Adobe Fejlesztői Kiegészítő Feltételek
Utolsó frissítés: 2018. június 5. A korábbi változatokat (beleértve a Fejlesztői Szerződéses Feltételek korábbi
változatait és az Adobe Exchange Agreement megállapodást) teljes egészében helyettesíti.
Ezek a Kiegészítő Feltételek szabályozzák az Adobe Creative Cloud és a Document Cloud Szoftverek és
Szolgáltatások esetében használt Adobe SDK-k, API-k, fejlesztői Portálok és Művek használatát (az alábbiakban
meghatározottak szerint), és benne foglaltatnak az Adobe Általános Szerződési Feltételeiben („Általános Szerződési
feltételek”), amely a http://www.adobe.com/legal/terms.html webhelyen található (ezekre a Kiegészítő Feltételekre
és az Általános Szerződési Feltételekre a „Feltételek” szóval hivatkozunk). Egyéb esetben az itt meg nem határozott
nagy kezdőbetűs kifejezések az Általános Szerződési Feltételekben található meghatározások szerint értelmezendők.
Ha elfogadja ezeket a Feltételeket, az a helyébe lép az Ön és az Adobe között kötött minden korábbi
megállapodásnak, amely az Adobe Creative Cloud és Document Cloud Szoftverek és Szolgáltatások esetében
használt Adobe SDK-kkal, API-kkal, Portálokkal és Művekkel kapcsolatos. Ezek a Feltételek nem szabályozzák az
Adobe SDK-k, API-k és az Exchange webhely használatát az Adobe Experience Cloud termékek vagy szolgáltatások
esetében.
1. Fogalmak meghatározása.
1.1. Az „Adobe ID” azt az egyedi felhasználónevet, jelszót és profiladatokat jelenti, amelyeket Ön használ egy
fejlesztői fiók létrehozására és a Szolgáltatásba történő bejelentkezésre, illetve a Szolgáltatáshoz történő
hozzáférésre.
1.2. Az „Adobe fizetési feldolgozó” az Adobe harmadik féltől származó fizetési feldolgozója, amelynél szükség lehet
egy külön közvetlen fizetési feldolgozói megállapodás megkötésére és bizonyos további adatok megadására.
1.3. Az „Adobe Bejelentkezési Gombok és Bejelentkezési Sablon” jelenti azokat a különálló gombgrafikákat és
külön bejelentkezési képernyői felületsablonokat, amelyeket az Adobe rendelkezésre bocsát és amelyek
szükségesek egy felhasználói felületben ahhoz, hogy vizuális promptként (jóváhagyási kérésként) lehetővé tegyék
vagy kezdeményezzék a Szolgáltatás bejelentkezési mechanizmusát, az Adobe Márkázási Irányelveiben és az
adobe.io portálon bemutatottak és leírtak szerint.
1.4. Az „Adobe-védjegyek” az Adobe Márkázási Irányelveiben és az adobe.io portálon bemutatott és leírt Adobevédjegyek, -nevek, -logók, -ikonok, -jelvények és Creative márkázás, amelyeket az Adobe Exchange portálon
keresztül biztosítunk az Ön számára az Ön jóváhagyott Fejlesztői szoftvere elérhetőségének promotálására az Adobe
Exchange szolgáltatáson keresztül.
1.5. Az „AIR SDK” az AIR Fejlesztőeszközöket, az AIR Objektumkód Terjeszthető Komponenseket, az AIR Futásidejű
Összetevőket és az AIR SDK forrásfájlokat, valamint az AIR Mintakódot jelenti.
1.6. Az „AIR Fejlesztőeszközök” az AIR SDK által szolgáltatott fájlok fordítóprogramjait, futásidejű könyvtárait (de
nem a teljes Futásidejű szoftvert) jelentik, beleértve például a bin, a lib és a futásidejű könyvtárak tartalmát, az
adl.exe-t, az adl.bat-ot és az adt.jar-t.
1.7. Az „AIR Objektumkód Terjeszthető Komponensek” a //runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/aircaptivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar és /runtimes/air/android/device/Runtime.apk
mappákban található fájlokat jelenti, ha ezeket tartalmazza a jelen megállapodáshoz kötődően Önnek biztosított
SDK-verzió.
1.8. Az „AIR Futásidejű Összetevők” a segédprogram-könyvtárban vagy a telepítőfájlokban található Futásidejű
Szoftver könyvtárban (pl. a futásidejű mappában) vagy a Futásidejű Szoftver segédprogramjaiban lévő egyes fájlok,
könyvtárak vagy végrehajtható kódok bármelyikét jelentik. Az Adobe AIR.dll, a futásidejű végrehajtható fájlok, a
template.exe és a template.app példák a futásidejű összetevőkre.

1.9. Az „AIR Futásidejű Szoftver” olyan, „Adobe AIR” nevű, objektumkód formátumú Adobe futásidejű szoftvert
tartalmaz, amelyet a végfelhasználóknak telepítenie kell, valamint az Adobe által rendelkezésre bocsátott ilyen
szoftverek összes frissítését.
1.10. Az „AIR SDK Forrásfájlok” azon forráskódfájlokat jelentik, amelyek szerepelnek a jelen megállapodáshoz
mellékelt „frameworks” könyvtárban.
1.11. Az „API” az alkalmazásprogramozási interfészeket jelenti, amelyek a szoftverkomponensek interakcióját
meghatározó rutinok, protokollok és eszközök gyűjteményei. Az API-k meghatározhatók a fejlécfájlokban, a JAR
fájlokban, az SDK beépülő modul API-kban, ahogyan a fejlécfájlokban definiálják őket és ahogyan az a beépülő
modulok példakódjában és az objektumkód-formátumban szereplő kapcsolódó információban látható, és/vagy
könyvtárakként, amelyeket az Adobe az SDK részeként biztosít, hogy módosítatlanul terjessze a Fejlesztői Szoftverrel
együtt, amely megkönnyíti a Szoftverek és Szolgáltatások elérését és a velük való együttműködést. Ez a
meghatározás magában foglal a jelen Kiegészítő feltételek által biztosított minden API-t, köztük az AIR SDK-t is.
1.12. Az „API-kulcs” jelenti azokat a Fejlesztői Szoftverhez rendelt és Adobe ID-jával összekötött API hozzáférési
hitelesítő adatokat, amelyeket az Adobe arra használ, hogy társítsa és hitelesítse az Ön API tevékenységét és
Fejlesztői Szoftverét.
1.13. „Jelvények”: azokat a védjegyek jelenti (beleértve az emblémákat, ikonokat és szövegeket), amelyeket
jelvényként azonosítanak a Márkázási Irányelvek vagy a Portálok.
1.14. A „Márkázási irányelvek” jelentik azon utasításokat vagy irányelveket, amelyeket az Adobe adott ki vagy
biztosított az Ön számára az Adobe védjegyek Ön által történő felhasználásához.
1.15. A „Creative márkázás” a Márkázási irányelvekben és az adobe.io portálon leírt és bemutatott Jelvényeket,
Adobe bejelentkezési gombokat és sablonokat, valamint funkcióikonokat jelenti.
1.16. A „Fejlesztői szoftver” jelentése minden olyan szoftveralkalmazás, program, bővítmény, beépülőmodul és
egyéb technológia, amellyel Ön fejlesztést végez, illetve egy SDK vagy API segítségével hozzáférést szerez a
Szolgáltatásokhoz és Szoftverekhez vagy használja, csatlakoztatja azokat, valamint amelyet Ön fejleszt ki, hogy új
tulajdonságokat vagy funkcionalitást adjon hozzá a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez.
1.17. A „Funkcióikonok” jelentik azokat a különböző ikonokat, amelyeket az Adobe bocsát rendelkezésre, és amelyek
szükségesek ahhoz, hogy egy felhasználói felületben vagy felületen egyedileg határozzunk meg bizonyos különálló
Szoftver- vagy Szolgáltatásfunkciókat, összetevőket vagy feldolgozási funkciókat.
1.18. A „Portálok” a https://www.adobe.io/ helyen található Adobe fejlesztői webhelyet és az Adobe Exchange
webhelyet, valamint a https://adobeexchange.com/ helyen található, Creative Cloudhoz és Document Cloudhoz
kapcsolódó tartalomgyártói portált jelenti.
1.19. A „Tiltott adatok” olyan adatokat jelentenek, amelyek lehetővé tennék az Adobe számára egy konkrét
természetes személy beazonosítását (az eszköze helyett), ilyen például a telefonszám, az e-mail-cím, a hivatalos
azonosítóokmányok, a személyek nevei, a postai címek.
1.20. A „Mintakód” az objektumkódot és/vagy forráskódot jelenti, kivéve a Mintafájlokat, amelyeket azért
biztosítottunk, hogy jelen Feltételek szerint beépítse őket a Fejlesztői Szoftverbe
1.21. Az „SDK” az Adobe szoftverfejlesztői készletét és az összes kapcsolódó anyagot, rendszerfájlt, Mintakódot,
eszközt, programot és segédprogramot, beépülő modult, Mintafájlt és kapcsolódó dokumentációt jelenti. Ez a
meghatározás magában foglal a jelen Kiegészítő feltételek által biztosított minden SDK-t, köztük az AIR SDK-t és a
PhoneGap SDK-t is.
1.22. A „Művek” csak a „standard” jelölésű képeket jelentik az Adobe Stock weboldalon. Nem tartoznak a Művek közé
a videók, a 3D tartalom, a prémium tartalom, a „Csak szerkesztői használatra” szánt tartalom és bármilyen más, nem
„standard” besorolású tartalom.

2.

Fejlesztői hitelesítő adatok.

2.1. Adobe ID. Létre kell hoznia egy Adobe ID-azonosítót és egy online fejlesztői fiókprofilt ahhoz, hogy megkapjon
és használjon egy SDK-t, egy API-kulcsot, vagy hogy létrehozzon egy beépülőmodult vagy bővítményt. Fiókprofilját
folyamatosan frissítenie kell az aktuális fiókadatokkal, beleértve az aktuális kapcsolattartási adatokat. Önt terheli a
felelősség minden tevékenységért, amely a fiókján keresztül történik. Azonnal értesítenie kell az Adobe
Ügyféltámogatást, ha fiókja jogosulatlan használatáról tudomást szerez. Nem teheti meg a következőket: (a)
fiókinformáció megosztása (kivéve egy arra jogosult fiókkezelő adminisztrátorral) vagy (b) más felhasználó fiókjának
használata.
2.2. API-kulcs. Ha az adott API-nak API-kulcsra van szüksége a Szoftverekhez vagy Szolgáltatásokhoz való
hozzáféréshez, minden Fejlesztői Szoftverhez külön API-kulcsot kell igényelnie. Amíg Fejlesztői Szoftverének
terjesztését nem hagytuk jóvá, az API-kulcs csak a Fejlesztői Szoftver belső fejlesztésére és tesztelésére használható,
és nem alkalmazható harmadik félnek közzétett Fejlesztői Szoftverekhez kapcsolódóan. A jóváhagyási folyamat
részletei a jelen Feltételekben vagy a Portálokon találhatók, vagy más módon tájékoztatjuk Önt azokról.
2.3. API használati adatok. Összesített használati adatokat gyűjthetünk bármely, SDK-t, API-t vagy Portált használó
Fejlesztői Szoftvertől. Ez az információ az Adobe-fiókjához és online fejlesztői fiókprofiljához kapcsolódik, és segít
bennünket a biztonság megőrzésében, a teljesítmény követésében, valamint a minőség és a funkciók
továbbfejlesztésében.
3.

Licencek.

3.1. Adobe szellemi tulajdonjog. A Szolgáltatások és Szoftverek elemei a mi és a beszállítóink tulajdonjogába
tartoznak és a törvény védi őket, beleértve az Egyesült Államok szerzői és szabadalmi jogát, a nemzetközi
szerződések rendelkezéseit és a felhasználás helyének vonatkozó nemzeti törvényeit. Biztosítania kell, hogy az SDK-k
vagy API-k másolatai, illetve az Ön által bármilyen okból reprodukált SDK-k vagy API-k bármely alkotóeleme
ugyanazokat a szerzői jogi figyelmeztetéseket és szükség szerint más, az elemekben megjelenő tulajdonjogi
figyelmeztetéseket tartalmazza, mint amiket mi adtunk meg. Mi és beszállítóink fenntartjuk a Szolgáltatások és
Szoftverek elemeinek, a rögzítéshez használt adathordozónak, és minden további példánynak a tulajdonjogát,
függetlenül a formától és az adathordozótól, amelyen az eredeti verzió és a másolatok helyet kapnak.
3.2. Az Ön által az Adobe-nak biztosított licencek. Ön globális, nem kizárólagos licencet biztosít számunkra a
Fejlesztői Szoftver használatára, reprodukálására és más módon való tesztelésére a terjesztéséhez szükséges
elfogadás érdekében. Ha egy Fejlesztői szoftvert egy Portálon keresztül küldd be (például az Adobe Exchange Portál)
ahhoz, hogy elérhetővé tegye egy Szolgáltatásban (pl. Adobe Exchange Service), akkor megad számunkra egy
globális, nem kizárólagos, jogdíjmentes, teljesen kifizetett licencet a nyilvánosan megjelenítésre, végrehajtásra,
módosításra, allicencelésre és terjesztésre az Ön Fejlesztői szoftverére vonatkozóan a végfelhasználók felé a
Szolgáltatáson keresztül. Ön globális, nem kizárólagos licencet biztosít a számunkra, hogy használjuk az Ön nevét,
logóit vagy egyéb védjegyeit és leíró anyagait, illetve arra, hogy nyilvánosan hivatkozzunk Önre vagy az Ön Fejlesztői
Szoftverére a Szoftverek és Szolgáltatások, valamint az Ön Fejlesztői Szoftverének hirdetése és népszerűsítése
érdekében.
3.3. Az Adobe által Önnek biztosított licenc.
(a) Belső fejlesztés.Ezen feltételek és Kiegészítő Feltételek függvényében nem kizárólagos, nem átruházható,
visszavonható licencet biztosítunk Önnek az SDK és az API-kulcsok használatára a Fejlesztői Szoftver tesztelésére.
(b) Terjesztés.Ezen feltételek és Kiegészítő Feltételek függvényében, beleértve a 4. pontban meghatározott
jóváhagyási jogokat is, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható licencet biztosítunk Önnek az SDK és az
API-kulcs használatára, reprodukálására és terjesztésére kizárólag az Ön jóváhagyott Fejlesztői Szoftverében és
Szoftverével.
(c) Mintakód. Használhatja, módosíthatja vagy integrálhatja a Fejlesztői Szoftveréhez kapcsolódó SDK-val
biztosított Mintakód egészét vagy részeit, függetlenül attól, hogy „mintakód” néven szerepel-e az SDK-val együtt

biztosított mappákban és fájlokban. A 4. szakaszban meghatározott jóváhagyási jogok függvényében csak
objektumkód formában terjesztheti a Mintakódot és annak módosításait a Fejlesztői Szoftver részeként. Ön
beleegyezik abba, hogy minden Adobe-szerzői jogot, felelősséget kizáró nyilatkozatot vagy más tulajdonjogi
figyelmeztetést megőriz és reprodukál (úgy, ahogy azok a Mintakódban szerepelnek) a Mintakód minden
másolatában, módosításában vagy integrációjában, amelyeket a jelen Feltételek alapján létrehozhat. Az általunk
biztosított Mintakód minden módosított vagy integrált részére vonatkoznak ezek a Feltételek.
3.4. Módosítások. Bármikor figyelmeztetés nélkül, szabadon módosíthatjuk, frissíthetjük vagy megszüntethetjük az
SDK-kat, API-kat (vagy azok bármely részét vagy elemét) vagy a Portálokat.
3.5. Nem nyilvános API-k. Nem mutathat be vagy tehet közzé nyilvánosan API-kat, amelyekről nem áll
rendelkezésre nyilvános dokumentáció az Ön hozzáférésének pillanatában. Az ilyen nem nyilvános API-k
használatát további titoktartási kötelezettség terhelheti.
3.6. Harmadik féllel kapcsolatos feltételek. Az SDK vagy az API tartalmazhat harmadik féltől származó szoftvert
(például szabad vagy nyílt forráskódú szoftvereket), és olyan kiegészítő szerződéses feltételek vonatkozhatnak rá,
amelyek általában egy külön licencszerződésben vagy egy „Olvass el” fájlban szerepelnek vagy a „Harmadik Fél
Szoftverére Vonatkozó Figyelmeztetések és/vagy Kiegészítő Feltételek” címen találhatók az alábbi címen:
http://www.adobe.com/go/thirdparty (együttesen „Harmadik Fél Licencfeltételei”). A Harmadik Fél Licencfeltételei
megkövetelhetik, hogy a végfelhasználókat is tájékoztassa. Amennyiben a jelen Feltételek és a Harmadik Fél
Licencfeltételei között ellentmondás áll fenn, a Harmadik Fél Licencfeltételei élveznek elsőbbséget.
3.7. Egyéb Adobe-szolgáltatások. A jelen feltételek nem biztosítanak semmilyen jogot az Adobe egyetlen
szolgáltatásában, szoftverében sem, illetve az ezeken keresztül elért tartalmakhoz sem.
4.

A Fejlesztői Szoftver terjesztése.

4.1. Az Adobe jóváhagyása. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk bármely Fejlesztői Szoftver terjesztését (beleértve
a Fejlesztői Szoftver hozzáférését a Szoftverekhez vagy a Szolgáltatásokhoz), kivéve, ha azt saját belátásunk szerint
jóváhagyjuk. A jóváhagyás részeként felülvizsgálhatjuk a Fejlesztői Szoftvert a jelen Feltételeknek való megfelelés
érdekében, beleértve azon biztonsági problémák azonosítását, amelyek hatással lehetnek az Adobe-ra vagy a
felhasználókra. Fenntartjuk továbbá a jogot arra is, hogy újraengedélyeztetést kérjünk a Fejlesztői Szoftverek
módosítása esetén (beleértve a hibajavításokat, frissítéseket, bővítéseket, módosításokat és új kiadásokat). A
jóváhagyási folyamat részleteit a Portálokon oldalon találja. Bármilyen okból bármikor visszavonhatjuk bármely
Fejlesztői Szoftver jóváhagyását, beleértve az Adobe Általános Használati Feltételek vagy a Kiegészítő Feltételek
későbbi változatainak be nem tartását. Ha a Fejlesztői Szoftverének jóváhagyását visszavonjuk, akkor az értesítést
követő 10 napon belül meg kell szüntetnie a terjesztést és a Szoftverekhez vagy Szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
4.2. Terjesztési csatornák. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jóváhagyott Fejlesztői szoftvereket az Adobe Exchange
szolgáltatáson keresztül forgalmazzuk, és korlátozzuk a jóváhagyott Fejlesztői szoftverek terjesztését az általunk nem
jóváhagyott csatornákon keresztül.
5.

Követelmények és korlátozások.

5.1. Módosítások és feltérképezés kizárása. Kivéve az ezen feltételekben kifejezetten megengedettek, tilos (a)
módosítania, más környezetben való alkalmazáshoz megváltoztatnia, átdolgoznia vagy más formátumba
átkonvertálnia bármely SDK bármely részét, vagy (b) visszafejtenie, visszafordítania, visszabontania, illetve más
módon feltárnia bármely SDK vagy API forráskódját vagy bármely részét. Ha a joghatósága törvényei jogot adnak
Önnek az SDK visszafordítására azon információk megszerzése érdekében, amelyek szükségesek, hogy az SDK
licencelt részeit más szoftverekkel együtt lehessen működtetni, ezt csak akkor teheti meg, ha először kikéri tőlünk
ezeket az információt. Saját belátásunk szerint biztosíthatjuk ezeket az információkat vagy ésszerű feltételeket
szabhatunk, beleértve egy ésszerű díjat is, a forráskód ilyen jellegű használatához, hogy biztosítsuk a saját és
beszállítóink tulajdonjogainak védelmét az SDK forráskódjában.

5.2. A Szoftverek vagy Szolgáltatások megzavarásának kizárása. Az API-k által engedélyezettektől eltekintve, nem
hozhat létre olyan Fejlesztői Szoftvert, amely (a) eltávolítja a „Névjegy” vagy „Információ” képernyőket vagy
oldalakat bármely Szoftverben vagy Szolgáltatásban, vagy (b) megzavarja bármely Szoftver vagy Szolgáltatás vagy
azok bármely összetevőjének működését és/vagy megjelenését.
5.3. A Szoftverek vagy Szolgáltatások lokalizálásának kizárása. Az SDK-kat nem használhatja olyan szoftverek
fejlesztésére, amelyek lehetővé teszik a Szoftverek vagy a Szolgáltatások lokalizációját. A „lokalizáció” a telepített
Szoftverek és Szolgáltatások alapértelmezett nyelvének módosítását jelenti, többek között beleértve a Szoftverek és
Szolgáltatások felhasználói felületét.
5.4. Együtt kínált termékek különválasztásának kizárása. Az SDK-k különféle alkalmazásokat, segédprogramokat
és összetevőket tartalmazhatnak, összetett platformokat és több nyelvet is támogathatnak, illetve több
kommunikációs eszközön és több példányban is biztosíthatók. Mindazonáltal az SDK-kat egységes termékekként
terveztük és adtuk át Önnek, hogy egységes termékként használja őket számítógépeken és platformokon az itt
engedélyezett módokon. Nem kell az SDK összes összetevőjét használnia, de nem választhatja külön vagy
csomagolhatja át az SDK összetevőit különböző számítógépeken történő terjesztésre, átvitelre, továbbértékesítésre
vagy felhasználásra.
5.5. Rosszindulatú szoftverek. Ön nem tesz olyan lépést, amely a Szoftverek és Szolgáltatások bármely részét
rosszindulatú vagy káros kódnak, vírusoknak, trójaiaknak, férgeknek, időzített bombáknak, cancelbot robotoknak
vagy más olyan rosszindulatú programoknak teszi ki, amelyek célja rombolást vagy fennakadást okozni.
5.6. Illegális szoftverek. Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat és Szoftvereket olyan Fejlesztői Szoftverek
létrehozására, amelyek rendeltetésszerű vagy a reklámozott használat mellett sértik a törvényeket, rendeleteket,
előírásokat, szabályozásokat vagy jogokat (beleértve a szellemi tulajdonra, a számítógépes kémprogramokra, az
adatbiztonságra, az kereskedelmi ellenőrzésre, a tisztességtelen versenyre, az antidiszkriminációra vagy a hamis
reklámra vonatkozó törvényeket, szabályozásokat vagy jogokat).
5.7. Kereskedelmi ellenőrzések. A Fejlesztői szoftver az Egyesült Államok jogszabályai és a nemzetközi
jogszabályok, korlátozások és szabályozások hatálya alá tartozik (együttesen „Kereskedelmi törvények”), amely
szabályozhatja a Fejlesztői szoftver importját, exportját és használatát. Ön kijelenti és szavatolja, hogy megkapta a
szükséges hatósági engedélyeket a Fejlesztői szoftver importálásához, exportálásához és használatához a vonatkozó
kormányzati hatóságoktól. Ezenkívül Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem állampolgára embargó alatt álló vagy más
módon korlátozott országnak, valamint nem tartózkodik ilyen országban egyéb módon (beleértve Iránt, Szíria,
Szudán, Kuba, Krími Köztársaság és Észak-Korea).
5.8. Nyílt forráskódú szoftver. Nem egyesít, integrál vagy használ SDK-t vagy API-t vagy azok bármely részét
semmilyen szoftverrel együtt, amelyre olyan licencfeltételek vonatkoznak, amelyek szükségessé teszik bármely
Adobe szellemi tulajdon licencbe adását vagy másképpen történő megosztását bármely harmadik félnek/féllel (csak
példaként: GPL-licencfeltételek).
5.9. Felhasználási korlátozás. Korlátozhatjuk az API által fogadott hívások számát vagy típusát, ha úgy gondoljuk,
hogy a hívások száma negatívan érinti az API-t, a Szoftvert vagy a Szolgáltatást.
5.10. Továbblicencelés kizárása. Nem licencelhet tovább egy API-t harmadik fél felhasználására. Nem (a) vehet
bérbe, adhat el, kölcsönözhet vagy biztosíthat más jogokat az SDK-ban vagy API-ban, beleértve tagságon vagy
előfizetésen alapuló jogokat, vagy (b) biztosíthatja az SDK vagy API használatát egy számítógépes szolgáltatást
kínáló vállalkozásban, harmadik félnek kiszervezett létesítményben vagy szolgáltatás esetén, szolgáltatói irodára
vonatkozó megállapodás esetén, hálózatban vagy időmegosztás szerint.
5.11. Az API-hoz hasonlóan működő szoftver létrehozása. Nem hozhat létre olyan Fejlesztői Szoftvert, amely nem
tartalmaz jelentősen eltérő funkciókat vagy megoldásokat az API által biztosítottakhoz képest. Nem hozhat létre
olyan Fejlesztői szoftvert, amely versenytársa az Adobe technológiáinak vagy termékeinek, vagy hasonlít azokhoz. Az
Adobe fenntartja magának a jogot, hogy saját kizárólagos belátása szerint elutasítsa vagy eltávolítsa az Adobe
technológiáival vagy termékeivel azonos vagy versenyképes Fejlesztői szoftvereket.

5.12. Végfelhasználói adatok. Ha Ön bárki személyes azonosításra alkalmas adatokat gyűjt Fejlesztői Szoftverén
keresztül, elfogadja, hogy: (a) betartja az összes vonatkozó adatvédelmi törvényt és rendelkezést, (b) olyan
adatvédelmi figyelmeztetést jelentet meg, amely könnyen hozzáférhető a felhasználók számára az Ön Fejlesztői
Szoftveréből, és amelyben világosan és pontosan leírja az Ön által alkalmazott gyakorlatokat arra vonatkozóan, hogy
miként gyűjti, használja fel és osztja meg a végfelhasználói személyes azonosításra alkalmas adatokat az Adobe-bal
és harmadik felekkel, és (c) tiszteletben tartja a végfelhasználók privát szféráját, és tiszteletben tartja, illetve betartja a
saját adatvédelmi figyelmeztetésében vállalt kötelezettségeit. Az Ön Fejlesztői szoftverének nem továbbíthat Tiltott
adatokat az Adobe-nak.
5.13. A Tiltott adatok továbbítása. Az Ön Fejlesztői szoftvere (a) nem továbbíthat, biztosíthat vagy tehet más módon
elérhetővé az Adobe részére semmilyen Tiltott adatot, és (b) nem származtathat Tiltott adatokat az Ön által a
részünkre átadott és egyéb harmadik felektől szerzett adatok összekapcsolásából, kombinálásából vagy
összehasonlításából.
5.14. Adatvédelem. Az Adobe Adatvédelmi Szabályzata (http://www.adobe.com/go/privacy) lehetővé teszi a
felkeresett honlapok nyomon követését, és részletesen tárgyalja a nyomon követés és a cookie-k, webes irányjelzők
és hasonló eszközök használatának kérdését.
5.15. Az Adobe által végzett fejlesztések akadályozásának kizárása. Jelenleg fejlesztünk vagy fejleszthetünk olyan
technológiákat vagy termékeket, amelyek a Fejlesztői Szoftveréhez hasonló kialakítással vagy funkcionalitással
rendelkeznek vagy rendelkezhetnek vagy versenytársai lehetnek annak. A Feltételekben semmi sem korlátozza a
technológiák vagy termékek fejlesztésére, megszerzésére, licencelésére, karbantartására vagy terjesztésére
vonatkozó jogunkat. Ön vállalja, hogy nem érvényesíti az Ön Fejlesztői Szoftverét védő semmilyen szabadalmi
oltalmát ellenünk, leányvállalataink, tagvállalataink vagy a Szolgáltatások vagy Szoftverek gyártásával,
felhasználásával, behozatalával, licencelésével, értékesítésre kínálásával vagy értékesítésével foglalkozó ügyfeleink,
ügynökeink vagy szerződéses partnereink ellen. Ön beleegyezik abba is, hogy ez nem egy kizárólagos kapcsolat.
5.16. Végfelhasználói támogatás. Ön felelős a Fejlesztői Szoftver végfelhasználói számára nyújtott támogatásért.
6.

Díjak, bevételek megosztása és fizetésfeldolgozás.

6.1. Az általunk felszámított díjak. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor árat szabjunk meg vagy díjat számítsunk fel
Önnek vagy a Fejlesztői Szoftver végfelhasználóinak (közvetlenül vagy bevételmegosztás útján) a Portálok, SDK-k
vagy az API-k vagy bármely funkciójuk használatáért, beleértve a különálló funkciókat, összetevőket vagy
feldolgozási funkciókat, amelyek Fejlesztői Szoftverében, azon keresztül vagy azáltal vannak integrálva vagy
engedélyezve. A vonatkozó díjakat a Portálainkon vagy a jelen Feltételekben határozzuk meg.
6.2. Az általunk fizetett díjak. Ha díjazást vagy bevételi részesedést kínálunk fel a Fejlesztői szoftver egy
Szolgáltatáson keresztüli értékesítése kapcsán, akkor a jelen Feltételek és fizetési irányelvek vonatkozó szakaszának
megfelelően fizetünk Önnek (például 13.2 szakasz az Adobe Exchange esetében). Bármely fizetési szabályzatot időről
időre módosíthatjuk, és Ön felelős azért, hogy rendszeresen ellenőrizze azokat. Ha továbbra is küld be vagy tölt fel
Fejlesztői szoftvereket egy Szolgáltatáson keresztül, illetve ha nem távolít el Fejlesztői szoftvereket, azzal beleegyezik
az időnként módosított új fizetési szabályzatokba. A Fejlesztői szoftvert ingyenes szoftverként is megjelölheti, mely
esetben a Fejlesztői szoftvert az Ön irányában való felelősség vagy fizetés nélkül terjeszthetjük. A Feltételekben
foglaltak kivételével nincsenek fizetési kötelezettségeink Ön felé. Ha próba- tesztverziót kínálunk a Fejlesztői
szoftverből, akkor nem vonatkoznak ránk a jelen Feltételekben meghatározott fizetési kötelezettségek.
6.3. Adobe fizetési feldolgozó. Adobe fizetési feldolgozókon keresztül fizethetünk Önnek, és hajthatjuk végre a
Fejlesztői szoftver értékesítését egy Szolgáltatáson keresztül. Egy Adobe fizetési feldolgozó esetében szükség lehet
egy külön közvetlenül velük megkötött fizetési feldolgozói megállapodás megkötésére és bizonyos további adatok
megadására. Ha a Fejlesztői szoftverért járó fizetését az Adobe fizetési feldolgozó dolgozza fel vagy kezeli, akkor Ön
tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adobe semmilyen felelősséget nem vállal a kifizetések késedelmét vagy
pontatlanságát illetően, és Ön beleegyezik abba, hogy a díjak feldolgozásával kapcsolatos bármely vitás kérdést
közvetlenül az Adobe fizetési feldolgozóval rendez. Ezenkívül az Adobe szükség szerint megoszthat Önnel

információkat az Adobe fizetési feldolgozóra és Adobe-szolgáltatókra vonatkozóan, hogy Ön használhassa a
Szolgáltatást. Azokhoz a funkciókhoz, amelyeket harmadik fél használhat, az Adobe nem fér hozzá és nem is
ellenőrizheti azokat, a harmadik felek weboldalainak információs gyakorlatára pedig nem vonatkozik az Adobe
Adatvédelmi Szabályzata vagy a Feltételek.
6.4. Adók és harmadik fél által kivetett díjak. Ön köteles a vonatkozó adókat és felmerülő díjakat megfizetni
(többek között például a telefonos percdíjat, a mobilszolgáltatás díját, az internetszolgáltató díját, mobil internet
előfizetés díját, hitelkártya díjat, valutaváltási díjat). Ezekért a díjakért az Adobe nem vállal felelősséget. Ha bármilyen
díjat nekünk számolnak fel, lépéseket tehetünk, hogy ezeket a díjakat megfizettessük Önnel. A díjak beszedésével
kapcsolatos kiadások és költségek Önt terhelik.
7.

Védjegyek.

7.1. Védjegylicenc. Megadunk Önnek, Ön pedig elfogad egy korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható,
visszavonható licencet az Adobe védjegyek használatára a Fejlesztői Szoftverében, a webhelyén és a nyomtatott és
az elektronikus tájékoztatóiban, csak annak jelzésére, hogy a jóváhagyott Fejlesztői Szoftvere kapcsolatot biztosít,
egybeépül vagy kompatibilis a Szoftverekkel vagy Szolgáltatásokkal, vagy elérhető azokon keresztül, feltéve, hogy az
ilyen felhasználás összhangban van a Feltételekkel, beleértve az Adobe Védjegyhasználati Irányelveit (elérhető az
Adobe adobe.com webhelyén), az Adobe Márkázási Irányelveit és más, a Portálokon megtalálható vonatkozó
márkázási irányelvet és korlátozást. Az ilyen iránymutatásokat bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti az Adobe, és
Önnek továbbra is meg kell felelnie az iránymutatások mindenkori verziójának. A Feltételek nem biztosítanak Önnek
jogot semmilyen más Adobe-védjegy használatára.
(a) Az Adobe Védjegyek jelen Feltételek szerinti használata nem biztosít Önnek jogot, jogcímet vagy előnyt az
Adobe Védjegyekkel kapcsolatban. Ön tudomásul veszi az Adobe tulajdonjogát az Adobe Védjegyekre, elfogadja az
Adobe Védjegyekhez társuló hírnév értékét, és tudomásul veszi, hogy ezen hírnév csak az Adobe javára szolgál és az
Adobe-hoz tartozik. Ön elfogadja, hogy az Adobe Védjegyeket nem használja fel olyan módon, amely az Adobe, a
Szoftverek vagy a Szolgáltatások rossz hírét keltené, rontaná vagy megzavarná az Adobe Védjegyekhez kötődő
hírnevét, megsértené az Adobe szellemi tulajdonát, illetve nem tesz hamis vagy félrevezető nyilatkozatot a Fejlesztői
Szoftverrel kapcsolatban.
(b) Ön elfogadja, hogy az Adobe Védjegyeket csak a Fejlesztői Szoftverrel kapcsolatban használja, amely (a)
megfelel ezeknek a Feltételeknek, (b) megfelel az Adobe által meghatározott minőségi előírásoknak, és (c) megfelel
minden vonatkozó törvénynek abban a joghatóságban, ahol a Fejlesztői Szoftvert készítik vagy használják. Kérésre
értesít minket arról, hogy milyen helyeken használta az Adobe Védjegyeket, és reprezentatív mintapéldányokat
nyújt be az ilyen felhasználásokról. Kérésre segítséget nyújt az Adobe Védjegyek minőségének és felhasználási
módjának nyomon követésében és fenntartásában. Kérésre fel kell hagynia az Adobe Védjegyek általunk
meghatározott minden olyan felhasználásával, amely saját belátásunk szerint ellentétes a megadott licenc
szándékával. Az Adobe Védjegyek használatának eltávolításához vagy módosításához kapcsolódó költségekért
kizárólag Ön felelős.
7.2. Védjegyekkel kapcsolatos korlátozások.
(a) A Jelvényeket Ön csak saját Fejlesztői Szoftvere reklámozására és népszerűsítésére használhatja. Nem
használhatja a Jelvényeket saját Fejlesztői Szoftvere felhasználói felületén vagy felületében.
(b) Ön a szükséges Adobe Bejelentkezési Gombokat és a Bejelentkezési Sablont csak saját Fejlesztői Szoftvere
felhasználói felületén vagy felületében használhatja arra, hogy azonosítsa, kezdeményezze vagy lehetővé tegye a
Szolgáltatásokba való bejelentkezést. Az Adobe Bejelentkezési Gombokat vagy a Bejelentkezési Sablont nem
használhatja saját Fejlesztői Szoftvere felhasználói felületében vagy felületén kívül arra, hogy azonosítsa a
Szolgáltatások által kínált különálló funkciókat, összetevőket vagy feldolgozási funkciókat, vagy hogy azokat
Fejlesztői Szoftvere reklámozására vagy népszerűsítésére használja, vagy bármilyen más módon.

(c) Ön a szükséges Funkció Ikonokat csak saját Fejlesztői Szoftvere felhasználói felületén vagy felületében
használhatja arra, hogy meghatározza a különálló Szolgáltatási funkciókat, összetevőket vagy feldolgozási funkciókat.
Saját Fejlesztői Szoftvere felhasználói felületén vagy felületén kívül nem használhatja a Funkció Ikonokat arra, hogy
kezdeményezze a Szolgáltatásokba való bejelentkezést, illetve reklámozza vagy népszerűsítse az Ön Fejlesztői
Szoftverét, vagy bármilyen más módon.
(d) Az Ön Fejlesztői szoftvere nevében vagy termékikonjában nem használhat semmilyen Adobe-védjegyet, -szót
vagy -emblématervet, Adobe-terméknevet vagy bármilyen hasonló nevet vagy tervet egészben, részben vagy
bármilyen rövidített formában, illetve nem regisztrálhat vagy próbálhat regisztrálni olyan webhelytartomány-nevet
vagy védjegyet, amely az előzőek bármelyikét tartalmazza vagy félreérthetően hasonló hozzá.
8.

Megszüntetés és eltávolítás

8.1. Felmondás az Ön részéről. Bármikor abbahagyhatja az SDK-k vagy API-k alkalmazását vagy megszüntetheti a
Szoftverekhez vagy Szolgáltatásokhoz való hozzáférést a Fejlesztői Szoftverén keresztül. Az ilyen megszüntetés nem
menti fel semmilyen esedékes díj kifizetésének a kötelessége alól. Megszüntetéskor leállítja a Fejlesztői Szoftver
terjesztését, az SDK-k és API-k használatát, a Szoftverekhez vagy Szolgáltatásokhoz való hozzáférést a Fejlesztői
Szoftveren keresztül, valamint a Szolgáltatásokkal vagy Szoftverekkel való kompatibilitás hirdetését
8.2. Felmondás az Adobe részéről. Felmondhatjuk ezeket a jelen Feltételeket, vagy a Szoftverekhez és
Szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmeket, vagy bármilyen okból visszavonhatjuk az Önhöz rendelt
API-kulcsokat.
8.3. Fennmaradó hatály. Jelen Feltételek lejártával vagy felmondásával az Ön által biztosított örökös használati
engedély, az Ön kármentesítési kötelezettsége, az Adobe jótállási korlátozása vagy felelősségkorlátozása, valamint a
Feltételek által meghatározott, jogviták rendezésére szolgáló rendelkezések hatálya továbbra is fennáll.
9.

További korlátozások AIR esetében.

9.1. Az AIR Fejlesztőeszközök terjesztésének vagy módosításának kizárása. Az AIR Fejlesztőeszközöket és az AIR
Futásidejű Összetevőket kizárólag a Fejlesztői Szoftver fejlesztése céljából telepítheti és használhatja. Semmilyen
módon nem módosíthatja vagy terjesztheti az AIR Fejlesztőeszközöket (kivéve azokat a fájlokat, amelyekre ezt
engedélyező, harmadik fél licencei vonatkoznak) vagy az AIR Futásidejű Szoftvert.
9.2. Objektumkód Terjeszthető Komponensek. Az AIR Objektumkód Terjeszthető Komponenseket csak a Fejlesztői
Szoftverébe automatikusan beépítve (pl. az AIR Fejlesztőeszközök használatának melléktermékeként) terjesztheti
úgy, hogy az AIR Objektumkód Terjeszthető Komponenseket a /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/aircaptivate/win, lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar és /runtimes/air/android/device/Runtime.apk
mappákban használja.
9.3. A módosított AIR SDK forrásfájlok terjesztése. A jelentősen módosított AIR SDK forrásfájlokat terjesztheti
forráskód- vagy objektumkód-formátumban önmagában vagy más, a fejlesztők számára hasznos összetevőkhöz
mellékelve, feltéve, hogy (a) az tartalmaz olyan szerzői jogi figyelmeztetést, amely a módosított fájlokban a szerzői
jogi tulajdonjogot tükrözi, és (b) nem használ „mx”, „mxml”, „flex”, „flash”, „fl” vagy „adobe” értékeket a módosított
AIR SDK forrásfájlokkal terjesztett új csomagban vagy osztálynevekben.
9.4. Jogosulatlan használat kizárása. Nem hozhat létre vagy terjeszthet semmilyen szoftvert, beleértve bármely
Fejlesztői Szoftvert, amely az Adobe által nem dokumentált módon működik együtt az egyes AIR Futásidejű
Összetevőkkel. Nem hozhat létre vagy terjeszthet semmilyen szoftvert, beleértve bármely Fejlesztői Szoftvert,
amelyet úgy terveztek, hogy együttműködjön az AIR Futásidejű Szoftver telepítetlen példányával. Nem hozhat létre
vagy terjeszthet olyan Fejlesztői Szoftvert, amely telepítés nélkül fut. Nem telepítheti vagy használhatja az AIR
Fejlesztőeszközöket vagy az AIR SDK más részeit a Feltételek által tiltott szoftver fejlesztése érdekében.

9.5. AVC-kodek használata. Jelen termék magáncélú, nem kereskedelmi jellegű felhasználása az AVC szabadalmi
portfólió alatt a felhasználási engedély szerint a fogyasztók számára abból a célból engedélyezett, hogy (a) videót
kódoljon az AVC-szabványoknak megfelelően („AVC-videó”) és/vagy (b) AVC-videót dekódoljon, amelyet egy
fogyasztó kódolt nem kereskedelmi jellegű tevékenysége során, és/vagy amely olyan videoszolgáltatótól származik,
akinek engedélye van AVC-videó szolgáltatására. Az engedély nem vonatkozik és nem vonatkoztatható semmilyen
egyéb használatra. További információért, kérjük, keresse fel az MPEG LA, L.L.C. honlapját: http://www.mpegla.com.
9.6. MP3-kodek használata. A közzétett futásidejű API-kon kívül nem férhet hozzá MP3-kodekekhez a futásidejű
könyvtárakban. Egy olyan, nem PC eszközön működő Fejlesztői Szoftver fejlesztése, használata vagy terjesztése,
amely nem SWF, FLV vagy egyéb, MP3-adaton túl mást is tartalmazó fájlformátumban tárolt MP3-adatokat dekódol,
egy vagy több harmadik féltől származó licencet igényelhet.
10. További korlátozások az Adobe InDesign SDK és API esetében
10.1. A Mintakód az InDesign SDK-ban és az API-ban egy egyedi beépülőmodul-azonosítóval hozható létre. Ha a
Mintakód módosított vagy összevont verzióit terjeszti, elfogadja, hogy minden, Mintakódokban szereplő egyedi
beépülőmodul-azonosítót helyettesít az Önre jellemző, egyedi beépülőmodul-azonosítóval. Az egyedi
beépülőmodul-azonosító lekérésére vonatkozó utasítások megtalálhatók a webhelyünkön.
10.2. A World Ready Composer InDesign Server SDK-jában található API-kat úgy terveztük, hogy használhatók
legyenek az Adobe InDesign Server programmal együttműködő szoftverek belső fejlesztése során. Az Adobe nem
támogatja az Adobe InDesign és/vagy Adobe InCopy programmal való működésre szánt szoftverek belső fejlesztését
a World Ready Composer API-k használatával.
10.3. Ha az InDesign SDK-t olyan Fejlesztői Szoftver fejlesztésére használja, amely rendereli, kibővíti vagy máshogy
használja fel a tulajdonunkba tartozó .folio és .indd fájlformátumokat (a „Fájlformátumok”) a mobileszközökön való
megtekintéshez (többek között beleértve a natív InDesign rátétek és interaktív funkciók használatát), az ilyen
használat mindaddig megengedett, míg a Fájlformátumokat csak egy Engedélyezett Tartalommegjelenítővel
terjeszti. Ezen szakaszban az „Engedélyezett Tartalommegjelenítő” a mi Adobe márkájú és Adobe által alkalmazott
tartalommegjelenítőnket vagy az Ön Adobe tartalommegjelenítőjének kereskedelmileg márkázott és alkalmazott
verzióját jelenti. Nem használhatja az InDesign SDK-t olyan Fejlesztői Szoftver fejlesztésére és/vagy terjesztésére,
amely képes mobileszközökön való megtekintés céljából a Fájlformátumok olvasására és konvertálására; feltéve,
hogy ez a korlátozás nem vonatkozik más digitális fájlformátumokra, például JPG, PNG, EPS, PS, EPUB, HTML, PDF,
IDML, XML, FLA és SWF fájlokra. Az InDesign SDK segítségével fejleszthet Fejlesztői Szoftvert az ilyen tartalmak
bármilyen módon és bármilyen eszközön történő megjelenítéséhez és terjesztéséhez, amíg az ilyen fejlesztés és
terjesztés megfelel ezen Feltételek rendelkezéseinek, és csak akkor, ha nem tartalmazza a Fájlformátumokat.
11. További korlátozások az Adobe Stock SDK és API esetében
11.1. Gyorsítótárazás. Az ésszerű időn túl és a Fejlesztői Szoftver működtetéséhez szükségesnél hosszabban nem
gyorsítótárazhat vagy tárolhat semmilyen Művet vagy más adatot, amelyet az API-kon keresztül szerzett meg. Jelen
megállapodás megszűnése után vagy az Adobe kérésére azonnal eltávolítja a Művek összes verzióját.
11.2. Összehasonlítás. Nem használhatja az API-kat az Adobe Stock és versenytársai összehasonlítására az árképzés
vagy más szempontjából, vagy arra, hogy bármilyen más módon népszerűsítése az Adobe Stock versenytársainak
áruit vagy szolgáltatásait.
11.3. Felelősség kizárása. A következő tájékoztatást kell elhelyeznie az API kliensén: „Ez a termék az Adobe Stock
API-t használja, de az Adobe nem igazolja, hitelesíti vagy támogatja. [Az Ön neve] nem működik együtt vagy áll
kapcsolatban az Adobe-bal.”
11.4. A Művek megjelenítése. A Művek a mi és a mi hozzájárulóink tulajdonát képezik, és azokat szellemi
tulajdonjogi törvények védik, beleértve a szerzői jogokra, védjegyekre és más hasonló jogokra vonatkozó
törvényeket. Biztosítania kell, hogy a Művek nem másolhatók, terjeszthetők, módosíthatók vagy jeleníthetők meg

(kivéve a jelen megállapodásban megengedett módon). Biztosítania kell, hogy a hozzájárulók nevei láthatók
legyenek a Fejlesztői Szoftverben megjelenő egyes Munkákon vagy azok mellett a következő formátumban: „Szerző
neve / Adobe Stock”. Tilos kijelentenie vagy utalnia arra, hogy bármely Művet Ön hozott létre vagy az Ön
tulajdonában van. Nem helyezhet el hirdetéseket vagy más anyagokat, amelyek kitakarják vagy más módon
módosítják a Műveket vagy a Művek tulajdonságait, és nem engedélyezheti, hogy harmadik felek így tegyenek. Nem
helyezhet el anyagokat a Művek közelében vagy azok mellett, ha az anyag felnőtt tartalmat tartalmaz vagy jelenít
meg, illegális tevékenységeket vagy a dohány értékesítését népszerűsíti, vagy bármilyen más szempontból
rágalmazó, törvényellenes, obszcén vagy illetlen, többek között beleértve a pornográfiát, az escort szolgáltatásokat,
illetve a felnőtt szórakozóhelyeket vagy hasonló helyszíneket, és a fentieket harmadik feleknek sem engedélyezheti.
11.5. A Fejlesztői Szoftverének világosan és egyértelműen jeleznie kell az Adobe Stockhoz való kapcsolódását a
következő formátumban: „Powered by Adobe Stock”, amely a http://stock.adobe.com hivatkozásra mutat, és látható
a Fejlesztői Szoftver Végfelhasználói számára.
11.6. Nem használhatja az API-kat az Adobe Stockból származó olyan tartalom megjelenítésére vagy licencelésére,
amelyet jelen megállapodás nem „Művekként” határoz meg (pl. videók, 3D tartalom, prémium tartalom, „Csak
szerkesztői használatra” szánt tartalom és bármilyen más, nem „standard” besorolású tartalom), kivéve, ha arra
kifejezetten engedélyt adtunk egy külön írásos megállapodásban.
11.7. Nem adhatja el vagy licencelheti a Műveket vagy engedélyezheti a Művek letöltését különálló fájlként a
Fejlesztői Szoftveréből.
11.8. A keresés API-kat kizárólag arra használhatja, hogy a Művek bélyegképes vagy vízjeles verzióját jelenítse meg a
Fejlesztői Szoftverben, és átirányítsa felhasználóit az Adobe Stock webhelyére, ahol az ilyen felhasználók
megvásárolhatják a licenceket vagy közvetlenül az Adobe Stockról tölthetik le a Műveket.
11.9. Csak azáltal juthat bevételhez az API-k használatán keresztül, hogy részt vesz egy társulási, ajánlási vagy hasonló
partnerprogramban a velünk kötött külön írásos megállapodás alapján. Az API-kat nem használhatja más
kereskedelmi célra, kivéve ha arról írásban velünk megállapodott, és nem számolhat fel díjat a felhasználóknak a
Fejlesztői Szoftver használatáért.
11.10. A licencelési API-kat kizárólag arra használhatja, hogy (a) Műveket licenceljen az Adobe Stock
ügyfélmegállapodásának megfelelően, vagy (b) lehetővé tegye az Adobe Stockra a Fejlesztői Szoftveren keresztül
bejelentkezett felhasználói számára az előre kifizetett Művek licencelését a velünk kötött ügyfélmegállapodásuk
szerint. Az API kliensen keresztül licencelt Művek használatát a vonatkozó Adobe Stock ügyfélmegállapodás
szabályozza.
11.11. A bejelentkezési API-kat kizárólag arra használhatja, hogy a felhasználók bejelentkezhessenek Adobe Stock
ügyfélfiókjaikba az Ön Fejlesztői Szoftverén keresztül, feltéve, hogy minden felhasználó egyértelmű beleegyezését
adta, hogy Adobe Stock ügyfélfiókját az Ön Fejlesztői Szoftverén keresztül kívánja elérni.
11.12. Tárolhatja a tokeneket, amelyeket mi biztosítunk, amikor egy Adobe Stock-ügyfél engedélyezi a Fejlesztői
Szoftverét az Adobe Stock-fiókjában.
11.13. Azonnal törölnie kell az Adobe Stock-ügyfél minden tartalmát vagy egyéb információját, beleértve a tokeneket
is, az ügyfél vagy a mi kérésünkre, vagy ha az adott ügyfél megszünteti a fiókját Önnél.
11.14. Az Adobe bármikor megszüntetheti egyes Művek licencelését, vagy megtagadhatja azok letöltését.
12. További korlátozások az Adobe Typekit API esetében
12.1. Typekit készletek Nyilvános weboldalakhoz. A Web Font Preview API vagy Web Open Font Format (WOFF)
nem használható a nyilvános webhelyek esetében a Typekit betűtípusok betöltésére; ehelyett egy Typekit készletet
kell használnia Typekit betűtípusok betöltésére a nyilvános webhelyeken.
12.2. Webes kiadás. A Typekit betűtípusokat csak olyan tartalmak webes kiadásához lehet használni, amelyek HTML
formában jelentek meg és tartalmaznak egy Typekit készletet. Az Ön számára nem megengedett a Typekit webes

betűtípusok átalakítása vagy raszterizálása bármilyen más formátumba, például PDF, vagy bármilyen grafikus
formátum.
12.3. Typekit embléma. A Fejlesztői Szoftvernek egyértelműen és jól láthatóan meg kell jelenítenie a Typekit
emblémát (elérhető innen: https://platform-assets.typekit.net/typekit-logo.svg), hogy jelezze, a Typekit
betűtípusokat az Adobe biztosította. A Typekit embléma használata a Márkázási Irányelvek hatálya alá tartozik.
12.4. Végfelhasználói licencszerződés. Önnek bele kell vennie saját végfelhasználói licencszerződését a Fejlesztői
Szoftverbe. Az Ön végfelhasználói licencszerződése nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyek
összeegyeztethetetlenek az Adobe Feltételeivel.
12.5. A Fejlesztői Szoftver beküldése. A Fejlesztői Szoftver kiadása előtt el kell küldenie a részünkre jóváhagyásra. A
jelen 4.1 szakaszban szereplő feltételek a Fejlesztői Szoftverre vonatkoznak, és a Fejlesztői Szoftvert saját belátásunk
szerint elfogadhatjuk vagy elutasíthatjuk.
13. További korlátozások az Adobe Exchange esetében
13.1. Végfelhasználói licencszerződés. Önnek bele kell vennie saját végfelhasználói licencszerződését az Adobe
Exchange Portálon keresztül forgalmazásra benyújtott Fejlesztői Szoftverébe.
13.2. Díjak és bevételek megosztása. Az Adobe Exchange Portálnak elküldött és az Adobe Exchange Szolgáltatáson
keresztül forgalmazott Fejlesztői Szoftver esetében a jelen Feltételeknek és a
https://partners.adobe.com/exchangeprogram/creativecloud/support/ae-payment-policy.html webhelyen (vagy
utódoldal) jelenleg feltüntetett kifizetési szabályoknak (együttesen, „Az Adobe Exchange fizetési szabályzatok”)
megfelelően fizetünk Önnek az értékesítések, a kevesebb lemondás, a visszajuttatás és visszatérítéshez esetében. Az
Adobe Exchange fizetési szabályokat időről időre módosíthatjuk, és az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze
azokat. Ha továbbra is küld be vagy tölt fel Fejlesztői szoftvereket az Adobe Exchange Portálra, illetve ha megtart
Fejlesztői szoftvereket az Adobe Exchange Szolgáltatásban, azzal beleegyezik az időnként módosított új Adobe
Exchange fizetési szabályzatokba. A Fejlesztői szoftvert ingyenes szoftverként is megjelölheti, mely esetben a
Fejlesztői szoftvert az Ön irányában való felelősség vagy fizetés nélkül terjeszthetjük. A Feltételekben foglaltak
kivételével nincsenek fizetési kötelezettségeink Ön felé. Ha próba- tesztverziót kínálunk a Fejlesztői Szoftverből,
akkor nem vonatkoznak ránk az Adobe Exchange fizetési szabályzatok feltételei vagy bármilyen fizetési
kötelezettség.
13.3 A Fejlesztői Szoftver beküldése. Az Adobe Exchange Portálon keresztül benyújtott Fejlesztői Szoftver
verziójának meg kell felelnie az Adobe Exchange Portálra és a Márkajelzési Irányelvekre vonatkozó aktuális
jóváhagyási irányelveinek és standard irányelveinek, és át kell esnie az Ön saját minőségbiztosítási eljárásán. A 4.1
szakaszban szereplő jóváhagyási követelmények a Fejlesztői Szoftverre vonatkoznak, és a Fejlesztői Szoftvert saját
belátásunk szerint elfogadhatjuk vagy elutasíthatjuk. Önnek csak akkor áll jogában a jóváhagyott Fejlesztői Szoftver
forgalmazása, ha mi azt az Adobe Exchange Szolgáltatásban elérhetővé tettük. Az Adobe bármikor eltávolíthat
Fejlesztői Szoftvert az Adobe Exchange Szolgáltatásból, bármilyen okból, anélkül, hogy Ön felé felelőssége lenne.
14. A Document Cloud további korlátozásai.
14.1. Nem nyilvános API-k. Nem mutathat be vagy tehet közzé nyilvánosan API-kat, amelyekről nem áll
rendelkezésre nyilvános dokumentáció az Ön hozzáférésének pillanatában. Az ilyen nem nyilvános API-k
használatát további titoktartási kötelezettség terhelheti.
14.2. Ön nem engedélyezi harmadik fél számára az Adobe elektronikus aláírási szolgáltatásának módosítását,
cseréjét, a digitális aláírási érvényességi funkcionalitás vagy képességek érvényesítésére tett kísérleteket az Adobe
írásos engedélye nélkül.
14.3. Nem használhatja a MegaSign funkciót Fejlesztői Szoftverben.
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