Warunki Dodatkowe świadczenia usługi Adobe Fonts
Ostatnia aktualizacja: 15 października 2018 r. Zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.
Niniejsze „Warunki Dodatkowe” regulują korzystanie z usługi Adobe Fonts i zostają włączone przez
przywołanie do Ogólnych warunków użytkowania Adobe („Warunków Ogólnych”), które można znaleźć
na stronie www.adobe.com/go/terms, przy czym niniejsze Warunki Dodatkowe oraz Warunki Ogólne są
łącznie zwane „Warunkami”. Terminy rozpoczynające się wielkimi literami, o ile nie zostały
zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenia zdefiniowane w Warunkach Ogólnych.

1.

Definicje.

1.1. Termin „Konto” oznacza konto (w tym każdy identyfikator Adobe ID i profil użytkownika)
tworzone przez Użytkownika przy pierwszej rejestracji w Usłudze, w tym w szczególności wszelkie
niepowtarzalne klucze lub identyfikatory udostępnione Użytkownikowi przez Adobe lub w inny
sposób używane w celu powiązania Użytkownika z kontem.
1.2. Termin „Plan Subskrypcyjny Adobe” oznacza bezpłatną lub płatną subskrypcję oferowaną przez
Adobe, w tym plany subskrypcyjne Adobe Creative Cloud i Adobe Document Cloud.
1.3. Termin „Agencja” oznacza osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze świadczące usługi
projektowania stron WWW lub projektowania graficznego, usługi reklamowe, marketingowe lub
podobne na rzecz własnych klientów indywidualnych i instytucjonalnych, które w ramach tych
usług tworzą lub aktualizują Materiały.
1.4. Termin „Komputer” oznacza urządzenie wirtualne lub fizyczne służące do przechowywania lub
przetwarzania danych, takie jak serwery, komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia mobilne,
urządzenia podłączone do Internetu i produkty sprzętowe. Jeśli urządzenie zawiera więcej niż
jedno wirtualne środowisko (w tym maszyny wirtualne i procesory wirtualne), każde wirtualne
środowisko będzie liczone jako osobny Komputer.
1.5. Termin „Zawartość Klienta” oznacza czcionki lub rodziny czcionek dostarczane osobno przez
Użytkownika w celu wykorzystania ich w Usłudze zgodnie z postanowieniami niniejszych
Warunków.
1.6. Termin „Czcionki komputerowe” oznacza czcionki lub rodziny czcionek, które Adobe udostępnia
Użytkownikowi za pośrednictwem Usługi w celu zsynchronizowania z Komputerem i
wykorzystywania do tworzenia dokumentów.
1.7. Termin „Dokument” oznacza dowolną formę dokumentu elektronicznego, rozpowszechnianą
publicznie lub nie, która wykorzystuje Czcionki Zoptymalizowane, osadzone lub nie, w tym
przeznaczone do wyświetlania przez dowolną osobę przeglądającą lub otwierającą Dokument.
1.8. Termin „Dokumentacja” oznacza materiały objaśniające w formie pisemnej i w formie plików oraz
pozostałą dokumentację dołączoną do Zawartości Licencjonowanej lub opublikowaną,
udostępnioną albo w inny sposób przekazaną Użytkownikowi przez Adobe w związku z
korzystaniem przez Użytkownika z Usługi.
1.9. Termin „Licencjodawca” („Licencjodawcy”) oznacza osoby trzecie udzielające Adobe licencji na
Zawartość Licencjonowaną, którą Adobe następnie udostępnia Użytkownikowi do wykorzystania
w Zastosowaniach.

1.10. Termin „Zawartość licencjonowana” oznacza Czcionki komputerowe, Czcionki Marketplace,
Czcionki internetowe, Projekty internetowe i Usługę oraz ich wszelkie aktualizacje.
1.11. Termin „Czcionki Licencjonowane” oznacza czcionki lub rodziny czcionek, na które Adobe udziela
Użytkownikowi za pośrednictwem Usługi licencji na użycie w Zastosowaniach zgodnie z
postanowieniami niniejszych Warunków Dodatkowych, oraz Czcionki Marketplace.
1.12. Termin „Marketplace” oznacza część Usługi, za pośrednictwem której firma Adobe i jej
Licencjodawcy oferują w bezpośredniej sprzedaży Czcionki Marketplace.
1.13. Termin „Czcionki Marketplace” oznacza czcionki lub rodziny czcionek kupione osobno przez
Użytkownika za pośrednictwem Usługi oraz udostępnione mu na zasadzie licencji na potrzeby
Zastosowania, które podlegają warunkom licencyjnym Adobe lub Licencjodawcy dla użytkownika
końcowego.
1.14. Termin „Materiały” oznacza osobno lub łącznie wszelkie Dokumenty lub Serwisy WWW.
1.15. Termin „Wydawca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest właścicielem lub kontroluje
treść inną niż Licencjonowane Czcionki występującą w Materiałach.
1.16. Termin „Platforma Dystrybucji” oznacza każdą usługę umożliwiającą klientom indywidualnym i
instytucjonalnym wybór czcionek do serwisów WWW lub innych produktów udostępnianych przez
tę usługę w imieniu klientów (są to np. platformy blogowe, profile w sieciach społecznościowych
itp.).
1.17. Termin „Usługa/-i” oznacza usługę Adobe Fonts, w tym serwis Marketplace, oraz wszelkie inne
usługi, funkcje i treści udostępniane za pośrednictwem dowolnego z serwisów WWW usługi Adobe
Fonts.
1.18. Terminy „Aktualizacje i Rozszerzenia” oznaczają, w zakresie nieobjętym odrębnymi warunkami,
wszelkie aktualizacje, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia tworzone i wdrażane lub
udostępniane Użytkownikowi przez Adobe w dowolnym momencie w celu uaktualnienia,
uzupełnienia lub udoskonalenia Usługi. Adobe nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec
Użytkownika za takie zmiany.
1.19. Terminy „Zastosowanie”, „Wykorzystanie” i „Użytkowanie” (zapisane także małą literą) oznacza
wszelkie formy wykorzystania Usługi przez Użytkownika w związku z pobieraniem, integracją,
dostępem, synchronizowaniem, używaniem lub prezentowaniem Czcionek Licencjonowanych.
1.20. Termin „Serwis WWW” („Serwisy WWW”) oznacza serwisy WWW, strony WWW lub ich
zawartość, projektowane, opracowywane lub tworzone i publikowane przez Użytkownika, które
zawierają bądź prezentują publicznie Czcionki Licencjonowane oraz uzyskują do nich dostęp z
użyciem Usługi.
1.21. Termin „Czcionki internetowe” oznacza czcionki lub rodziny czcionek, które Adobe udostępnia
Użytkownikowi za pośrednictwem Usługi w celu wykorzystywania do tworzenia Serwisów WWW.
1.22. Termin „Projekt internetowy” oznacza pakiet oprogramowania opracowany przez Użytkownika za
pośrednictwem Usługi, który zawiera preferowane przez Użytkownika ustawienia, wybór Czcionek
Licencjonowanych, formaty, arkusze stylów i inny kod oprogramowania, wraz z wszelkim kodem
opakowującym i identyfikującym każdą Czcionkę Licencjonowaną i jej Wydawcę, a także służy do
zarządzania Zastosowaniami Czcionek Licencjonowanych w związku z Serwisami WWW oraz
śledzenia takich Zastosowań.

2.

Warunki podstawowe.

2.1. Plany Subskrypcyjne Adobe i Zamówienia Marketplace.
(a)

Usługa obejmuje (1) bezpłatny Plan Subskrypcyjny Adobe, (2) płatny Plan Subskrypcyjny Adobe
oraz (3) zamówienia Marketplace, które umożliwiają dostęp do Czcionek Licencjonowanych w celu
Zastosowania w Materiałach. Niektóre płatne Plany Subskrypcyjne Adobe mogą również
obejmować okres próbny.

(b)

Wszystkie opłaty za Plany Subskrypcyjne Adobe i zamówienia Marketplace są kwotami netto,
niezawierającymi podatków, ceł i innych opłat nakładanych przez organy podatkowe, które
stanowią zobowiązanie finansowe obciążające Użytkownika; wyjątek stanowią jedynie podatki
federalne lub stanowe należne w Stanach Zjednoczonych.

2.2. Rozszerzenie Planu; Zamówienia Marketplace.
(a)

Użytkownik, który korzysta z bezpłatnego Planu Subskrypcyjnego Adobe, przyjmuje do
wiadomości, że część dostępnych dla niego Czcionek Licencjonowanych może w przyszłości zostać
przeniesiona do płatnego Planu Subskrypcyjnego Adobe. W rezultacie konieczne może być
rozszerzenie Planu Subskrypcyjnego Adobe lub jego zmiana, aby zachować dostęp do takich
Czcionek Licencjonowanych.

(b)

Z chwilą przejścia Użytkownika z bezpłatnego Planu Subskrypcyjnego Adobe na płatny Plan
Subskrypcyjny Adobe okres obowiązywania używanego wówczas bezpłatnego Planu
Subskrypcyjnego Adobe zakończy się, a karta kredytowa Użytkownika zostanie natychmiast
obciążona opłatą za nowy płatny Plan Subskrypcyjny Adobe.

(c)

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przejście z płatnego Planu Subskrypcyjnego Adobe na
tańszy lub bezpłatny Plan Subskrypcyjny Adobe może spowodować utratę dostępu do niektórych
funkcji oraz zmniejszenie pojemności lub limitu Wykorzystania związanego z Kontem Użytkownika.
Adobe nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

(d)

W przypadku anulowania płatnego Planu Subskrypcyjnego Adobe Użytkownikowi zostanie
automatycznie przypisany bezpłatny Plan Subskrypcyjny Adobe. Jeśli Użytkownik nabył Czcionki
Marketplace i przekształci swój Plan Subskrypcyjny Adobe w plan bezpłatny, zachowa dostęp do
tych Czcionek Marketplace.

(e)

Opłaty za Czcionki Marketplace mogą bez powiadomienia ulec zmianie.

3.

Prawa i obowiązki Użytkownika; Limity i ograniczenia w Korzystaniu z Zawartości
Licencjonowanej przez Użytkownika.

3.1. Korzystanie przez Użytkownika z Czcionek Licencjonowanych. Czcionki Licencjonowane dostępne
do Wykorzystania przez Użytkownika są uzależnione od wybranego Planu Subskrypcyjnego Adobe
lub zamówienia Marketplace. Niektóre składniki i funkcje Usług lub kategorie Czcionek
Licencjonowanych opisane w niniejszych Warunkach Dodatkowych mogą nie być dostępne w
bezpłatnym Planie Subskrypcyjnym Adobe. Z chwilą rejestracji, Wykorzystania jakiejkolwiek części
Czcionek Licencjonowanych lub uzyskania do niej dostępu, zgodnie z warunkami Planu
Subskrypcyjnego Adobe wybranego przez Użytkownika (i pod warunkiem opłacenia należnych
opłat za ten Plan Subskrypcyjny Adobe, o ile obowiązują), Adobe udziela Użytkownikowi
niewyłącznej, niepodlegającej cesji, nieprzenośnej, ograniczonej licencji oraz niewyłącznego,
niepodlegającego cesji, nieprzenośnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu i

Wykorzystania Czcionek Licencjonowanych w związku z projektowaniem i opracowywaniem
Materiałów, zgodnie z uprawnieniami określonymi dla tych Czcionek Licencjonowanych w serwisie
WWW usługi Adobe Fonts, jedynie na czas, przez jaki Użytkownik utrzymuje nieprzerwaną
subskrypcję Planu Subskrypcyjnego Adobe, przy czym obowiązują następujące zastrzeżenia:
(a)

Publikacja na komputerach.

Użytkownik może korzystać z Czcionek komputerowych w celu projektowania i opracowywania
Dokumentów; ponadto Użytkownik może osadzać kopie Czcionek komputerowych w swoich
Dokumentach w celu ich drukowania i wyświetlania. Czcionka taka musi być podzbiorem zawierającym
jedynie glify niezbędne do wyświetlenia pracy, a Dokument musi ukrywać lub chronić osadzone dane
czcionki przed przypadkowym lub umyślnym odkryciem lub użyciem niezgodnie z przeznaczeniem.
Niniejsza licencja nie udziela, ani w sposób wyraźny, ani domniemany, innych praw do osadzania.
(b)

Publikowanie serwisów WWW. Jeśli prawa do Czcionek Licencjonowanych obejmują
Zastosowanie w publikowaniu serwisów WWW, to:

Użytkownik może wykorzystywać Czcionki internetowe do projektowania i tworzenia swoich Serwisów
WWW oraz do tworzenia Projektów internetowych w takich celach. Użytkownik może podawać lub
osadzać łącze do Projektu internetowego w swoim projekcie Serwisu WWW. Nie dopuszcza się żadnego
innego użycia internetowego.

3.2. Korzystanie z Licencjonowanej Zawartości przez Wydawców, w imieniu których Użytkownik
tworzy Materiały. Wydawcy, w imieniu których Użytkownik tworzy Materiały, w celu uzyskania
dostępu do Zawartości Licencjonowanej muszą zasubskrybować Usługę bezpośrednio w Adobe.
Użytkownik nie może prowadzić hostingu Zawartości Licencjonowanej na rzecz Wydawcy ani
odsprzedawać mu Usługi.

3.3. Odsprzedaż Usługi.
(a)

Jeżeli Użytkownik jest agencją, to ma ograniczone prawo do udostępniania Usługi (wyłącznie w
związku z usługami świadczonymi przez Użytkownika w roli Agencji jego własnym klientom),
jednak tylko do 31 grudnia 2019 r. Adobe może wprowadzić ograniczenie liczby Materiałów, które
mogą zostać zarejestrowane w Usłudze przez Agencję, lub ograniczenie zakresu usług
świadczonych na rzecz takiej Agencji.

(b)

Jeśli Użytkownik jest Platformą Dystrybucji, to nie może korzystać z jakichkolwiek części
Zawartości Licencjonowanej bez uprzedniego uzyskania pisemnej licencji od Adobe. nn.

3.4. Obowiązki, ograniczenia i niedozwolone wykorzystanie Zawartości Licencjonowanej.
(a)

Sporządzanie kopii Dokumentacji. Użytkownik ma prawo sporządzać kopie Dokumentacji w
uzasadnionej liczbie na swój własny użytek wewnętrzny związany z wykorzystaniem przez
Użytkownika Zawartości Licencjonowanej.

(b)

Stały dostęp do Zawartości Licencjonowanej. Warunkiem zachowania ciągłości dostępu do
Zawartości Licencjonowanej może być regularne nawiązywanie połączeń z Internetem w celu
Wykorzystywania lub aktywowania tej Zawartości Licencjonowanej lub autoryzacji, odnawiania
albo weryfikacji dostępu Użytkownika do Zawartości Licencjonowanej. W niektórych przypadkach
Czcionki Licencjonowane umieszczane przez Użytkownika w projektach Materiałów będą dostępne
do wyświetlania przez Użytkownika oraz osoby trzecie uzyskujące dostęp do Materiałów tylko w
okresie, w którym Użytkownik będzie nieprzerwanie utrzymywał subskrypcję Planu
Subskrypcyjnego Adobe (i wnosił wszystkie opłaty za plan subskrypcyjny, o ile będą obowiązywać).

(c)

Komponenty typu open source w Zawartości Licencjonowanej. W częściach Zawartości
Licencjonowanej mogą być wykorzystywane lub zawarte składniki oprogramowania i programy
należące do kategorii open source. Korzystanie przez Użytkownika z takiej Zawartości
Licencjonowanej podlega dodatkowo warunkom wszelkich licencji na komponenty typu open
source wskazanym w plikach z informacjami o prawach autorskich lub licencjach dołączonych do
Zawartości Licencjonowanej.

(d)

Zachowanie istniejących zastrzeżeń. Zawartość Licencjonowana może zostać udostępniona
Użytkownikowi wraz z określonymi zastrzeżeniami, w tym informacjami na temat patentów, praw
autorskich i znaków towarowych. Użytkownik musi umieścić takie zastrzeżenia w ramach
Zawartości Licencjonowanej w dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały mu udostępnione (nie
ma prawa ich usuwać ani zmieniać).

(e)

Niedozwolone formy wykorzystania Zawartości Licencjonowanej. Z wyjątkiem przypadków
dozwolonych na mocy warunków licencji Open Source obowiązujących w odniesieniu do
określonych komponentów typu Open Source wchodzących w skład Zawartości Licencjonowanej
lub rozpowszechnianych wraz z tą Zawartością, Użytkownikowi wyraźnie zakazuje się:

(i)

udostępniania Zawartości Licencjonowanej w formie hostingu z własnego serwera Użytkownika
lub innego rozwiązania lub usługi hostingowej;

(ii)

dołączania, umieszczania w pakiecie, osadzania lub rozpowszechniania Czcionek
Licencjonowanych w jakikolwiek sposób z Materiałami Użytkownika lub udzielania innym osobom
dalszych licencji na dostęp w celu wykorzystania jakiejkolwiek części Zawartości Licencjonowanej z
wyjątkiem przypadków, o których mowa w paragrafie 3.1 niniejszych Warunków Dodatkowych;

(iii)

umożliwiania wyodrębniania Czcionek Licencjonowanych z Materiałów lub rozpowszechniania
jakiejkolwiek części Czcionek Licencjonowanych w formie autonomicznej lub w sposób, który
umożliwiłby innej osobie wykorzystanie Czcionek Licencjonowanych do tworzenia nowych treści;

(iv)

dodawania jakichkolwiek funkcji lub dokonywania innych zmian, przeróbek, adaptacji, tłumaczeń,
konwersji, modyfikacji, a także tworzenia lub zlecania tworzenia jakichkolwiek dzieł pochodnych
na podstawie jakichkolwiek części Czcionek Licencjonowanych;

(v)

deasemblacji, dekompilacji, rekompilacji lub podejmowania innych prób ujawnienia kodu
źródłowego Projektu internetowego lub Czcionek Licencjonowanych bądź stosowania obejść,
dezaktywacji lub innych form unikania mechanizmów ochrony oprogramowania zastosowanych w
Projekcie internetowym lub Czcionkach Licencjonowanych (z wyjątkiem sytuacji, w których prawo
w jurysdykcji Użytkownika wyraźnie zabrania nakładania takich ograniczeń), przy czym wówczas
Użytkownik musi wcześniej zwrócić się do Adobe o udzielenie żądanych informacji, a Adobe może,
wedle własnego uznania, udostępnić Użytkownikowi takie informacje lub określić uzasadnione
warunki, w tym warunek uiszczenia uzasadnionej opłaty, dotyczące korzystania z Czcionek

Licencjonowanych i mające na celu ochronę Praw Własności Intelektualnej Adobe i/lub
licencjodawców Adobe do Zawartości Licencjonowanej;
(vi)

przenoszenia w drodze cesji, zastawiania lub przenoszenia w jakikolwiek inny sposób całości lub
części praw Użytkownika do korzystania z Czcionek Licencjonowanych;

(vii) podejmowania prób kopiowania, przenoszenia lub usuwania Czcionek Licencjonowanych z
Projektu internetowego, lokalizacji lub folderów na Komputerze Użytkownika, w których firma
Adobe zainstalowała takie Czcionki Licencjonowane, lub podejmowania innych prób uzyskania
dostępu do Czcionek Licencjonowanych albo ich wykorzystania w drodze innej niż bezpośrednia
subskrypcja Usługi przy użyciu środków przewidzianych przez Adobe do tego celu;
(viii) kopiowania lub rozpowszechniania Czcionek Licencjonowanych (z wyjątkiem przypadków, gdy jest
to wyraźnie dozwolone w odniesieniu do Czcionek Licencjonowanych osadzonych w niektórych
typach Materiałów zgodnie z punktem 3.1(a) niniejszych Warunków Dodatkowych) w celu
wykorzystania ich na zasadzie sprzedaży usługi, np. w przypadku drukarni;
(ix)

dzielenia się dostępem do Czcionek komputerowych, które zostały zsynchronizowane z
Komputerem Użytkownika;

(x)

renderowania, wytwarzania lub rejestrowania glifów, w całości lub w części, w celu użycia ich jako
czcionek drukarskich lub systemu składu.

(f)

Przestrzeganie niniejszych Warunków Dodatkowych. Adobe może, po przekazaniu
powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem, zażądać od Użytkownika przedstawienia danych
potwierdzających przestrzeganie przez Użytkownika niniejszych Warunków Dodatkowych, a
Użytkownik zgadza się udostępnić te dane w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania takiego
powiadomienia.

3.5. Prawa, jakich Użytkownik udziela Adobe w odniesieniu do Zawartości Klienta udostępnianej
przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi. W niektórych sytuacjach Użytkownik może
powierzyć Adobe Zawartość Klienta w celu udostępniania jej za pośrednictwem Zawartości
Licencjonowanej lub Materiałów, przy ich użyciu bądź w związku z nimi. Mimo że Adobe nie rości
sobie prawa własności do Zawartości Klienta należącej do Użytkownika, musi uzyskać od
Użytkownika pewne prawa, aby móc realizować zlecenia Użytkownika i umożliwić korzystanie z
Usługi Użytkownikowi i innym osobom.
(a)

W odniesieniu do Zawartości Klienta przekazanej do udostępniania w formie hostingu za
pośrednictwem Usługi Użytkownik udziela Adobe obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej,
przenośnej, niewymagającej uiszczania tantiem i w pełni opłaconej licencji na wykorzystywanie,
kopiowanie, edytowanie, adaptację, tłumaczenie, zmianę formatu, reprodukowanie,
publikowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie i publiczne eksponowanie
Zawartości Klienta oraz dostęp do Zawartości Klienta, w tym niewyłączne prawa i niewyłączne
licencje, z możliwością udzielania dalszych licencji, na mocy wszelkich Praw Własności
Intelektualnej, do Zawartości Klienta i zawartych w nich projektów, pozwalając tym samym na
stosowanie zastrzeżonych przez Adobe technik i algorytmów dopasowania do rastra (ang. hinting)
i wygładzania, programowych reguł kodowania i instrukcji, maskowania, segmentacji i tworzenia
podzbiorów oraz innych procesów, a także stosowania powiązanych zasobów i dokumentacji
(łącznie „Optymalizacje Czcionek Adobe”) niezbędnych do modyfikowania, i konwertowania
Zawartości Klienta na wiele formatów, tak aby możliwe było używanie, powielanie, wyświetlanie,

publikowanie, udostępnianie z serwerów i rozpowszechnianie Czcionek Klienta przez Adobe za
pośrednictwem Usługi w związku z Materiałami.
(b)

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie zawarł żadnych umów ani innych uzgodnień, które
uniemożliwiałyby udzielenie praw opisanych w niniejszym paragrafie.

(c)

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać i chronić firmę Adobe, jej dyrektorów, pracowników,
przedstawicieli i podmioty afiliowane przed wszelkimi roszczeniami i żądaniami niezależnie od ich
podstawy, a także wszelką odpowiedzialnością finansową, kosztami i wydatkami (w tym
uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) powstałymi w związku z Zawartością Klienta
udostępnioną Adobe przez Użytkownika w celu umożliwienia korzystania z Usługi lub wynikające z
tej Zawartości.

(d)

Użytkownik zachowuje prawa do Zawartości Klienta przekazanej przez Użytkownika do hostingu w
ramach Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie Optymalizacje
Czcionek stosowane przez Adobe do Zawartości Klienta są własnością firmy Adobe. W celu
uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Adobe posiada wszelkie Prawa Własności Intelektualnej
do Optymalizacji Czcionek Adobe, modyfikacji i wyników innych prac wykonanych przez Adobe w
celu przekonwertowania Zawartości Klienta na różne formaty w celu umożliwienia ich
rozpowszechniania za pośrednictwem Usługi i wykorzystania w różnych środowiskach.

4.

Pozostałe prawa i obowiązki.

4.1. Pomoc techniczna. Pomoc techniczna jest świadczona tylko użytkownikom płatnych Planów
Subskrypcyjnych Adobe. Świadczenie pomocy technicznej może wiązać się z koniecznością
kontaktu Adobe z Użytkownikiem lub personelem Użytkownika w celu uzyskania przez Adobe
dostępu do systemów lub sieci Użytkownika. Niezapewnienie Adobe przez Użytkownika takiej
współpracy i dostępu może skutkować ograniczeniem pomocy świadczonej Użytkownikowi.

4.2. Rozwiązanie Umowy.
(a)

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Adobe uzyskuje Zawartość Licencjonowaną
od Licencjodawców będących właścicielami lub dysponentami prawa do udzielania licencji na tę
zawartość. Uprawnienie Użytkownika i jego licencja na Zastosowanie takich czcionek i włączanie
ich do Materiałów są uzależnione od ważności umów między Adobe a Licencjodawcami tej
zawartości. W przypadku, gdy odnośne umowy między Adobe a jej Licencjodawcami ulegną
rozwiązaniu, Użytkownik zachowa możliwość dalszego korzystania z czcionek w Materiałach,
chyba że Adobe przekaże Użytkownikowi wypowiedzenie tego prawa. Adobe dołoży starań, aby
przekazać Użytkownikowi takie wypowiedzenie w stosownym czasie przed wejściem w życie
rozwiązania umowy z Licencjodawcą.

(b)

Adobe może, według własnego wyłącznego uznania, tymczasowo lub na stałe zawiesić Konto
Użytkownika, jeśli stwierdzi niewłaściwe użytkowanie, zbyt częste żądania kierowane do Usługi lub
nadmierne wykorzystanie Usługi.

(c)

Każda próba zakłócania działania Zawartości Licencjonowanej może podlegać odpowiedzialności
karnej oraz być przedmiotem dochodzenia i oskarżenia.

4.3. Zwroty opłat. Opłaty za nabyte w przedpłacie Plany Subskrypcyjne Adobe lub zamówienia
Marketplace, z których Użytkownik zrezygnował, które zamienił na tańsze lub które w inny sposób
zmodyfikował, nie będą zwracane.

4.4. Skutek rozwiązania umowy lub rezygnacji.
(a)

Z chwilą rozwiązania umowy, czy to przez Użytkownika czy przez Adobe — z powodu naruszenia
przez Użytkownika niniejszych Warunków Dodatkowych — Adobe zamknie Konto Użytkownika
bez dodatkowego powiadomienia.

(b)

Rozwiązanie umowy albo rezygnacja z Konta spowoduje natychmiastową dezaktywację lub
usunięcie Konta Użytkownika oraz przepadek i usunięcie wszelkiej zawartości zapisanych na tym
Koncie, w tym całej konfiguracji Usługi i danych projektowania serwisów WWW, zaś usuniętych w
ten sposób informacji nie będzie można odzyskać ani odtworzyć.
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