се на адрес
http://www.adobe.com/go/thirdparty (заедно наричани „Лицензионни условия на трети страни“).
Лицензионните условия на трети страни може да изискват от Вас да предадете уведомления до крайните си
потребители. В случай на конфликт между настоящите Условия и тези Лицензионни условия на трети страни
приоритет имат Лицензионните условия на трети страни.
3.7. Други услуги на Adobe. Тези условия не Ви предоставят никакви права в която и да е от услугите,
софтуера на Adobe или съдържанието, до което се осъществява достъп през тях.
4.

Разпространение на Софтуер за разработчици.

4.1. Одобрение от страна на Adobe. Ние си запазваме правото да ограничаваме по свое собствено
усмотрение разпространението на който и да е Софтуер за разработчици (включително достъпа от страна на
Софтуера за разработчици до Услугите и Софтуера), освен ако не е одобрен от нас. Като част от одобрението
ние сме в правото си да преглеждаме Софтуера за разработчици за съответствие с Условията, включително с
цел идентифициране на проблеми със защитата, които биха могли да засегнат Adobe или потребителите на
Adobe. Също така си запазваме правото да изискваме повторно одобрение за всички промени в Софтуера за
разработчици (включително корекции на грешки, актуализации, надстройки, преработки и нови версии).
Можете да намерите подробности за процеса по одобрение в Порталите. Имаме правото да оттеглим по
всяко време и поради всякаква причина одобрението за който и да е Софтуер за разработчици, включително
при неспазване на бъдещите версии на Общите условия за използване на Adobe или Допълнителните
условия. Ако оттеглим одобрението за Вашия Софтуер за разработчици, трябва да преустановите
разпространението му и да прекратите достъпа посредством него до Услугите или Софтуера в рамките на 10
дни след уведомлението за това.

4.2. Канали за разпространение. Ние си запазваме правото да изискваме одобрен Софтуер за разработчици
да се разпространява през Услугата Adobe Exchange и да ограничим разпространението на одобрен Софтуер
за разработчици през каквито и да е канали, които не са одобрени от нас.
5.

Изисквания и ограничения

5.1. Забрана за изменения или обратно инженерство. Вие нямате право да: (а) променяте, конвертирате,
адаптирате или превеждате която и да е част от който и да е SDK или (б) извършвате обратно инженерство,
декомпилирате, деасемблирате или по друг начин да се опитвате да установите изходния код или друга част
от SDK или API, освен по изрично разрешения в настоящите условия начин. Ако законите на Вашата
юрисдикция Ви дават правото да декомпилирате SDK с цел получаване на информацията, необходима за
осигуряване на оперативна съвместимост на лицензираните части на SDK с друг софтуер, имате право да го
направите само след като първо поискате такава информация от нас. Възможно е по свое усмотрение да Ви
предоставим такава информация или да наложим разумни условия, включително разумна такса за подобно
използване на изходния код, за да гарантираме, че правата на собственост върху изходния код на SDK,
принадлежащи на нас и на нашите доставчици, са защитени.
5.2. Забрана за повлияване на Услугите или Софтуера. С изключение на разрешеното от API, Вие нямате
право да създавате Софтуер за разработчици, който: (a) премахва екраните или страниците „About“
(Относно) или „Info“ (Информация) в която и да е Услуга или Софтуер, или (б) оказва влияние върху
функционалността и/или облика на която и да е Услуга или Софтуер или принадлежащ на тях компонент.
5.3. Забрана за локализиране на Услугите или Софтуера. Нямате право да използвате SDK за разработване
на софтуер, който би позволил Локализирането на Услугите или Софтуера. „Локализиране“ означава
изменение на езика по подразбиране на инсталираните Услуги и Софтуер, включително, но не само,
потребителския интерфейс на Услугите или Софтуера.
5.4. Забрана за разделяне на пакетни компоненти. SDK може да включват различни приложения, помощни
програми и компоненти, може да поддържат няколко платформи и езици или може да Ви бъдат
предоставени на няколко носителя или в няколко копия. Независимо от това SDK са проектирани и се
предоставят на Вас като единен продукт, предназначен да се използва като единен продукт на компютри и
платформи според разрешенията в настоящия документ. Не сте задължени да използвате всички
компонентни части на SDK, но нямате право да разделяте пакетни компоненти или да реорганизирате в
пакет компонентните части на SDK с цел разпространение, прехвърляне, препродажба или използване на
различни компютри.
5.5. Злонамерен софтуер. Не трябва да предприемате действия, излагащи която и да е част от Услугите и
Софтуера на злонамерен или вреден код, вируси, Троянски коне, червеи, програми с таймер за задействане
(„бомби със закъснител“), ботове за блокиране на съобщения от типа cancelbot или друг злонамерен софтуер
с унищожителна или нарушаваща функционалността дейност.
5.6. Незаконен софтуер. Нямате право да използвате Услугите или Софтуера за създаване на Софтуер за
разработчици, който нарушава който и да е закон, устав, наредба, регламент или права (включително закони,
регламенти или права, отнасящи се до интелектуалната собственост, компютърния шпионски софтуер,
поверителността, контрола върху търговията, нелоялната конкуренция, противодействието на
дискриминацията или заблуждаващата реклама), когато се използва по начина, по който е предназначен
или рекламиран.
5.7. Контрол върху търговията. Вашият Софтуер за разработчици се регулира от закони, ограничения и
разпоредби на САЩ и международното право (заедно наричани „Търговски закони“), които евентуално
регламентират вноса, износа и използването на Вашия Софтуер за разработчици. Вие декларирате и
гарантирате, че сте получили всички необходими разрешения от приложимите държавни органи за вноса,
износа и използването на Софтуера за разработчици. В допълнение към това Вие декларирате и гарантирате,

че не сте гражданин на или не се намирате в страна, която е под ембарго или е обект на други наложени
ограничения (включително Иран, Сирия, Судан, Куба, Крим и Северна Корея).
5.8. Софтуер с отворен код. Не трябва да обединявате, интегрирате или използвате SDK, API или тяхна част с
който и да е софтуер, който е предмет на лицензионни условия, които изискват лицензирането на
интелектуална собственост на Adobe или споделянето й по друг начин с която и да е трета страна (само като
пример: лицензионни условия за GPL).
5.9. Ограничения на използването. Възможно е да намалим броя или типа на заявките, приемани от или
към API, ако преценим, че този брой заявки може да се отрази отрицателно върху API, Софтуера или
Услугата.
5.10. Забрана за подлицензиране. Нямате право да подлицензирате API за използване от трета страна.
Нямате право да: (а) наемате, давате на лизинг, давате назаем или да предоставяте други права върху SDK
или API, включително права за членство или абонамент, или (б) предоставяте SDK или API за използване от
предприятия за компютърни услуги, съоръжения или услуги за аутсорсинг на трети страни, структури от типа
„бюро за обслужване“, мрежи или на базата на разпределено във времето използване.
5.11. Създаване на софтуер, който функционира подобно на API. Нямате право да създавате Софтуер за
разработчици, който не добавя съществена функционалност или функции извън предвидените от API.
Нямате право да създавате какъвто и да било Софтуер за разработчици, който е конкурентен или подобен на
технологии или продукти на Adobe. Adobe си запазва правото по свое и изключително усмотрение да
отхвърля или премахва Софтуер за разработчици, който е подобен или конкурентен на технологии или
продукти на Adobe.
5.12. Данни на крайни потребители. Ако посредством Вашия Софтуер за разработчици събирате лично
идентифицираща информация, вие ще трябва да: (а) спазвате всички приложими закони и разпоредби за
поверителност, (б) публикувате уведомление относно поверителността, което да е леснодостъпно за
потребителите във Вашия Софтуер за разработчици, в което уведомление ясно и точно описвате своите
процедури по събиране, използване и споделяне на лично идентифициращата информация на крайните
потребители трети страни, и (в) уважавате поверителността на крайните потребители, както и да зачитате и
спазвате отговорностите, описани във Вашето уведомление относно поверителността. Вашият Софтуер за
разработчици не трябва да предава Забранени данни на Adobe.
5.13. Предаване на Забранени данни. Вашият Софтуер за разработчици (а) не трябва да предава, разкрива
или по друг начин да предоставя на Adobe каквито и да било Забранени данни и (б) не трябва да генерира
Забранени данни чрез свързване, комбиниране или кръстосано съпоставяне данните, които ни предоставяте,
с други данни, придобивани от трети страни.
5.14. Поверителност. Правилата за поверителност на Adobe (http://www.adobe.com/go/privacy) позволяват
проследяване на посещения на уеб сайта и е обърнато специално внимание на темата за проследяване и
използване на бисквитки, уеб маяци и аналогични средства.
5.15. Забрана за блокиране на разработките на Adobe. В момента разработваме или може да разработваме
технологии или продукти, които имат или може да имат дизайн или функционалност, подобни или
конкурентни на Вашия Софтуер за разработчици. Нищо в Условията не ограничава нашето право да
разработваме, придобиваме, лицензираме, поддържаме или разпространяваме технологии или продукти.
Вие се съгласявате да не налагате спрямо нас, нашите дъщерни дружества или филиали, както и техните
клиенти, агенти или изпълнители право на притежаван от Вас патент, който обхваща Вашия Софтуер за
разработчици, по отношение на производството, използването, вноса, лицензирането, предлагането за
продажба или продажбата на които и да са Услуги или Софтуер. Вие също се съгласявате, че това е
неизключително взаимоотношение.
5.16. Поддръжка на крайни потребители. Вие носите отговорност за предоставянето на поддръжка на
крайните потребители за Вашия Софтуер за разработчици.

6.

Такси, споделяне на приходи и обработка на плащания.

6.1. Такси, начислявани от нас. Ние си запазваме правото по всяко време да определяме цени или да
начисляваме такса за Вас или за крайните потребители на Вашия Софтуер за разработчици (директно или
чрез споделяне на приходите) за използването на нашите Портали, SDK или API или включените в тях
обособени функции, компоненти или функции за обработка, които може да са интегрирани или активирани
във, посредством или от Вашия Софтуер за разработчици. Приложимите такси ще бъдат указани в нашите
Портали или в настоящите Условия.
6.2. Такси, платени от нас. Ако предложим такса или споделяне на приходите за продажбата на Вашия
Софтуер за разработчици през Услуга, тогава ще Ви изплатим сума според съответния раздел в настоящите
Условия и правилата за плащане за Услугата (например раздел 13.2 за Adobe Exchange). Ние имаме право да
изменяме които и да било правила за плащане периодично и Вие сте отговорни за редовната им проверка.
Като продължавате да подавате или качвате Софтуер за разработчици през Услуга или като не премахвате
Софтуер за разработчици, Вие се съгласявате с всяко ново периодично ревизиране на правилата за плащане.
Имате право да определите Вашия Софтуер за разработчици като безплатен софтуер, в който случай ние
имаме право да разпространяваме Софтуера за разработчици без отговорност или плащания към Вас. С
изключение на посоченото в Условията ние нямаме задължения за плащане към Вас. Ако ние предложим
пробна версия на Софтуера за разработчици за тестване, ние не сме подчинени на задълженията за плащане
в настоящите Условия.
6.3. Процесор на плащанията на Adobe. Ние имаме право да използваме Процесорите на плащания на
Adobe за улесняване на плащане към Вас и продажби на Софтуера за разработчици през Услуга. Процесор
на плащания на Adobe може да изисква от Вас да сключите отделно споразумение за процесор на плащания
директно с него и да предоставите допълнителна информация. Ако плащането за Софтуера за разработчици
се обработва или управлява от Процесора на плащания на Adobe, Вие потвърждавате и се съгласявате, че
Adobe не поема никаква отговорност по отношение на закъснение или неточност на плащанията и Вие се
съгласявате да разрешавате всеки спор, свързан с обработката на такси, директно с Процесора на плащания
на Adobe. В допълнение към това Adobe има право да споделя информация за Вас с Процесора на плащания
на Adobe и доставчиците на услуги на Adobe при необходимост, за да разреши използването на Услугата от
Ваша страна. Adobe няма достъп до или контрол над вероятно използваните от трети страни функции и
информационните практики на уеб сайтовете на трети страни не се покриват от Правилата за поверителност
или Условията на Adobe.
6.4. Данъци и такси на трети страни. Длъжни сте да заплащате всички приложими данъци, както и
приложими такси на трети страни (включващи например такси за телефон, такси за мобилен оператор, такси
за интернет доставчик, такси за план за данни, такси за кредитни карти, такси за обмен на валута). Ние не
носим отговорност за тези такси. Ако ни бъдат начислени такси, имаме право да предприемем стъпки за
събирането на тези такси от Вас. Вие носите отговорността за всички свързани със събирането разходи и
разноски.
7.

Търговски марки

7.1. Лиценз за търговски марки. Ние Ви предоставяме ограничен, неизключителен, непрехвърляем,
отменяем лиценз за използване на Търговските марки на Adobe във Вашия Софтуер за разработчици, на
Вашия уеб сайт, както и в печатните и електронните съобщения единствено с цел посочване, че Вашият
одобрен Софтуер за разработчици предоставя връзка към, взаимодейства със, съвместим е със или е
наличен през Услугите или Софтуера, при условие че такова използване е в съответствие с Условията,
включително Указанията за използване на търговските марки на Adobe на уеб сайта на Adobe (adobe.com),
Указанията за брандиране, както и всякакви други приложими указания за бранд или ограничения в
Порталите. Такива указания могат да бъдат ревизирани или актуализирани от Adobe по всяко време и Вие
през цялото време ще спазвате текущата към дадения момент версия на указанията. Условията не Ви
предоставят права да използвате друга търговска марка на Adobe.

(a) Използването на Търговските марки на Adobe от Ваша страна в съответствие с настоящите Условия не
Ви дава друго право, право на собственост или дял в която и да е Търговска марка на Adobe. Вие
потвърждавате собствеността на Adobe върху Търговските марки на Adobe, признавате стойността на
репутацията, свързана с Търговските марки на Adobe, и потвърждавате, че такава репутация се употребява в
полза и принадлежи на Adobe. Вие се съгласявате да не използвате Търговските марки на Adobe по начин,
който ще злепостави Adobe, Услугите или Софтуера, ще навреди или урони репутацията на Adobe спрямо
Търговските марки на Adobe, ще наруши правото на интелектуалната собственост на Adobe или ще
представлява фалшиво или подвеждащо твърдение по отношение на Софтуера за разработчици.
(b) Вие се съгласявате да използвате Търговските марки на Adobe само във връзка със Софтуер за
разработчици, който: (a) е в съответствие с настоящите Условия, (б) отговаря на стандартите за качество,
определени от Adobe, и (в) спазва всички приложими закони за юрисдикцията, в която е създаден или
използван Софтуерът за разработчици. При поискване ще ни известите за всички местоположения, където са
използвани Търговските марки на Adobe, и ще ни предоставите представителни образци от такова
използване. При поискване ще ни съдействате за наблюдението и поддържането на качеството и формата
на използване на Търговските марки на Adobe. Трябва при получаване на съответното уведомление да
преустановите всяко използване на Търговските марки на Adobe, за което сме установили по свое
усмотрение, че противоречи на предназначението, за което е предоставен този лиценз. Вие носите цялата
отговорност за всички разходи, свързани с премахването или изменението на използването на Търговските
марки на Adobe от Ваша страна.
7.2. Ограничения за търговските марки.
(a) Имате право да използвате Баджовете само за реклама и популяризиране на Вашия Софтуер за
разработчици. Нямате право да използвате Баджовете на или в потребителския интерфейс на Вашия
Софтуер за разработчици.
(b) Имате право да използвате само задължителните Бутони за влизане и Шаблона за влизане на Adobe на
или в потребителския интерфейс на Вашия Софтуер за разработчици с цел идентифициране, иницииране
или улесняване на влизането в Услугите. Нямате право да използвате Бутоните за влизане или Шаблона за
влизане на Adobe в рамките на или извън потребителския интерфейс на Вашия Софтуер за разработчици с
цел идентифициране на обособени функции, компоненти или функции за обработване, предлагани от
Услугите, или за реклама или популяризиране на Вашия Софтуер за разработчици или по друг начин.
(c) Имате право да използвате само задължителните Икони на функции на или в потребителския
интерфейс на Вашия Софтуер за разработчици с цел идентифициране на обособени функции, компоненти
или функции за обработване на Услугата. Нямате право да използвате Икони на функции в рамките на или
извън потребителския интерфейс на Вашия Софтуер за разработчици като средство за иницииране на
влизане в Услугите или за реклама или популяризиране на Вашия Софтуер за разработчици или по друг
начин.
(d) Нямате право да използвате която и да било от търговските марки, дума, дизайн на лого или име на
продукт на Adobe или сходно име или дизайн изцяло, частично или в съкратена форма в името на Вашия
Софтуер за разработчици или икона на продукт за Вашия Софтуер за разработчици, нито да регистрирате
или да имате намерение да регистрирате име на домейн на уеб сайт или търговска марка, съдържаща или
объркващо подобна на някое от гореизброените.
8.

Прекратяване и премахване

8.1. Прекратяване от Ваша страна. Имате право да прекратите по всяко време използването на SDK или API
или осъществяването на достъп до Услугите или Софтуера посредством Вашия Софтуер за разработчици.
Подобно прекратяване не Ви освобождава от задължението да заплатите дължимите такси. При
прекратяване трябва да преустановите разпространението на Вашия Софтуер за разработчици, да
преустановите използването на SDK и API, да преустановите осъществяването на достъп до Услугите или

Софтуера посредством Вашия Софтуер за разработчици и да прекратите рекламирането на съвместимостта с
който и да е Софтуер или Услуга.
8.2. Прекратяване от наша страна. Имаме право да прекратим настоящите Условия, да откажем Вашите
заявки за достъп до Услугите и Софтуера или да анулираме зададените Ключове за API по каквато и да е
причина.
8.3. Оставане в сила. След изтичане на срока или прекратяване на настоящите Условия всички
предоставени от Вас безсрочни лицензи, Вашите задължения за обезпечаване, нашите освобождавания от
задължения за гаранции или ограничения на отговорностите и разпоредбите за разрешаване на спорове,
посочени в Условията, остават в сила.
9.

Допълнителни ограничения за AIR.

9.1. Забрана за разпространение или изменение на Инструментите за компилиране на AIR. Имате право
да инсталирате и използвате Инструментите за компилиране на AIR и Изпълнимите компоненти на AIR само
за целите на разработването на Софтуер за разработчици. Нямате право да изменяте или разпространявате
Инструментите за компилиране на AIR (с изключение на файлове, които са обект на лицензи на трети страни,
които Ви позволяват да го направите) или Изпълнимия софтуер на AIR по какъвто и да е начин.
9.2. Разпространяеми компоненти на Обектен код. Имате право да разпространявате Разпространяеми
компоненти на Обектен код на AIR само в автоматично вграден вид (т.е. вградени единствено като вторичен
продукт на използването на Инструментите за компилиране на AIR от Ваша страна) във Вашия Софтуер за
разработчици посредством Разпространяемите компоненти на Обектен код на AIR в папките /runtimes/aircaptivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar и
/runtimes/air/android/device/Runtime.apk.
9.3. Разпространение на изменени Изходни файлове на AIR SDK. Имате право да разпространявате
съществено изменени Изходни файлове на AIR SDK във формат на изходен код или обектен код,
самостоятелно или в пакет с други компоненти, полезни на разработчиците, при условие че: (а) включвате
уведомление относно авторските права, отразяващо собствеността върху авторските права в такива
изменени файлове, и (б) не използвате „mx“, „mxml“, „flex“, „flash“, „fl“ или „adobe“ в имената на нови пакети
или класове, разпространявани с изменените Изходни файлове на AIR SDK.
9.4. Забрана за неудостоверено използване. Нямате право да създавате или разпространявате софтуер,
включително Софтуер за разработчици, който взаимодейства с отделни Изпълними компоненти на AIR по
начин, който не е документиран от Adobe. Нямате право да създавате или разпространявате софтуер,
включително Софтуер за разработчици, който е проектиран да взаимодейства с неинсталиран екземпляр на
Изпълнимия софтуер на AIR. Нямате право да създавате или разпространявате Софтуер за разработчици,
който се изпълнява без инсталиране. Не Ви е разрешено да инсталирате или използвате Инструменти за
компилиране на AIR или други части на AIR SDK за разработване на софтуер, забранен от Условията.
9.5. Използване на AVC кодек. Този продукт е лицензиран съгласно лиценза на патентния портфейл на AVC
за лична употреба с нетърговска цел от потребител за: (a) кодиране на видео в съответствие със стандарта
AVC („AVC видео“) и/или (б) декодиране на AVC видео, което е било кодирано от потребител, извършващ
лична дейност с нетърговска цел, и/или е бил получен от доставчик на видео, лицензиран за предоставяне
на AVC видео. Не се предоставя, нито се подразбира друг лиценз по отношение на каквато и да е друга
употреба. Можете да намерите допълнителна информация от MPEG LA, L.L.C. на адрес
http://www.mpegla.com.
9.6 Използване на MP3 кодек. Нямате право да осъществявате достъп до MP3 кодеци в изпълнимите
библиотеки, различен от достъпа посредством публикуваните изпълними API. Разработването, използването
или разпространението на Софтуер за разработчици, който работи на устройства, различни от персонални

компютри, и който декодира MP3 данни, несъдържащи се в SWF, FLV или друг файлов формат, който
съдържа повече от MP3 данни, може да изисква един или повече лицензи на трети страни.
10. Допълнителни ограничения за SDK и API на Adobe InDesign
10.1. Примерният код в SDK и API на InDesign може да се компилира с уникален ИД на добавка. Ако
разпространявате изменени или обединени версии на Примерния код, приемате да заменяте който и да е
уникален ИД на добавка, включен в Примерен код, с уникален ИД на добавка, специфичен за Вас. Можете да
намерите инструкции за заявяване на уникален ИД на добавка на нашия уеб сайт.
10.2. API, съдържащи се в SDK на InDesign Server за World Ready Composer, са предназначени да за употреба за
целите на вътрешното разработване на софтуер, предназначен за работа с Adobe InDesign Server.
Вътрешното разработване на софтуер, предназначен за работа с Adobe InDesign и/или Adobe InCopy
посредством API за World Ready Composer, не се поддържа от Adobe.
10.3. Ако използвате SDK на InDesign за разработване на Софтуер за разработчици, който рендира, разширява
или по друг начин използва нашите патентовани файлови формати .folio и .indd („Файловите формати“) за
преглед на мобилни устройства (включително, но не само, използването от Ваша страна на овърлей и
интерактивни функции, които са основни за InDesign), това използване е разрешено само ако Файловите
формати се разпространяват с Одобрен визуализатор на съдържание. За целите на този раздел „Одобрен
визуализатор на съдържание“ означава нашият брандиран с марката Adobe и внедрен визуализатор на
съдържание или Вашата брандирана с търговска марка и внедрена версия на визуализатора на съдържание
на Adobe. Не Ви е разрешено да използвате SDK на InDesign с цел разработване и/или разпространение на
Софтуер за разработчици, който може да чете или конвертира Файловите формати с цел преглед на
мобилни устройства; при условие обаче че това ограничение не се отнася до други цифрови формати, като
например JPG, PNG, EPS, PS, EPUB, HTML, PDF, IDML, XML, FLA и SWF. Имате право да разработвате Софтуер за
разработчици посредством SDK на InDesign за преглед и разпространяване на такова съдържание по
всякакъв начин и на всяко устройство, при положение че подобно разработване и разпространение се
извършват по начин, който съответства на настоящите Условия, и само когато не включва Файловите
формати.
11. Допълнителни ограничения за SDK и API на Adobe Stock
11.1. Кеширане. Не трябва да кеширате или съхранявате Произведения или други данни, получени чрез API,
освен за разумни периоди от време и не по-дълго, отколкото е необходимо за работа със Софтуера за
разработчици. При прекратяване на настоящото споразумение или по искане на Adobe трябва незабавно да
премахнете някои или всички версии на Произведенията.
11.2. Сравнение. Не трябва да използвате API за демонстриране на сравнение между Adobe Stock и
конкурентите на Adobe Stock по отношение на ценообразуването или които и да е други аспекти, нито за
популяризиране по друг начин на стоките или услугите на конкурент на Adobe Stock.
11.3. Отказ от отговорност. Трябва да поставите следния отказ от отговорност на Вашия Клиент на API: „This
product uses the Adobe Stock API, but is not certified, endorsed or sponsored by Adobe. [Въведете името си тук] is
not affiliated with or related to Adobe.“
11.4. Показване на Произведения. Произведенията са наша собственост, както и на нашите сътрудници, и са
защитени от закони за интелектуалната собственост, включително закони, свързани с авторски права,
търговски марки и други подобни права. Необходимо е да се уверите, че Произведенията не могат да бъдат
копирани, разпространявани, променяни или показвани (по начин, различен от разрешения в настоящото
споразумение). Необходимо е да се уверите, че имената на сътрудниците са видими върху или близо до
всяко Произведение, показвано във Вашия Софтуер за разработчици, и са в следния формат: „Име на
автора/Adobe Stock“. Не трябва да твърдите или да намеквате, че дадено Произведение е създадено или

притежавано от Вас. Не трябва да поставяте или да позволявате на трети страни да поставят реклами или
други материали, които закриват или променят Произведенията или уведомленията за авторство на
Произведенията. Не трябва да поставяте или да позволявате на трети страни да поставят материали в
близост или непосредствено до Произведенията, ако материалът включва или показва съдържание за
възрастни, насърчава незаконни дейности или продажба на тютюн или по друг начин е дискредитиращ,
незаконен, нецензурен или неприличен, включително, но не само, включва порнография, ескортни услуги,
клубове за забавление за възрастни или подобни места.
11.5. Софтуерът за разработчици трябва ясно и на видимо място да показва уведомлението за авторство на
Adobe Stock в следния формат: „Powered by Adobe Stock“, което да препраща чрез хипервръзка към
http://stock.adobe.com и да е видимо за Крайните потребители на Софтуера за разработчици.
11.6. Освен по силата на изрични пълномощия, дадени Ви от нас в отделно писмено споразумение, нямате
право да използвате API за показване или лицензиране на съдържание, достъпно от Adobe Stock, което не е
дефинирано като „Произведение“ съгласно това споразумение (т.е. видеоклипове, 3D съдържание,
премиално съдържание, съдържание, обозначено като „само за редакционно ползване“, и всяко друго
съдържание, което не е посочено като „стандартно“).
11.7. Нямате право да продавате или лицензирате Произведения или да разрешавате изтеглянето на
Произведения от Софтуера за разработчици като самостоятелен файл.
11.8. Имате право да използвате API за търсене единствено за показване посредством Вашия софтуер за
разработчици на версии на Произведенията, които са миниатюри или имат воден знак, и за пренасочване на
потребителите към уеб сайта на Adobe Stock, за да могат тези потребители да закупят лицензи или да
изтеглят Произведенията директно от Adobe Stock.
11.9. Имате право да генерирате приходи от използването на API от Ваша страна само посредством участието
Ви в програма за филиали, пренасочване на клиенти или друга подобна партньорска програма съгласно
отделно писмено споразумение с нас. Нямате право да използвате API за каквато и да е друга търговска цел
и освен ако с нас не е договорено друго в писмена форма, потребителите на Вашия Софтуер за
разработчици не трябва да бъдат таксувани.
11.10. Можете да използвате API за лицензиране единствено за: (a) лицензиране на Произведения в
съответствие с Вашето клиентско споразумение за Adobe Stock или (б) предоставяне на възможността на
Вашите потребители, които са влезли в Adobe Stock посредством Вашия Софтуер за разработчици, да
лицензират предварително платени Произведения съгласно своите клиентски споразумения с нас. Всяка
форма на използване на Произведенията, лицензирани посредством Вашия Клиент на API, се регламентира
от приложимото клиентско споразумение за Adobe Stock.
11.11. Имате право да използвате API за влизане единствено за предоставяне на възможността на Вашите
потребители да влизат в своите клиентски акаунти в Adobe Stock посредством Вашия Софтуер за
разработчици, при условие че всеки потребител Ви дава изрично разрешение за достъп до своя клиентски
акаунт в Adobe Stock посредством Софтуера за разработчици.
11.12. Имате право да съхранявате маркерите, които Ви предоставяме, когато клиент на Adobe Stock
удостовери Вашия Софтуер за разработчици във връзка със своя акаунт в Adobe Stock.
11.13. Трябва незабавно да изтриете съдържанието на клиента или друга негова информация в Adobe Stock,
включително и маркери, при поискване от този клиент или от наша страна или когато клиентът закрие своя
акаунт при Вас.
11.14. Adobe може да прекрати лицензирането на което и да е Произведение и да откаже изтеглянето на
Произведение по всяко време.
12. Допълнителни ограничения за API на Adobe Typekit

12.1. Комплекти Typekit за Публикувани уеб сайтове. API за преглед на уеб шрифт или Web Open Font
Format (WOFF) не трябва да се използват за зареждане на шрифтове на Typekit за публикувани уеб сайтове.
Вместо това трябва да използвате комплект Typekit за зареждане на шрифтове на Typekit за публикувани уеб
сайтове.
12.2. Създаване на уеб сайтове. Уеб шрифтове на Typekit може да се използват единствено за създаването на
съдържание на уеб сайтове, което е публикувано като HTML и включва комплект Typekit. Забранено Ви е да
конвертирате или растеризирате уеб шрифтове на Typekit в някакъв друг формат, като например PDF или
някой графичен формат.
12.3. Лого на Typekit. Вашият Софтуер за разработчици трябва ясно и на видимо място да показва знака на
логото на Typekit, наличен на https://platform-assets.typekit.net/typekit-logo.svg, за да показва, че шрифтовете
от Typekit са предоставени от Adobe. Използването на логото на Typekit от Ваша страна се регулира от
Указанията за брандиране.
12.4. Лицензионно споразумение с краен потребител. Трябва да включите Вашето собствено лицензионно
споразумение с краен потребител при Вашия Софтуер за разработчици. Вашето лицензионно споразумение
с краен потребител не трябва да съдържа термини, противоречащи на Условията на Adobe.
12.5. Подаване на Вашия Софтуер за разработчици. Преди стартирането на Вашия Софтуер за разработчици
трябва да подадете Софтуера за разработчици на нас за одобрение. Условията в раздел 4.1 се прилагат за
Вашия Софтуер за разработчици и ние можем да приемем или отхвърлим Софтуера Ви за разработчици по
наше усмотрение.
13. Допълнителни ограничения за Adobe Exchange
13.1. Лицензионно споразумение с краен потребител. Трябва да включите Вашето собствено лицензионно
споразумение с краен потребител при подадения за разпространение Софтуер за разработчици през
Портала на Adobe Exchange.
13.2. Такси и споделяне на приходи. За Софтуер за разработчици, подаден в Портала на Adobe Exchange и
разпространен през Услугата Adobe Exchange, ние ще Ви изплащаме суми в съответствие с настоящите
Условия и правилата за плащане, които са налични в момента на адрес
https://partners.adobe.com/exchangeprogram/creativecloudsupport/ae-payment-policy.html (или всеки
произхождащ от него уеб сайт) („заедно наричани Правила за плащане на Adobe Exchange“) за продажби,
по-малко анулирания, връщания и възстановени суми. Ние имаме право периодично да променяме
Правилата за плащане на Adobe Exchange и е Ваша отговорност да ги преглеждате редовно. Като
продължавате да подавате или качвате Софтуер за разработчици в Портала на Adobe Exchange или
запазването на Софтуер за разработчици в Услугата Adobe Exchange, Вие се съгласявате с всяко ново
периодично ревизиране на Правилата за плащане на Adobe Exchange. Имате право да определите Вашия
Софтуер за разработчици като безплатен софтуер, в който случай ние имаме право да разпространяваме
Софтуера за разработчици без отговорност или плащания към Вас. С изключение на посоченото в Условията
ние нямаме задължения за плащане към Вас. Ако ние предложим пробна версия или тестване на Софтуер за
разработчици, ние не сме подчинени на условията в Правилата за плащане на Adobe Exchange или на
каквито и да било задължения за плащане.
13.3 Подаване на Вашия Софтуер за разработчици. Версията на Вашия Софтуер за разработчици, която
подавате през Портала на Adobe Exchange, трябва да отговаря на нашите текущи указания за одобрение и
правила за стандарт в Портала на Adobe Exchange и Указанията за брандиране и трябва да са преминали
през Ваше собствено тестване за осигуряване на качество. Изискванията за одобрение в раздел 4.1 се
прилагат за Вашия Софтуер за разработчици и ние можем да приемем или отхвърлим Софтуера Ви за
разработчици по наше усмотрение. Вие имате правото да рекламирате Вашия одобрен Софтуер за
разработчици само след като ние сме го направили достъпен в Услугата Adobe Exchange. Adobe има право да

премахне Софтуер за разработчици от Услугата Adobe Exchange по всяко време и по каквато и да е причина,
без да носи отговорност пред Вас.
14. Допълнителни ограничения за Document Cloud.
14.1. Непублични API. Нямате право да показвате или разкривате публично API, които не са били публично
документирани към момента, в който Ви е бил предоставен достъп до тях. Използването на тези непублични
API може да бъде предмет на допълнителни задължения за поверителност.
14.2. Вие няма да и нямате право да разрешавате на трети страни да изменят, заменят или да правят опит за
проверка на каквато и да било функционалност или възможност за проверка на цифров подпис на която и
да е услуга за електронен подпис на Adobe без писмено одобрение от Adobe.
14.3. Нямате право да включвате използването на функцията MegaSign в Софтуер за разработчици.
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