Adobe arendaja lisatingimused
Viimati muudetud 5. juunil 2018. Asendab kõik varasemad versioonid (sealhulgas arendaja kasutustingimuste
eelmised versioonid ja Adobe Exchange'i leping) tervikuna.
Nende lisatingimustega reguleeritakse Adobe SDK-de, API-de, arendaja portaalide ja tööde teiepoolset kasutamist
Adobe Creative Cloudi ja Document Cloudi teenuste ja tarkvara puhul ja need on lisatud Adobe üldistele
kasutustingimustele, mis asuvad veebilehel http://www.adobe.com/legal/terms.html (lisa- ja üldtingimusi
nimetatakse ühise nimega „tingimused”). Mõistetel, mida siin ei ole määratletud, on sama tähendus kui Adobe
üldistes kasutustingimustes.
Teie nõusolek käesolevate tingimustega asendab teie ja Adobe vahel sõlmitud varasemad kokkulepped, mis
puudutavad Adobe Creative Cloudi ja Document Cloudi teenuste ja tarkvaraga seotud Adobe SDK-sid, API-sid,
portaale ja töid. Käesolevad tingimused ei reguleeri Adobe Experience Cloudi toodete või teenustega seotud Adobe
SDK-de, API-de ja Exchange'i saidi kasutamist.
1. Mõisted.
1.1. „Adobe ID” – unikaalne kasutajanimi ja parool ning profiili andmed, mida te kasutate arendaja konto loomiseks
ning sisselogimiseks ja teenusele juurdepääsuks.
1.2. „Adobe maksetöötleja” – Adobe kolmanda isiku maksetöötleja, mis võib nõuda teilt eraldi maksetöötleja
lepingu sõlmimist otse nendega ja teatud lisateabe esitamist.
1.3. „Adobe sisselogimisnupud ja sisselogimismallid” – erisugune nupugraafika ja eraldi sisselogimisekraani liidese
mall, mille Adobe teeb kättesaadavaks kuvamiseks kasutajaliidesel või -liideses visuaalse kiirvahendina teenuse
sisselogimismehhanismi lihtsustamiseks või käivitamiseks, nagu näidatud ja kirjeldatud brändimise suunistes
adobe.io portaalis.
1.4. „Adobe kaubamärgid” – need Adobe kaubamärgid, nimed, logod, ikoonid, märgid ja Creative bränding, mis on
välja toodud brändimise suunistes adobe.io portaalis ja mis antakse teile Adobe Exchange'i portaalis, et reklaamida
teie heakskiidetud arendaja tarkvara kättesaadavust Adobe Exchange'i teenuse kaudu.
1.5. „AIR SDK” – AIR-i ehitustööriistad, AIR-i objektikoodi edasilevitusfailid, AIR-i käitusaja komponendid, AIR SDK
lähtefailid ja AIR-i näidiskood.
1.6. „AIR-i ehitustööriistad” – AIR SDK poolt pakutavad ehitusfailide kompileerijad, käitusaja teegid (kuid mitte
täielik käitustarkvara), sealhulgas näiteks bin-, lib- ja käituskataloogide sisu, adl.exe, adl.bat ja adt.jar.
1.7. „AIR-i objektikoodi edasilevitusfailid” – failid objektikoodi vormingus, mis asuvad kaustades /runtimes/aircaptivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar ja
/runtimes/air/android/device/Runtime.apk, kui need on kaasas SDK versiooniga, mis on teile nende tingimuste
raames antud.
1.8. „AIR-i käitusaja komponendid” – mis tahes üksikud failid, teegid või täitmisfaili koodid, mis on käitustarkvara
kataloogis (nt käitusaja kaust), või utiliitide kataloogis olevad käitustarkvara utiliidid või installifailid. Adobe AIR.dll,
käitusaja täitmisfailid, template.exe ja template.app on näited käitusaja komponentidest.
1.9. „AIR-i käitustarkvara” – Adobe käitustarkvara objektikoodi vormis ja nimega „Adobe AIR”, mis tuleb installida
lõppkasutajatel, ja kõik selle tarkvara uuendused, mille Adobe on kättesaadavaks teinud.
1.10. „AIR SDK lähtefailid” – lähtekoodi failid, mis asuvad kataloogis „frameworks”, mis on kaasas nende
tingimustega.
1.11. „API” – rakendusprogrammiliidesed, mis koosnevad rutiinidest, protokollidest ja tööriistadest, mis määravad,
kuidas tarkvarakomponendid omavahel infot vahetavad. API-d võivad olla määratletud peafailides, JAR-failides, SDK
lisamooduli API-des, nagu on määratletud peafailides ja näidatud pistikprogrammi näidiskoodis ja sellekohases

teabes objektikoodi vormingus ja/või teekides, mille Adobe on kaasanud osana SDK-st, et levitada muutmatult koos
arendaja tarkvaraga, mis hõlbustab juurdepääsu teenustele ja tarkvarale ning koostoimib nendega. See määratlus
hõlmab kõiki käesolevate lisatingimuste raames pakutavaid API-sid, sealhulgas AIR SDK.
1.12. „API võti” – API juurdepääsumandaat, mis on määratud teie arendaja tarkvarale ja seotud teie Adobe ID-ga ning
mida Adobe kasutab teie API tegevuse ja arendaja tarkvara sidumiseks ja autentimiseks.
1.13. „Märgid” – kaubamärgid, sealhulgas logod, ikoonid ja tekst, mis on brändimise suunistes või portaalides
märgina identifitseeritud.
1.14. „Brändimise suunised” – kõik juhised või suunised, mille Adobe võib avaldada või teile anda seoses Adobe
kaubamärkide teiepoolse kasutamisega.
1.15. „Creative bränding” – märgid, Adobe sisselogimisnupud ja sisselogimismall ning funktsiooniikoonid, nagu
näidatud ja kirjeldatud brändimise suunistes adobe.io portaalis.
1.16. „Arendaja tarkvara” – mis tahes tarkvararakendused, programmid, lisandmoodulid, laiendused,
pistikprogrammid ja muud tehnoloogiad, mida te arendate, kasutades SDK-d ja API-t, et pääseda juurde teenustele
ja tarkvarale, neid kasutada või nendega koostoimida, või mida te arendate, et lisada teenustele ja tarkvarale
omadusi või funktsioone.
1.17. „Funktsiooniikoonid” – graafiline ikoon, mille Adobe on kättesaadavaks teinud ja mis on vajalik kuvamiseks
kasutajaliideses või -liidesel, et ainuomaselt tuvastada teatud diskreetsed teenuste või tarkvara funktsioonid,
komponendid või töötlemisfunktsioonid.
1.18. „Portaalid” – Adobe arendaja sait aadressil https://www.adobe.io/ ja Adobe Exchange'i sait ning tootja portaal
aadressil https://adobeexchange.com/ Creative Cloudi ja Document Cloudi jaoks.
1.19. „Keelatud andmed” – andmed, mis võimaldavad Adobel tuvastada konkreetset füüsilist isikut (mitte tema
seadet); sellisteks andmeteks on näiteks isiku telefoninumber, e-posti aadress, valitsuse väljastatud
identifitseerimisnumber, nimi, postiaadress.
1.20. „Näidiskood” – objektikood ja/või lähtekood, välja arvatud sisufailid, mille me anname teile, et see viia sisse teie
arendaja tarkvarasse vastavalt käesolevatele tingimustele.
1.21. „SDK” – Adobe arendustarkvarad ja kõik seotud materjalid, süsteemifailid, näidiskood, tööriistad, programmid ja
utiliidid, pistikprogrammid, näidisfailid ja seonduv dokumentatsioon. See määratlus hõlmab kõiki käesolevate
lisatingimuste raames pakutavaid SDK-sid, sealhulgas AIR SDK ja PhoneGap SDK.
1.22. „Tööd” – ainult need pildid Adobe Stocki veebisaidil, mille juures on märge „standardne”. Tööde hulgas on
välistatud videod, 3D-sisu, kvaliteetsisu, sisu, mille juures on märge „ainult toimetuslikuks kasutamiseks”, ja kogu
muu sisu, mille juures puudub märge „standardne”.
2.

Arendaja identimisteave.

2.1. Adobe ID. Peate looma Adobe ID ja veebipõhise arendajakonto profiili, et saada ja kasutada SDK-d, API võtit või
portaali või et luua pistikprogrammi või laiendust. Peate tagama, et teie konto profiili kontoandmed, sealhulgas
kontaktandmed, oleksid kogu aeg ajakohastatud. Te vastutate kogu tegevuse eest, mis toimub teie konto kaudu. Kui
täheldate oma konto mis tahes volitamata kasutamist, peate sellest viivitamata teatama Adobe klienditoele. Te ei
tohi a) jagada oma kontoteavet (välja arvatud volitatud kontohalduriga) ega b) kasutada teise kasutaja kontot.
2.2. API võti. Kui vastav API nõuab teenustele või tarkvarale juurdepääsuks API võtit, peate te iga arendaja tarkvara
jaoks saama eraldi API võtme. Kui me oleme teie arendaja tarkvara levitamiseks heaks kiitnud, võib API võtit
kasutada ainult arendaja tarkvara sisemiseks arendamiseks ja testimiseks ning seda ei tohi kasutada arendaja
tarkvaraga, mis on tehtud kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Heakskiitmisprotsessi üksikasjad on ära toodud
käesolevates tingimustes, portaalides või muul moel teile meie poolt edastatud.

2.3. API kasutusandmed. Me võime koguda koondatud kasutusandmeid iga arendaja tarkvara kohta, mis kasutab
SDK-d, API-t või portaali. See teave on seotud teie Adobe ID ja veebipõhise arendajakonto profiiliga ja võimaldab
meil tagada turvalisust, jälgida talitlust ning parandada kvaliteeti ja funktsioone.
3.

Litsentsid.

3.1. Adobe intellektuaalomandi õigused. Teenustes ja tarkvaras sisalduvad üksused on meie ja meie tarnija
intellektuaalne omand ning neid kaitsevad seadused, sealhulgas Ameerika Ühendriikide autoriõiguse ja
patendiseadused, rahvusvaheliste lepingute sätted ja kohaldatavad seadused riigis, kus neid üksuseid kasutatakse. Te
tagate, et kõik SDK-de või API-de või nende mis tahes komponendi koopiad, mida te mis tahes põhjusel
reprodutseerite, sisaldaksid samu autoriõiguse teatisi ja muid asjakohaseid omandiõiguse teatisi, mis kuvatakse
üksustes, nagu meie poolt ette nähtud. Meie ja meie tarnijad säilitame teenustes ja tarkvaras olevate üksuste,
meediumide, millele need on salvestatud, ja kõigi edasiste koopiate omandiõiguse, olenemata sellest, millises
vormis või kandjal esinevad originaalid ja koopiad.
3.2. Litsentsid, mis te Adobele annate. Te annate meile ülemaailmse lihtlitsentsi levitamise heakskiitmise eesmärgil
teie arendaja tarkvara kasutamiseks, reprodutseerimiseks ja muul viisil katsetamiseks. Kui esitate portaali kaudu (nt
Adobe Exchange'i portaal) arendaja tarkvara, et see oleks teenuses kättesaadav (nt Adobe Exchange'i teenus),
annate te meile ülemaailmse, tasuta, täielikult makstud lihtlitsentsi, et teenuse kaudu oma arendaja tarkvara
lõpptarbijatele avalikult näidata, avalikult esitada, muuta, all-litsentsida ja levitada. Te annate Adobele ülemaailmse
lihtlitsentsi oma nime, logode või teiste märkide ja kirjeldavate materjalide kasutamiseks ja avalikult teile või teie
arendaja tarkvarale viitamiseks eesmärgiga reklaamida ja edendada teenuseid ja tarkvara ning teie arendaja
tarkvara.
3.3. Litsents, mille Adobe teile annab.
(a) Sisemine arendamine. Vastavalt käesolevatele tingimustele anname teile ülekandmatu, tühistatava lihtlitsentsi
SDK ja API võtme kasutamiseks ja reprodutseerimiseks teie arendaja tarkvara sisemise arendamise ja katsetamise
eesmärgil.
(b) Levitamine. Vastavalt käesolevatele tingimustele, sealhulgas jaotises 4. sätestatud heakskiitmisõigustele,
antakse teile ülekandmatu, tühistatav lihtlitsents SDK ja API võtme kasutamiseks, reprodutseerimiseks ja
levitamiseks ainult teie heakskiidetud arendaja tarkvaraga.
(c) Näidiskood. Võite kasutada, muuta või integreerida kogu või osa mis tahes näidiskoodist, mille me anname
koos SDK-ga (olgu need SDK-ga kaasas olevates kaustades ja failides märgitud „näidiskoodiks” või mitte) teie
arendaja tarkvarale. Vastavalt jaotises 4. välja toodud heakskiitmisõigustele võite levitada näidiskoodi ja mis tahes
muudatusi kui osa oma arendaja tarkvarast ainult objektikoodi vormis. Nõustute säilitama ja reprodutseerima
tervikuna kõiki Adobe autoriõigusi, kohustuste välistamisi või muid omandiõigusega seotud teateid (nagu need on
näidiskoodis) kõigis näidiskoodi eksemplarides, muudatustes või integreerimistes, mida teil on lubatud nende
tingimuste alusel teha. Kõigile meilt saadud mis tahes näidiskoodi muudetud või integreeritud osadele jäävad
kehtima käesolevad tingimused.
3.4. Muudatused. Me võime SDK-sid, API-sid (kaasa arvatud nende mis tahes osad või funktsioonid) või portaale
igal ajal muuta, ajakohastada või peatada ilma ette teatamata või ilma et meil tekiks sellega seoses teie või muude
isikute ees kohustusi.
3.5. Mitte-avalikud API-d. Te ei tohi avalikult näidata ega avalikustada ühtegi API-t, mis ei ole avalikult
dokumenteeritud ajal, mil te neile juurdepääsu saite. Selliste mitte-avalike API-de kasutamisele võivad kohalduda
täiendavad konfidentsiaalsusnõuded.
3.6. Kolmandate isikute tingimused. SDK või API võib sisaldada kolmandate isikute tarkvara (näiteks tasuta või
avatud lähtekoodiga tarkvara) ning sellele võidakse kohaldada lisatingimusi, mis on tavaliselt sätestatud eraldi
litsentsilepingus või „ReadMe” seletusfailis või aadressil http://www.adobe.com/go/thirdparty asuvas dokumendis
„kolmandate isikute tarkvaravaldused ja/või lisatingimused” (ühiselt „kolmandate isikute litsentsitingimused”).

Kolmandate isikute litsentsitingimused võivad teilt nõuda teadete edastamist oma lõppkasutajatele. Käesolevate
tingimuste ja niisuguste kolmandate isikute litsentsitingimuste vahelise vastuolu korral on ülimuslikud kolmandate
isikute litsentsitingimused.
3.7. Muud Adobe teenused. Käesolevad tingimused ei anna teile ühtegi õigust mis tahes Adobe teenuste, tarkvara
või nende kaudu juurdepääsetud sisu puhul.
4.

Arendaja tarkvara levitamine.

4.1. Adobe heakskiit. Jätame endale õiguse piirata mis tahes arendaja tarkvara levitamist (sh arendaja tarkvara
juurdepääs teenustele ja tarkvarale), kui me pole seda oma äranägemisel heaks kiitnud. Heakskiitmisprotsessi osana
võime teie arendaja tarkvara üle vaadata käesolevate tingimustega vastavuse osas, sealhulgas selleks, et tuvastada
turvaprobleemid, mis võivad kahjustada Adobet või selle kasutajaid. Samuti jätame endale õiguse nõuda uut
heakskiitu arendaja tarkvara muudatuste korral (sealhulgas veaparandused, värskendused, versiooniuuendused,
ajakohastamised ja uued versioonid). Heakskiitmisprotsessi üksikasjad on ära toodud portaalides. Võime loobuda
mis tahes arendaja tarkvara heakskiitmisest mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel, sealhulgas Adobe üldiste
kasutustingimuste või lisatingimuste tulevaste versioonide mittetäitmisel. Kui teie arendaja tarkvara heakskiidust
loobutakse, peate te lõpetama selle tarkvara levitamise ja lõpetama selle kaudu teenustele ja tarkvarale juurdepääsu
10 päeva jooksul alates teate saamisest.
4.2. Levituskanalid. Me jätame endale õiguse nõuda heakskiidetud arendaja tarkvara levitamist läbi Adobe
Exchange'i teenuse ja piirata heakskiidetud arendaja tarkvara levitamist meie poolt heakskiitmata kanalite kaudu.
5.

Nõuded ja piirangud.

5.1. Muutmiste või pöördprojekteerimiste keeld. Välja arvatud juhul, kui see on käesolevates tingimustes
selgesõnaliselt lubatud, ei tohi te a) ühegi SDK mis tahes osa muuta, portida, kohandada ega tõlkida või b)
pöördprojekteerida, dekompileerida, lahti võtta või muul viisil proovida teada saada mis tahes SDK või API
lähtekoodi või mis tahes osa. Kui teie jurisdiktsiooni seadused annavad teile õiguse SDK-d dekompileerida, et saada
teavet, mis on vajalik SDK litsentsitud osade koostalitlusvõimeliseks muutmiseks teise tarkvaraga, võite seda teha
ainult siis, kui olete niisugust teavet eelnevalt meilt küsinud. Me võime oma äranägemisel anda teile selle teabe või
kehtestada niisugusele lähtekoodi kasutamisele mõistlikud tingimused, sh mõistliku tasu, et tagada meie ja meie
tarnijate SDK lähtekoodi omandiõiguste kaitse.
5.2. Teenuste või tarkvara häirimise keeld. Välja arvatud juhul, kui see on API-dega lubatud, ei tohi te luua
arendaja tarkvara, mis a) eemaldab mis tahes teenustes või tarkvaras „About” või „Info” ekraanid või lehed või b)
häirib mis tahes teenuste või tarkvara komponente või funktsionaalsust ja/või välimust.
5.3. Teenuste või tarkvara lokaliseerimise keeld. SDK-sid ei tohi kasutada selleks, et arendada tarkvara, mis
võimaldab teenuseid või tarkvara lokaliseerida. „Lokaliseerimine” tähendab installitud teenuste või tarkvara
vaikekeele, sealhulgas teenuste või tarkvara kasutajaliidese vaikekeele muutmist.
5.4. Komplektist eraldamise keeld. SDK-d võivad sisaldada mitmesuguseid rakendusi, utiliite ja komponente,
võivad toetada mitmeid platvorme ja keeli või need võidakse teile tarnida mitmel kandjal või mitmete koopiatena.
Sellegipoolest on SDK-d projekteeritud ja tarnitud teile üksiktootena, mida tuleb kasutada üksiktootena arvutitel ja
platvormidel, nagu käesolevates tingimustes lubatud. Teilt ei nõuta kõigi SDK komponentide kasutamist, kuid te ei
tohi SDK komponente eraldada või ümberpakkida levitamise, edastamise, edasimüügi või erinevates arvutites
kasutamise eesmärgil.
5.5. Pahavara. Te ei tohi teha midagi sellist, mis põhjustaks mis tahes teenuste või tarkvara osa kokkupuudet
pahatahtlikku või kahjuliku koodi, viiruste, Trooja hobuste, ussviiruste, ajapommide, filterrobotite või muu
pahavaraga, mille eesmärk on põhjustada hävingut ja tekitada kahju.
5.6. Ebaseaduslik tarkvara. Te ei tohi kasutada teenuseid või tarkvara, et luua arendaja tarkvara, mis ettenähtud
viisil või turustatud olekus kasutades rikub seadusi, määrusi, dekreete, eeskirju või õigusi (sealhulgas seadusi,

määrusi ja õigusi, mis kohalduvad intellektuaalomandile, arvuti nuhkvarale, privaatsusele, kaubanduskontrollile,
ebaausale konkurentsile, mittediskrimineerimisele või valereklaamile).
5.7. Kaubanduskontrollid. Teie arendaja tarkvara suhtes kehtivad USA ja rahvusvahelised seadused, piirangud ja
eeskirjad (ühiselt „kaubandusseadused”), mis võivad reguleerida teie arendaja tarkvara importi, eksporti ja
kasutamist. Te kinnitate ja garanteerite, et olete saanud pädevatelt valitsusasutustelt kõik vajalikud load arendaja
tarkvara impordiks, ekspordiks ja kasutamiseks. Lisaks sellele kinnitate ja garanteerite, et te ei asu riigis, millele on
rakendatud embargot või muid piiranguid (sealhulgas Iraan, Süüria, Sudaan, Kuuba, Krimm ja Põhja-Korea), ega ole
niisuguse riigi kodanik.
5.8. Avatud lähtekoodiga tarkvara. Te ei tohi ühendada, integreerida ega kasutada SDK-d või API-t ega ühtegi osa
ühegi tarkvaraga, mille suhtes kohaldatakse litsentsitingimusi, milles nõutakse Adobe intellektuaalomandi
litsentsimist kolmandatele isikutele või selle muul moel kolmandate isikutega jagamist (näiteks üldise avaliku
litsentsi tingimused).
5.9. Kasutuspiirangud. Me võime piirata API poolt või API jaoks vastu võetud kõnede arvu või tüüpi, kui leiame, et
kõnede arv võib negatiivselt mõjutada API-t, tarkvara või teenust.
5.10. All-litsentsimise keeld. Te ei tohi API-t all-litsentsida kolmandatele isikutele kasutamiseks. Te ei tohi a) rentida,
liisida, laenata ega anda muid õigusi SDK-s või API-s, kaasa arvatud õigused liikmelisuse või tellimuse alusel, või b)
pakkuda SDK või API kasutamist arvutiteenindusettevõttes, kolmandate isikute sisseostetava teenuse,
teenindusbüroo kokkuleppe, võrgus kasutamise või osaajalise kasutuse korral.
5.11. Tarkvara loomine sarnaseks toimimiseks API-ga. Te ei tohi luua arendaja tarkvara, mis ei lisa olulisi
funktsioone ega omadusi lisaks nendele, mida pakub API. Te ei tohi luua arendaja tarkvara, mis konkureerib Adobe'i
tehnoloogiate või toodetega või on nendega sarnane. Adobe jätab endale õiguse oma äranägemisel ja ainuisikuliselt
lükata tagasi või kõrvaldada arendaja tarkvara, mis sarnaneb või konkureerib Adobe tehnoloogiate või toodetega.
5.12. Lõppkasutaja andmed. Kui te kogute oma arendaja tarkvara kaudu isikuandmeid, nõustute te a) täitma kõiki
kohalduvaid privaatsust käsitlevaid seadusi ja eeskirju, b) panema välja privaatsusteate, mille teete oma arendaja
rakenduses kasutajatele lihtsasti juurdepääsetavaks ning milles kirjeldate selgelt ja täpselt oma isikuandmete
kogumise, kasutamise ning nende andmete kolmandate isikutega jagamise tavasid, ning c) austama oma
lõppkasutajate privaatsust ning austama ja järgima privaatsusteates võetud kohustusi. Teie arendaja tarkvara ei tohi
Adobele edastada keelatud andmeid.
5.13. Keelatud andmete edastamine. Teie arendaja tarkvara a) ei tohi keelatud andmeid Adobele edastada, esitada
ega muul moel kättesaadavaks ning b) ei tohi saada keelatud andmeid läbi teie poolt meile antud andmete mis
tahes linkimise, kombinatsiooni või ristvõrdluse muude andmetega, mille olete omandanud kolmandate isikute
allikatest.
5.14. Isikuandmete kaitse. Adobe privaatsuspoliitika (http://www.adobe.com/go/privacy) lubab jälgida veebisaitide
külastusi ja kirjeldab üksikasjalikult küpsiste, veebimajakate ja muu sarnase jälgimise ja kasutamise teemat.
5.15. Adobe arendamise mittetakistamine. Te olete praegu arendamas või võite arendada tehnoloogiad või tooted,
millel on või võivad olla teie arendaja tarkvaraga sarnane või konkureeriv disain või funktsioonid. Miski nendes
tingimustes ei piira meie õigust arendada, omandada, litsentsida, hooldada või levitada tehnoloogiaid või tooteid. Te
nõustute mitte esitama nõuet ühegi teie omatava ja teie arendaja tarkvara hõlmava patendi osas meie, meie tütarvõi sidusettevõtete, nende klientide, agentide või töövõtjate vastu mis tahes teenuste või tarkvara valmistamiseks,
kasutamiseks, impordiks, litsentsimiseks, müügipakkumiseks või müümiseks. Samuti nõustute, et tegemist on mitteeksklusiivse suhtega.
5.16. Lõppkasutaja tugi. Te vastutate oma arendaja tarkvara lõppkasutajatele toe pakkumise eest.
6.

Tasud, tulude jaotus ja maksete töötlemine.

6.1. Meie poolt nõutavad tasud. Me jätame endale õiguse igal ajal kehtestada teile või teie arendaja tarkvara
lõppkasutajale hinnad või nõuda teilt tasu (otse või läbi tulude jaotamise) meie portaalide, SDK-de või API-de
kasutamise või mis tahes nende diskreetsete funktsioonide, komponentide või töötlemisfunktsioonide eest, mida
saab teie arendaja tarkvaras, selle poolt või kaudu integreerida või lubada. Kohaldatavad tasud määratakse kindlaks
meie portaalides või käesolevates tingimustes.
6.2. Meie poolt makstavad tasud. Kui me pakume selle eest, et teie arendaja tarkvara müüakse teenuse kaudu,
tasu või tulude jaotamist, siis maksame teile käesolevate tingimuste ja teenuse maksepoliitika vastavas jaotises (nt
Adobe Exchange'i puhul jaotis 13.2.) sätestatu alusel. Me võime mis tahes maksepoliitikat aeg-ajalt muuta ning teie
kohustuseks on nende muudatustega regulaarselt kursis olla. Jätkates teenuse kaudu arendaja tarkvara esitamist või
üleslaadimist või mitte eemaldades arendaja tarkvara, nõustute te maksepoliitikasse aeg-ajalt sisseviidavate
muudatustega. Võite määrata oma arendaja tarkvara tasuta tarkvaraks ning sellisel juhul võime me arendaja
tarkvara levitada ilma teie ees vastutust kandmata ja teile tasumata. Meil puuduvad teie ees muud
maksekohustused kui need, mis nendes tingimustes sätestatud. Kui pakume arendaja tarkvara proovi- või
testversiooni, ei kehti meile käesolevates tingimustes sätestatud maksekohustus.
6.3. Adobe maksetöötleja. Me võime kasutada Adobe maksetöötlejaid, et hõlbustada teile maksete tegemist ja
teenuse kaudu arendaja tarkvara müüki. Adobe maksetöötleja võib nõuda teilt eraldi maksetöötleja lepingu
sõlmimist otse nendega ja lisateabe esitamist. Kui arendaja tarkvara eest tasutavat makset töötleb või haldab Adobe
maksetöötleja, siis võtate teadmiseks ja nõustute, et Adobe ei vastuta mingil viisil maksete hilinemise või ebatäpsuse
eest, ning nõustute lahendama tasude töötlemisega seotud vaidlused otse Adobe maksetöötlejaga. Lisaks võib
Adobe jagada teid puudutavat teavet Adobe maksetöötlejaga ja Adobe teenusepakkujatega, kui see on vajalik teile
teenuse kasutamise võimaldamiseks. Adobe ei pääse ligi ega oma kontrolli funktsioonide üle, mida kolmas isik võib
kasutada, ning Adobe privaatsusepoliitika ega tingimused ei kohaldu kolmanda isiku veebisaitide infopraktikale.
6.4. Maksud ja kolmandate isikute tasud. Te peate maksma mis tahes kehtivad maksud ja mis tahes kolmandate
isikute tasud (sealhulgas näiteks rahvusvahelise kõne tasud, mobiilitasud, ISP, andmesidepaketi tasud,
krediitkaarditasud, valuutavahetustasud). Me ei vastuta nende tasude eest. Kui meilt nõutakse tasusid, võime me
võtta meetmed, et need tasud nõutaks sisse teilt. Sissenõudmisega seonduvad kulud kannate teie.
7.

Kaubamärgid.

7.1. Kaubamärgi litsents. Anname teile piiratud, ülekandmatu, tühistatava lihtlitsentsi Adobe kaubamärkide
kasutamiseks teie arendaja tarkvaras, teie veebisaidil ja trükitud ning elektroonilises teabeedastuses ainult selleks, et
näidata, et teie arendaja heakskiidetud tarkvara võimaldab ühendust teenuste või tarkvaraga, koostoimib nendega,
ühildub nendega või on nende kaudu kättesaadav seni, kuni niisugune kasutus on kooskõlas käesolevate
tingimustega, sealhulgas Adobe kaubamärgi kasutussuunistega, mis asuvad Adobe veebisaidil (adobe.com),
brändimise suunistega ja muude kohalduvate kaubamärgi suuniste või piirangutega, mis on ära toodud portaalides.
Need suunised võib Adobe igal ajal läbi vaadata ja neid ajakohastada ning teie tegevus peab alati suuniste
ajakohastatud versiooniga kooskõlas olema. Käesolevad tingimused ei anna teile õigust kasutada muid Adobe
kaubamärke.
(a) Teiepoolne Adobe kaubamärkide kasutamine kooskõlas käesolevate tingimustega ei anna teile ühtegi muud
õigust, valdusõigust ega huvi seoses Adobe kaubamärkidega. Te tunnistate Adobe kaubamärkide omandiõiguse
kuulumist Adobele, Adobe kaubamärkidega seotud firmaväärtust ning et sellest firmaväärtusest saab kasu üksnes
Adobe ja see kuulub vaid Adobele. Te nõustute mitte kasutama Adobe kaubamärke mis tahes viisil, mis võib
kahjustada Adobe või teenuste või tarkvara mainet, kahjustada või häirida Adobe kaubamärkide firmaväärtust,
rikkuda Adobe intellektuaalomandi õigusi, või mitte tegema valet või eksitavat avaldust teie arendaja tarkvaraga
seoses.
(b) Te nõustute kasutama Adobe kaubamärke ainult seoses arendaja tarkvaraga, mis a) on kooskõlas käesolevate
tingimustega, b) vastab Adobe kehtestatud kvaliteedinõuetele ja c) on kooskõlas kõigi kohalduvate seadustega
jurisdiktsioonis, kus arendaja tarkvara on loodud või kasutusel. Nõudmisel teavitate te meid kõikidest kohtadest, kus

te kasutate Adobe kaubamärke, ja esitate meile selle kasutamise kohta esindusliku valimi. Nõudmisel aitate te meil
teostada järelevalvet Adobe kaubamärkide kvaliteedi ja kasutusvormi üle ja neid säilitada. Pärast vastava teate
saamist peate te lõpetama Adobe kaubamärkide igasuguse kasutamise, mille me oma äranägemise järgi leiame
olevat vastuolus selle litsentsi eesmärgiga. Te vastutate ainuisikuliselt kõigi Adobe kaubamärkide kasutamise
kõrvaldamise või muutmisega seotud kulude eest.
7.2. Kaubamärgi piirangud.
(a) Te võite kasutada märke ainult oma arendaja tarkvara turustamiseks ja reklaamimiseks. Te ei tohi kasutada
märke oma arendaja tarkvara kasutajaliidesel või -liideses.
(b) Te võite kasutada nõutavaid Adobe sisselogimisnuppe ja sisselogimismalli oma arendaja tarkvara
kasutajaliidesel või -liideses ainult tuvastamiseks, käivitamiseks või teenustesse sisselogimise lihtsustamiseks. Te ei
tohi kasutada Adobe sisselogimisnuppe ja sisselogimismalli oma arendaja tarkvara kasutajaliideses või väljaspool
seda, et tuvastada teenuste pakutavaid diskreetseid funktsioone, komponente või töötlemisfunktsioone, et turustada
või reklaamida oma arendaja tarkvara või mis tahes muul viisil.
(c) Te ei tohi kasutada nõutavaid funktsiooniikoone oma arendaja tarkvara kasutajaliidesel või -liideses, et
tuvastada teenuse diskreetseid funktsioone, komponente või töötlemisfunktsioone. Te ei tohi kasutada
funktsiooniikoone oma arendaja tarkvara kasutajaliideses või väljaspool seda teenuste sisselogimise käivitamiseks,
oma arendaja tarkvara turustamiseks või reklaamimiseks või mis tahes muul viisil.
(d) Te ei tohi kasutada ühtegi Adobe kaubamärki, sõna- või logokujundust ega mis tahes Adobe tootenime või
sarnast nime või kujundust tervikuna, osaliselt või lühendatud kujul oma arendaja tarkvara nimes ega tooteikoonil
või registreerida ega üritada registreerida veebisaidi domeeninime või kaubamärki, mis sisaldab ülalmainitut või on
sellega segadust tekitavalt sarnane.
8.

Lõpetamine ja eemaldamine.

8.1. Teiepoolne lõpetamine. Võite igal ajal lõpetada SDK-de või API-de kasutamise või teenustele või tarkvarale
juurdepääsu oma arendaja tarkvara kaudu. Selline lõpetamine ei vabasta teid kohustusest maksta tasumisele
kuuluvad teenustasud. Lõpetamise korral te lõpetate arendaja tarkvara levitamise, SDK-de ja API-de kasutamise,
teenustele või tarkvarale juurdepääsu oma arendaja tarkvara kaudu ning mis tahes tarkvara või teenusega
ühilduvuse reklaamimise.
8.2. Meiepoolne lõpetamine. Me võime käesolevad tingimused lõpetada või keelduda teie taotlustest teenustele
või tarkvarale juurdepääsemiseks või tühistada teile määratud API võtmed mis tahes põhjusel.
8.3. Kehtimajäämine. Käesolevate tingimuste aegumisel või lõpetamisel jäävad kehtima teile antud mis tahes
igavesed litsentsid, teie hüvitamiskohustused, meie garantiist loobumised või vastutuste piiramised ning vaidluste
lahendamise sätted, mis on sätestatud käesolevates tingimustes.
9.

AIR-i täiendavad piirangud.

9.1. AIR-i ehitustööriistade levitamise ja muutmise keeld. Võite installida ja kasutada AIR-i ehitustööriistu ja AIR-i
käitusaja komponente ainult arendaja tarkvara arendamiseks. Te ei tohi AIR-i ehitustööriistu (välja arvatud failid,
millele kehtivad kolmandate isikute litsentsid, mis lubavad teil seda teha) või AIR-i käitustarkvara mis tahes viisil
muuta või levitada.
9.2. Objektikoodi edasilevitusfailid. Te võite levitada AIR-i objektikoodi edasilevitusfaile ainult nii, nagu need on
automaatselt teie arendaja tarkvarasse integreeritud (st ainult kui AIR-i ehitustööriistade kasutamise kõrvaltoode),
kasutades AIR objektikoodi edasilevitusfaile vastavates kaustades /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/aircaptivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar ja /runtimes/air/android/device/Runtime.apk.

9.3. Muudetud AIR SDK lähtefailide levitamine. Võite levitada oluliselt muudetud AIR SDK lähtefaile lähtekoodi või
objektikoodi formaadis eraldi või koos teiste arendajatele kasulike komponentidega, tingimusel, et a) panete kaasa
autoriõiguse teatise, mis näitab, kellele kuulub selliste muudetud failide autoriõigus, ning b) ei kasuta oma
muudetud AIR SDK lähtefailidega levitatavates uutes pakettides või klassinimedes sõnu ja täheühendeid, nagu „mx”,
„mxml”, „flex”, „flash”, „fl” või „adobe”.
9.4. Volitamata kasutamise keeld. Te ei tohi luua ega levitada ühtegi tarkvara, sealhulgas arendaja tarkvara, mis
toimib koos individuaalsete AIR-i käitusaja komponentidega viisil, mida Adobe pole dokumenteerinud. Te ei tohi
luua ega levitada ühtegi tarkvara, kaasa arvatud arendaja tarkvara, mis on loodud koostoimima AIR-i käitustarkvara
desinstallitud eksemplariga. Te ei tohi luua ega levitada arendaja tarkvara, mis töötab ilma installimata. Teil pole
lubatud installida või kasutada AIR-i ehitustööriistu ega AIR SDK muid osasid, et arendada tarkvara, mis on selle
lepingu alusel keelatud.
9.5. AVC kodeki kasutamine. Käesolev toode on litsentsitud AVC patendiportfelli litsentsi alusel isiklikuks
mitteäriliseks kasutamiseks tarbija poolt a) AVC standarditele vastava video („AVC video”) kodeerimiseks ja/või
b) AVC video kodeerimiseks, mis on kodeeritud tarbija poolt isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks ja/või on ostetud
AVC videote müümiseks litsentsitud videomüüjalt. Litsentsi ei anta ja see ei ole eeldatav mis tahes muu kasutuse
korral. Lisateavet saab ettevõttelt MPEG LA L.L.C. http://www.mpegla.com.
9.6. MP3 kodeki kasutamine. Te ei tohi kasutada MP3 kodekeid muudes käitusaja teekides kui läbi avaldatud
käitusaja API-de. Sellise arendaja tarkvara arendamine, kasutamine või levitamine, mis töötab mitte-PC-seadmetes ja
mis dekodeerib MP3-andmeid, mis ei sisaldu SWF-, FLV- või muus vormingus, mis sisaldab rohkem kui MP3andmeid, võib nõuda ühte või mitut kolmanda isiku litsentsi.
10. Täiendavad piirangud Adobe InDesign SDK ja API jaoks.
10.1. InDesign SDK-s ja API-s olev näidiskood võib olla kompileeritud unikaalse pistikprogrammi ID-ga. Kui levitate
näidiskoodi muudetud või ühendatud versioone, nõustute asendama näidiskoodis unikaalse pistikprogrammi ID
oma spetsiifilise pistikprogrammi ID-ga. Unikaalse pistikprogrammi ID taotlemise juhised leiate meie veebisaidilt.
10.2. World Ready Composeri jaoks InDesign Serveri SDK-s sisalduvad API-d on mõeldud kasutamiseks Adobe
InDesign Serveriga funktsioneeriva tarkvara sisemise arendamise eesmärgil. Adobe ei toeta World Ready Composeri
API-sid kasutava Adobe InDesigni ja/või Adobe InCopyga funktsioneerimiseks mõeldud tarkvara sisemist
arendamist.
10.3. Kui kasutate InDesign SDK-d, et arendada arendaja tarkvara, mis muudab, laiendab või kasutab muul moel meie
omandisse kuuluvaid failivorminguid .folio ja .indd („failivormingud”) mobiilseadmetes vaatamiseks (sealhulgas
kohaliku InDesign ülekatte ja interaktiivsete funktsioonide kasutamine), on selline kasutamine lubatud niikaua, kuni
failivorminguid levitatakse ainult heakskiidetud sisuvaaturiga. Käesolevas jaotises tähendab „heakskiidetud
sisuvaatur” meie Adobe kaubamärki kandvat ja kasutatavat sisuvaaturit või teie kaubamärki kandvat ja kasutatavat
Adobe sisuvaaturi versiooni. Teil ei ole lubatud kasutada InDesign SDK-d niisuguse arendaja tarkvara arendamiseks
ja/või levitamiseks, mis saab lugeda või teisendada failivorminguid mobiilseadmetes vaatamise eesmärgil. See
piirang ei kehti siiski muude digitaalsete failivormingute korral, nagu JPG, PNG, EPS, PS, EPUB, HTML, PDF, IDML,
XML, FLA ja SWF. Võite arendada arendaja tarkvara, kasutades InDesign SDK-d niisuguse sisu vaatamiseks ja
levitamiseks mis tahes viisil ja mis tahes seadmes, kui selline arendamine ja levitamine on kooskõlas käesolevate
tingimustega ja ainult siis, kui see ei sisalda meie omandisse kuuluvaid failivorminguid.
11. Täiendavad piirangud Adobe Stocki SDK ja API jaoks.
11.1. Vahemällu salvestamine. Te ei tohi salvestada vahemällu ega talletada ühtegi tööd ega muid API-de kaudu
saadud andmeid, välja arvatud need, mis on saadud mõistliku aja jooksul ja mida säilitatakse nii kaua, kui arendaja
tarkvara käitamiseks vajalik. Käesoleva lepingu lõppemisel või Adobe nõudel eemaldate te viivitamata kõik tööd ja
nende versioonid.

11.2. Võrdlus. Te ei tohi kasutada API-sid, et näidata Adobe Stocki ja tema konkurentide võrdlust hinnakujunduse või
mis tahes muu aspekti osas või muul viisil reklaamida Adobe Stocki konkurendi kaupu või teenuseid.
11.3. Kohustuste välistamine. Teil tuleb oma API kliendi juures ära märkida järgmine kohustuste välistamine: „See
toode kasutab Adobe Stocki API-t, kuid Adobe ei ole seda sertifitseerinud, heaks kiitnud ega spondeerinud. [Teie
nimi] ei ole Adobega seotud.”
11.4. Tööde kuvamine. Tööd on meie ja meie kaasautorite omand ning kaitstud intellektuaalomandi seadustega,
sealhulgas autoriõigustele, kaubamärkidele ja muudele sarnastele õigustele kehtivate seadustega. Peate tagama, et
töid ei saaks kopeerida, levitada, muuta või kuvada (välja arvatud käesolevates tingimustes lubatud ulatuses). Peate
tagama, et kaasautorite nimed oleksid nähtavad igal tööl, mis on teie arendaja tarkvaras kuvatud, või asuksid selle
kõrval ning oleksid järgmises vormingus: „Autor nimi / Adobe Stock”. Te ei tohi väita ega eeldada, et mis tahes töö
on teie loodud või kuulub teie omandisse. Te ei tohi paigutada ega lubada kolmandatel isikutel paigutada reklaame
ega muid materjale, mis varjavad või muudavad töid või töödele viitamist. Te ei tohi paigutada ega lubada
kolmandatel isikutel paigutada tööde lähedusse või kõrvale materjale, mis sisaldavad täiskasvanutele mõeldud sisu
või kuvavad seda, reklaamivad ebaseaduslikku tegevust või tubaka müüki või on muul viisil laimavad,
ebaseaduslikud, halvustavad või vääritud, sealhulgas pornograafiale, eskortteenustele või täiskasvanute
meelelahutusklubidele või muule sarnasele viitavad materjalid.
11.5. Teie arendaja tarkvara peab selgelt ja silmatorkavalt kuvama viite Adobe Stockile vormingus „Powered by
Adobe Stock” koos hüperlingiga http://stock.adobe.com ning see peab olema nähtav teie arendaja tarkvara
lõppkasutajatele.
11.6. Välja arvatud juhul, kui me oleme selgesõnaliselt ja eraldi kirjalikus kokkuleppes lubanud, ei tohi te kasutada
API-sid, et kuvada või litsentsida sisu, mis on saadaval Adobe Stockis ja mis pole sellest lepingust tulenevalt
määratletud kui „töö” (st videod, 3D-sisu, kvaliteetsisu, sisu, mille juures on märge „ainult toimetuslikuks
kasutamiseks”, ja kogu muu sisu, mille juures pole märget „standardne”).
11.7. Te ei tohi töid müüa ega litsentsida ega lasta töid eraldiseisvate failidena alla laadida oma arendaja tarkvarast.
11.8. Võite kasutada otsingu API-sid ainult selleks, et kuvada oma arendaja tarkvara kaudu pisipilt või tööde
vesimärgiga versioonid ja suunata oma kasutajad Adobe Stocki veebisaidile, et kasutajad saaksid osta tööde või
nende allalaadimise litsentsid otse Adobe Stockist.
11.9. Te võite tulu saada ainult API-de kasutamisest iseenda poolt läbi sidusettevõttes osalemise, toetus- või muude
partnerprogrammide kaudu vastavalt meie vahel sõlmitud eraldi kirjalikule kokkuleppele. Te ei tohi API-sid kasutada
ühelgi muul ärilisel eesmärgil ning teie arendaja tarkvara kasutajatelt pole lubatud nõuda tasu, välja arvatud juhul,
kui selleks on meiepoolne kirjalik nõusolek.
11.10. Võite litsentsimise API-sid kasutada ainult selleks, et a) litsentsida töid vastavalt teie Adobe Stocki
kliendilepingule või b) lubada oma kasutajatel, kes on teie arendaja tarkvara kaudu Adobe Stocki sisseloginud,
litsentsida ettemakstud töid vastavalt nende meiega sõlmitud kliendikokkulepetele. Igasugust teie API kliendi kaudu
litsentsitud tööde kasutamist reguleerib kohaldatav Adobe Stocki kliendileping.
11.11. Võite kasutada sisselogimise API-sid ainult selleks, et võimaldada oma kasutajatel teie arendaja tarkvara kaudu
oma Adobe Stocki kliendikontodele sisse logida; selleks peab iga kasutaja andma teile selgesõnalise loa
juurdepääsuks oma Adobe Stocki kliendikontole teie arendaja tarkvara kaudu.
11.12. Võite salvestada load, mis me teile anname, kui Adobe Stocki klient autendib teie arendaja tarkvara oma
Adobe Stocki kontol.
11.13. Peate viivitamatult kustutama Adobe Stocki kliendi sisu või muu teabe, sealhulgas load, selle kliendi või meie
nõudmisel või kui see klient sulgeb oma konto teie juures.
11.14. Adobe võib katkestada mis tahes töö litsentsimise ja keelduda töö allalaadimisest igal ajal.
12. Täiendavad piirangud Adobe Typekiti API jaoks.

12.1. Typekiti komplektid avaldatud saitide jaoks. Veebifondi eelvaate API-t või vormingut Web Open Font Format
(WOFF) ei tohi kasutada avaldatud veebisaitide jaoks Typekiti fontide laadimiseks; avaldatud veebisaitide jaoks
Typekiti fontide laadimiseks tuleb teil kasutada Typekiti komplekti.
12.2. Veebiloome. Typekiti veebifonte saab kasutada ainult niisuguse sisu veebiloomeks, mis on avaldatud HTLM-ina
ja mis sisaldab Typekiti komplekti. Teil on keelatud Typekiti veebifonte konvertida või rasterdada mõnda muusse
vormingusse, nagu PDF või mis tahes graafikavorming.
12.3. Typekiti logo. Teie arendaja tarkvara peab selgelt ja nähtavalt kuvama Typekiti logomärgi, mille leiate
aadressil https://platform-assets.typekit.net/typekit-logo.svg, näitamaks, et Typekiti fonte pakub Adobe. Te peate
Typekiti logo kasutamisel lähtuma brändimise suunistest.
12.4. Lõppkasutaja litsentsileping. Teie arendaja tarkvaraga peab kaasas olema teie oma lõppkasutaja
litsentsileping. Teie lõppkasutaja litsentsileping ei tohi sisaldada tingimusi, mis on vastuolus Adobe tingimustega.
12.5. Teie arendaja tarkvara esitamine. Enne oma arendaja tarkvara väljalaskmist peate selle heakskiidu saamiseks
meile esitama. Teie arendaja tarkvarale kehtivad jaotises 4.1. esitatud tingimused ja me võime teie arendaja tarkvara
oma äranägemisel kas heaks kiita või tagasi lükata.
13. Täiendavad piirangud Adobe Exchange'i jaoks.
13.1. Lõppkasutaja litsentsileping. Teie arendaja tarkvaraga, mis esitati Adobe Exchange'i portaalis levitamiseks,
peab kaasas olema teie oma lõppkasutaja litsentsileping.
13.2. Tasud ja tulude jaotus. Arendaja tarkvara puhul, mis on esitatud Adobe Exchange'i portaalile ja mida
levitatakse Adobe Exchange'i teenuse kaudu, maksame me teile kooskõlas käesolevate tingimustega ja hetkel
kehtiva maksepoliitikaga, mille võite leida aadressil
https://partners.adobe.com/exchangeprogram/creativecloud/support/ae-payment-policy.html (või selle asemel
loodud veebisaidil) (ühiselt „Adobe Exchange'i maksepoliitika”), müügi eest saadud summasid, millest on maha
arvatud tühistamised, tagastamised ja tagasimaksed. Me võime Adobe Exchange'i maksepoliitikat aeg-ajalt muuta
ning teie kohustuseks on nende muudatustega regulaarselt kursis olla. Jätkates arendaja tarkvara esitamist või
üleslaadimist Adobe Exchange'i portaali või arendaja tarkvara hoidmist Adobe Exchange'i teenuses, nõustute te
Adobe Exchange'i maksepoliitikasse aeg-ajalt sisseviidavate muudatustega. Võite määrata oma arendaja tarkvara
tasuta tarkvaraks ning sellisel juhul võime me arendaja tarkvara levitada ilma teie ees vastutust kandmata ja teile
tasumata. Meil puuduvad teie ees muud maksekohustused kui need, mis nendes tingimustes sätestatud. Kui
pakume arendaja tarkvara proovi- või testversiooni, ei kehti meile Adobe Exchange'i maksepoliitika sätted ja meil
puudub igasugune maksekohustus.
13.3. Teie arendaja tarkvara esitamine. Teie arendaja tarkvara versioon, mille te edastate Adobe Exchange'i portaali
kaudu, peab vastama meie praegustele heakskiitmissuunistele ja standardeeskirjadele, mis on ära toodud Adobe
Exchange'i portaalis ja brändimise suunistes, ning peab olema läbinud teiepoolse kvaliteedikontrolli testi. Teie
arendaja tarkvarale kehtivad jaotises 4.1. esitatud heakskiitmisnõuded ja me võime teie arendaja tarkvara oma
äranägemisel kas heaks kiita või tagasi lükata. Teil on õigus oma heakskiidetud arendustarkvara turustada ainult siis,
kui oleme selle teinud kättesaadavaks Adobe Exchange'i teenuses. Adobe võib arendaja tarkvara Adobe Exchange'i
teenusest igal ajal eemaldada mis tahes põhjusel ilma teie ees vastutust kandmata.
14. Täiendavad piirangud Document Cloudi jaoks.
14.1. Mitte-avalikud API-d. Te ei tohi avalikult näidata ega avalikustada ühtegi API-t, mis ei ole avalikult
dokumenteeritud ajal, mil te neile juurdepääsu saite. Selliste mitte-avalike API-de kasutamisele võivad kohalduda
täiendavad konfidentsiaalsusnõuded.

14.2. Teil on keelatud, ja te ei tohi lubada kolmandatel isikutel, muuta, asendada ja üritada kinnitada mis tahes
digiallkirja valideerimisfunktsiooni või mis tahes Adobe digiallkirja teenuse suutlikkust ilma Adobe kirjaliku
nõusolekuta.
14.3. Te ei tohi arendaja tarkvarasse sisse viia MegaSigni funktsiooni.
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