Termos Adicionais do Adobe Spark
Última atualização em 5 de junho de 2018.
Estes Termos Adicionais regem o uso que você faz do Adobe Spark e são incorporados por referência aos Termos
Gerais de Uso da Adobe (“Termos Gerais”) localizados em www.adobe.com/go/terms (estes Termos Adicionais e
os Termos Gerais são coletivamente referidos como “Termos”). Termos com iniciais maiúsculas não definidos
neste documento têm o significado disposto nos Termos Gerais.
1. Fonte do Cliente.
1.1. Para qualquer fonte ou arquivo de fonte fornecido por você ao Adobe Spark (“Fonte do Cliente”), você
concede à Adobe uma licença mundial, não exclusiva, transferível, isenta de royalties e integralizada para acessar,
usar, copiar, editar, adaptar, traduzir, reformatar, reproduzir, publicar, transmitir, distribuir, executar e exibir
publicamente tal Fonte do Cliente, incluindo a licença e o direito não exclusivos e sublicenciáveis a todos os
Direitos de Propriedade Intelectual sobre tal Fonte do Cliente e os designs a ela incorporados, permitindo que ela
seja usada, reproduzida, exibida, publicada, hospedada e distribuída com relação aos projetos criados no Adobe
Spark.
Você declara e garante que tem todos os direitos necessários para conceder a licença à Adobe segundo a seção 1.1
acima.
Embora você retenha direitos sobre as Fontes do Cliente não modificadas, você concorda que todas as
modificações na Fonte do Cliente feitas pela Adobe para uso nos projetos criados por você no Adobe Spark são de
propriedade da Adobe e que você não tem direitos sobre essas modificações.
1.2. Caso a Adobe seja informada por um parceiro que você não detém os direitos garantidos na seção 1.1, a
Adobe removerá essa Fonte do Cliente da sua conta e do conteúdo do Adobe Spark que a utiliza.
1.3. As Fontes do Cliente são consideradas Conteúdo, conforme definido nos Termos Gerais, e podem ser
protegidas por Direitos de Propriedade Intelectual de terceiros. A Adobe pode remover seu Conteúdo pelos
motivos estabelecidos nos Termos Gerais. Caso a Adobe remova seu Conteúdo do Adobe Spark, a página da Web
da sua conta do Adobe Spark sofrerá alterações. Clique aqui para obter mais informações sobre as alterações no
seu Conteúdo.
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