Termeni suplimentari pentru serviciul Adobe Fonts
Ultima actualizare la 15 octombrie 2018. Înlocuiește toate versiunile anterioare.
Prezenții Termeni suplimentari reglementează utilizarea de către dumneavoastră a serviciului Adobe
Fonts și sunt încorporați prin referință în Termenii Generali de Utilizare Adobe („Termenii generali”)
disponibili la www.adobe.com/go/terms (prezenții Termeni suplimentari și Termenii generali sunt
denumiți colectiv „Termenii”). Termenii cu majuscule care nu sunt definiți în conținutul prezentului
document vor avea înțelesul atribuit lor în definițiile din Termenii generali.

1.

Definiții.

1.1. „Cont” înseamnă contul (inclusiv orice Adobe ID și profil de utilizator) pe care îl creați când vă
înregistrați prima oară în Serviciu, inclusiv orice chei sau coduri de identificare unice pe care vi le
furnizăm sau le utilizăm în alt mod pentru a vă asocia cu contul dumneavoastră.
1.2. „Planuri de abonament Adobe” înseamnă nivelul gratuit sau plătit de apartenență la orice ofertă
de înregistrare sau de abonare de la Adobe, inclusiv, fără limitare, planurile de abonament Adobe
Creative Cloud și Adobe Document Cloud.
1.3. „Agenție” înseamnă o persoană fizică sau un agent economic care furnizează servicii de design
web sau concepție grafică, publicitate, marketing sau alte servicii similare propriilor clienți, servicii
care includ crearea și/sau întreținerea de Media.
1.4. „Computer” înseamnă un dispozitiv virtual sau fizic care stochează sau procesează date, precum
servere, computere desktop, laptopuri, dispozitive mobile, dispozitive conectate la Internet și
produse hardware. Când un dispozitiv conține mai mult decât un mediu virtual (inclusiv mașini sau
procesoare virtuale), fiecare mediu virtual va fi notat ca un Computer separat.
1.5. „Conținutului clientului” înseamnă fonturile și/sau familiile de fonturi furnizate separat de către
dumneavoastră pentru a le utiliza în cadrul Serviciului, în conformitate cu acești Termeni.
1.6. „Fonturi desktop” înseamnă fonturile sau familiile de fonturi pe care vi le punem la dispoziție prin
intermediul Serviciului și pe care le puteți sincroniza cu Computerul dumneavoastră și le puteți
utiliza pentru crearea de Documente.
1.7. „Documente” înseamnă orice formă de document electronic distribuit sau nu public, care
folosește Fonturi optimizate, încorporate sau nu, inclusiv pentru afișare sau de către oricine
vizualizează sau accesează Documentul.
1.8. „Documentație” înseamnă materialele scrise și fișierele sau alte documentații de utilizare
explicative ce însoțesc Conținutul licențiat sau sunt publicate, puse la dispoziție sau furnizate
dumneavoastră de către noi, în legătură cu Utilizarea Serviciului de către dumneavoastră.
1.9.

„Proprietarul(ii) Licenței” înseamnă terța parte care ne-a acordat o licență asupra oricărui
Conținut licențiat pe care îl punem la dispoziție spre utilizare de către dumneavoastră.

1.10. „Conținut licențiat” înseamnă Fonturile desktop, Fonturile Marketplace, Web Fonts, Proiectele
web, Serviciul și toate actualizările acestora.
1.11. „Fonturi licențiate” înseamnă fonturile sau familiile de fonturi pe care noi vi le licențiem prin
intermediul Serviciului, pentru Utilizarea de către dumneavoastră în conformitate cu prezenții
Termeni suplimentari, precum și Fonturile Marketplace.

1.12. „Marketplace” înseamnă porțiunea din Serviciu prin care noi și Proprietarii licențelor noastre
oferim spre vânzare directă Fonturi Marketplace.
1.13. „Fonturi Marketplace” înseamnă fonturile sau familiile de fonturi care sunt achiziționate separat
de către dumneavoastră prin intermediul Serviciului și care vă sunt licențiate pentru Utilizare,
făcând obiectul termenilor de licență pentru utilizatorii finali ai noștri sau ai Proprietarului licenței.
1.14. „Media” înseamnă, în mod individual sau colectiv, orice Document sau Site web.
1.15. „Editor” înseamnă persoana fizică sau entitatea care deține sau controlează conținutul, în afară de
Fonturile licențiate, care apare pe sau în Media.
1.16. „Platforma de revânzare” este orice serviciu care permite clienților săi să aleagă fonturile pentru
site-uri web sau alte produse pe care le furnizează în numele acestora (de exemplu, platforme de
blogging, profiluri pe rețele de socializare etc.)
1.17. „Serviciu(i)” înseamnă serviciul Adobe Fonts, inclusiv Marketplace, și toate celelalte servicii,
caracteristici sau conținut puse la dispoziție din, în, sau prin site-ul web al serviciului Adobe Fonts.
1.18. „Actualizări și Upgrade-uri” înseamnă orice actualizări, revizii, modificări sau adăugiri care pot fi
efectuate și implementate sau furnizate de Adobe pentru dumneavoastră în orice moment pentru
upgrade-ul, extinderea sau îmbunătățirea Serviciului, în măsura în care acestea nu fac obiectul
unor termeni separați. Adobe nu este răspunzătoare față de dumneavoastră în niciun fel pentru
astfel de modificări.
1.19. „Utilizare(ări)”, „Utilizând” sau „Uz” înseamnă orice utilizare a Serviciului, în legătură cu
descărcarea, integrarea, accesul, sincronizarea, utilizarea sau afișarea Fonturilor licențiate.
1.20. „Site(uri) web public(e)” înseamnă site-uri web, pagini web sau conținut de pagini web pe care
dumneavoastră le concepeți, dezvoltați sau creați și care sunt publicate și integrează, accesează și
afișează public Fonturi licențiate utilizând Serviciul.
1.21. „Web Fonts” înseamnă fontul sau familiile de fonturi pe care vi le punem la dispoziție prin
intermediul Serviciului și pe care le puteți folosi pentru a crea Site-uri web.
1.22. „Proiect(e) web” înseamnă pachetul de software creat de dumneavoastră prin intermediul
Serviciului, care cuprinde setările dumneavoastră preferate, alegerile de Fonturi licențiate,
formate, foi de stiluri și alte coduri software, precum și orice cod care încadrează și identifică
fiecare Font licențiat și Editorul corespunzător și care gestionează și urmărește utilizarea
Fonturilor licențiate în legătură cu Site-uri web.

2.

Termeni de bază.

2.1. Planuri de abonament Adobe și Comenzi Marketplace.
(a)

Serviciul include (1) un plan de abonament Adobe gratuit; (2) un plan de abonament Adobe pe
bază de tarif (plătit) și (3) Comenzi Marketplace care vă permit să accesați Fonturi licențiate
pentru a le utiliza în Media. Unele Planuri de abonament Adobe plătite pot include, de asemenea,
o perioadă de probă.

(b)

Toate taxele Planurilor de abonament Adobe și comenzile Marketplace vor fi fără impozite, alte
taxe sau costuri percepute de autoritățile fiscale, care sunt responsabilitatea dumneavoastră,
excluzând impozitele (federale sau statale) percepute în Statele Unite.

2.2. Upgrade; Comenzi Marketplace.

(a)

Dacă dumneavoastră v-ați abonat la un Plan de abonament Adobe gratuit, înțelegeți faptul că
unele Fonturi licențiate, accesibile dumneavoastră, pot să fie trecute în Planuri de abonament
Adobe cu plată, la un anumit moment, în viitor. Drept urmare, vi se poate solicita să faceți
upgrade sau să vă modificați opțiunea Planului de abonament Adobe pentru a putea continua să
beneficiați de acces la respectivele Fonturi licențiate.

(b)

Dacă faceți upgrade de la un plan de abonament Adobe gratuit la un plan de abonament Adobe
plătit, termenul planului de abonament Adobe gratuit se va termina la momentul upgrade-ului și
taxa aplicabilă pentru noul plan de abonament Adobe plătit va fi debitată imediat de pe cardul
dumneavoastră de credit.

(c)

Dacă treceți la un nivel inferior în ceea ce privește Planul dumneavoastră de abonament Adobe
plătit, admiteți că acest lucru poate conduce la pierderea anumitor caracteristici sau la scăderea
capacității de Utilizare sau a limitelor de Utilizare asociate Contului dumneavoastră. Nu acceptăm
nicio responsabilitate pentru această pierdere.

(d)

Dacă vă anulați Planul de abonament Adobe plătit, vi se va atribui automat un Plan de abonament
Adobe gratuit. În cazul în care vă convertiți Planul de abonament Adobe plătit la un Plan de
abonament Adobe gratuit și ați achiziționat, de asemenea, Fonturi Marketplace, veți avea în
continuare acces la Fonturile Marketplace.

(e)

Prețurile Fonturilor Market pot fi modificate fără notificare prealabilă.

3.

Drepturile și obligațiile dumneavoastră; Limitări și restricții impuse utilizării Conținutului
licențiat de către dumneavoastră.

3.1. Utilizarea Fonturilor licențiate de către Dumneavoastră. În funcție de comanda Marketplace sau
de Planul de abonament Adobe selectat, Fonturile licențiate puse la dispoziția dumneavoastră pot
varia. Este posibil ca unele caracteristici și funcționalități ale Serviciului sau categorii de Fonturi
licențiate, descrise în acești Termeni suplimentari, să nu fie disponibile pentru un Plan de
abonament Adobe gratuit. În momentul înregistrării, accesării sau Utilizării oricărei părți a
Fonturilor licențiate și în conformitate cu Planul de abonament Adobe specific pe care l-ați
selectat (și cu plata taxelor Planului de abonament Adobe, dacă este cazul), Adobe vă oferă un
drept neexclusiv, necesionabil, netransferabil și limitat și o licență de a accesa și Utiliza Fonturile
licențiate pentru sau în legătură cu proiectarea și dezvoltarea de Media, în condițiile prevăzute
pentru Fonturile licențiate pe site-ul web Adobe Fonts și doar pe perioada în care păstrați un Plan
de abonament Adobe neîntrerupt, cu următoarele condiții:
(a)

Desktop Publishing.

Puteți Utiliza Fonturi desktop pentru a concepe și dezvolta Documente și puteți încorpora copii ale
Fonturilor desktop în Documentul dumneavoastră, în scopul imprimării și vizualizării documentului.
Fontul trebuie să fie un subset pentru a include numai glifurile necesare pentru afișarea lucrării, iar
Documentul trebuie să ascundă sau să protejeze datele fonturilor încorporate de descoperirea
intenționată sau necorespunzătoare sau de utilizarea greșită. Niciun alt drept de încorporare nu este
implicat sau garantat prin licența de față.
(b)

Website Publishing. În cazul în care Fonturile dumneavoastră licențiate permit Utilizarea pentru
publicarea pe site-uri web, atunci:

Puteți utiliza Web Fonts pentru a proiecta și dezvolta Site-urile dumneavoastră web și pentru a crea un
Proiect web pentru astfel de scopuri. Puteți face referire sau puteți codifica un link către Proiectul web
în cadrul designului Site-ului dumneavoastră web. Nu este permisă nicio altă utilizare web.

3.2. Utilizarea Conținutului licențiat de către Editorii în numele cărora creați Media. Editorii în
numele cărora creați Media trebuie să se aboneze la Serviciu direct la noi pentru a avea acces la
Conținutul Licențiat. Nu puteți găzdui Conținutul licențiat pentru Editor și nici nu îi puteți revinde
Serviciul.

3.3. Revânzarea Serviciului.
(a)

Dacă sunteți Agenție, aveți un drept limitat de a furniza Serviciul numai în legătură cu serviciile pe
care le furnizați ca Agenție clienților proprii, numai până la 31 decembrie 2019. Putem stabili
limite asupra numărului de elemente Media care pot fi înregistrate în cadrul Serviciului de către o
Agenție sau asupra domeniului de acoperire al serviciilor furnizate unei astfel de Agenții.

(b)

Dacă sunteți o Platformă de revânzare, nu veți Utiliza nicio parte a Conținutului licențiat fără o
licență scrisă din partea noastră. nn.

3.4. Obligații, limitări, restricții și utilizări interzise ale Conținutului licențiat.
(a)

Realizarea de copii ale Documentației. Puteți face copii ale Documentației, dar nu mai multe
decât numărul necesar în mod rezonabil pentru referință internă în legătură cu utilizarea
Conținutului licențiat de către dumneavoastră.

(b)

Acces continuu la Conținutul licențiat. Accesul continuu la Conținutul licențiat poate necesita
conexiune recurentă la internet pentru a Utiliza sau activa Conținutul licențiat, sau pentru a
autoriza, reînnoi sau valida accesul dumneavoastră la Conținutul licențiat. În unele cazuri,
Fonturile licențiate pe care le concepeți dumneavoastră într-un material Media vor putea fi
vizualizate de către dumneavoastră și de către orice terță parte care accesează sau vizualizează
materialul Media doar atât timp cât păstrați un plan de abonament neîntrerupt (inclusiv plata
tuturor taxelor Planului de abonament Adobe, dacă este cazul).

(c)

Componente cu sursă deschisă incluse. O parte din Conținutul licențiat poate utiliza sau conține
componente software și programe software cu sursă deschisă. Utilizarea acestui Conținut licențiat
de către dumneavoastră va fi supusă, suplimentar, termenilor oricărei licențe pentru surse
deschise, specificate în fișierele de drepturi de autor sau notificările de licențe care însoțesc
Conținutul licențiat.

(d)

Menținerea notificărilor existente. Conținutul licențiat vă poate fi oferit cu anumite notificări ale
dreptului de proprietate intelectuală, inclusiv notificări privind brevetele, drepturile de autor și
drepturile asupra mărcilor comerciale. Trebuie să păstrați exact așa cum v-au fost furnizate (și să
nu îndepărtați sau alterați) toate aceste notificări ale dreptului de proprietate intelectuală afișate
în sau pe Conținutul licențiat.

(e)

Utilizări interzise ale Conținutului licențiat. Cu excepția permisiunilor acordate prin termenii
licenței pentru surse deschise, aplicabili unui anumit tip de componente cu surse deschise care pot
fi incluse ori distribuite alături de Conținutul licențiat, următoarele aspecte vă sunt interzise în
mod expres:

(i)

Găzduirea Conținutului licențiat pe propriul server sau folosind o altă opțiune sau un alt serviciu
de auto-găzduire;

(ii)

Includerea, gruparea, încorporarea sau distribuirea în alt mod a oricăror Fonturi licențiate în
materialele dumneavoastră Media sau sublicențierea accesului dumneavoastră la utilizarea
oricărei părți din Conținutul licențiat către o altă persoană, cu excepția celor descrise în Secțiunea
3.1 din prezenții Termeni suplimentari;

(iii)

Permiterea ieșirii externe a Fonturilor licențiate din materialele dumneavoastră Media, sau
distribuirea oricărei părți a Fonturilor licențiate în mod autonom sau în orice mod care i-ar permite
unei alte persoane să utilizeze Fonturile licențiate pentru a crea conținut nou;

(iv)

Adăugarea oricărei funcționalități sau modificarea, alterarea, adaptarea, traducerea, convertirea,
crearea sau realizarea în prezent sau în trecut a oricăror lucrări derivate pe baza oricărei părți a
Fonturilor licențiate;

(v)

Dezasamblarea, decompilarea, ingineria reversibilă sau orice altă încercare de descoperire a
codului sursă al unui Proiect web sau al Fonturilor licențiate, precum și spargerea, eludarea sau
orice alt tip de evitare a oricărui software de mecanism de protecție într-un Proiect web sau Font
licențiat, cu excepția măsurii în care legea aplicabilă din jurisdicția dumneavoastră de domiciliu
interzice în mod expres astfel de restricții. Mai întâi, trebuie să solicitați aceste informații de la
Adobe, iar noi, la propria discreție, putem fie să vă furnizăm informațiile, fie să impunem condiții
justificate, inclusiv taxe rezonabile, pentru Utilizarea de către dumneavoastră a Fonturilor
licențiate, pentru a ne asigura că Drepturile de proprietate intelectuală ale Adobe și ale
Proprietarului licenței din cadrul Conținutului licențiat sunt protejate;

(vi)

Cesionarea, constituirea drept garanție sau transferul de orice alt tip al oricărei părți a drepturilor
dumneavoastră de utilizare a Fonturilor licențiate;

(vii) Încercarea de a copia, muta sau îndepărta Fonturile licențiate dintr-un Proiect web, sau locurile
sau folderele de pe Computerul dumneavoastră în care noi am instalat aceste Fonturi licențiate,
sau încercarea de accesa sau Utiliza Fonturile licențiate în alt mod decât prin abonare directă la
Serviciu, utilizând mijloacele pe care le punem la dispoziție în acest sens;
(viii) Copierea sau distribuirea Fonturilor licențiate (cu excepția cazului în care acest lucru este permis
în mod expres pentru Fonturile licențiate încorporate în anumite tipuri de Media în conformitate
cu secțiunea 3.1(a) din prezenții Termeni Suplimentari) pentru utilizare în cadrul unui acord cu un
birou de servicii, de exemplu, cu un furnizor de servicii de tipărire comercială;
(ix)

Partajarea accesului la Fonturile desktop care au fost sincronizate cu computerul dumneavoastră
și

(x)

Redarea, fabricarea sau capturarea integrală sau parțială a glifurilor, pentru a fi utilizate ca sistem
de fonturi sau de compoziție.

(f)

Conformitatea cu prezenții Termeni suplimentari. În baza unei notificări rezonabile, Adobe vă
poate solicita dovezi care să demonstreze conformarea dumneavoastră cu prezenții Termeni
suplimentari, iar dumneavoastră sunteți de acord să furnizați către Adobe aceste înregistrări în
termen de treizeci (30) de zile de la primirea solicitării noastre.

3.5. Drepturi pe care ni le acordați pentru Conținutului clientului pus la dispoziție de dumneavoastră
prin intermediul Serviciului. Puteți avea ocazia să ne furnizați Conținut al clientului spre găzduire
prin Utilizarea sau în legătură cu Conținutul licențiat sau materialele Media. Deși Adobe nu
pretinde proprietatea asupra Conținutului clientului, avem nevoie de anumite drepturi din partea
dumneavoastră pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră și a facilita Utilizarea
Serviciului de către dumneavoastră și de alții.
(a)

În ceea ce privește Conținutul clientului pe care dumneavoastră îl transmiteți pentru găzduire prin
intermediul Serviciului, ne acordați o licență internațională, neexclusivă, transferabilă, scutită de
redevențe și integral plătită, pentru accesarea, utilizarea, copierea, editarea, adaptarea,
traducerea, reformatarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, distribuirea, efectuarea în mod
public și afișarea în mod public a Conținutului clientului, inclusiv un drept și o licență, ce pot fi
sublicențiate, pentru toate Drepturile de proprietate Intelectuală în și asupra Conținutului
clientului și a conceptelor integrate în acestea, pentru a aplica particularizările exclusive ale Adobe
pentru ajustarea și netezirea contururilor, regulile și instrucțiunile de codare programatică, tehnici
de umbrire, segmentare și încorporarea subseturilor, algoritmi și alte procese, precum și toate
resursele și documentația aferentă (denumite, în mod colectiv, „Optimizări de font Adobe”)
necesare pentru modificarea și convertirea Conținutului clientului în formate multiple, astfel încât
acestea să poată fi utilizate, reproduse, afișate, publicate, găzduite și distribuite de Adobe prin
intermediul Serviciului în legătură cu Media; și

(b)

Declarați și garantați faptul că nu ați încheiat niciun contract sau alte aranjamente care să vă
împiedice să acordați drepturile acordate prin prezenta secțiune.

(c)

Veți despăgubi, apăra și proteja Adobe, precum și oficialii, agenții, angajații și filialele sale, în fața
oricăror reclamații, solicitări sau acțiuni în justiție și a oricăror datorii, costuri și cheltuieli (inclusiv
onorariile rezonabile ale avocaților) care rezultă din sau în legătură cu Conținutul clientului pe care
dumneavoastră îl furnizați Adobe pentru a facilita Utilizarea Serviciului de către dumneavoastră.

(d)

Rețineți drepturile asupra Conținutului clientului pe care dumneavoastră îl furnizați Adobe pentru
găzduirea în sau prin intermediul Serviciului. Confirmați și sunteți de acord că Optimizările de font
aplicate de către Adobe pentru Conținutul clientului sunt deținute de către Adobe. Pentru a se
evita orice dubiu, Adobe deține toate Drepturile de proprietate intelectuală care sunt integrate în
Optimizările de Font Adobe, modificările și alte lucrări realizate de Adobe pentru convertirea
Conținutului Clientului în formate multiple, astfel încât acestea să poată fi distribuite în și prin
intermediul Serviciului și utilizate în multiple medii.

4.

Alte drepturi și obligații.

4.1. Asistență. Asistența tehnică este furnizată numai participanților la Planul de abonament Adobe
plătit. Pentru a asigura asistență tehnică, Adobe ar putea fi nevoită să comunice cu
dumneavoastră sau cu personalul dumneavoastră și să solicite acces la sistemele sau rețelele
dumneavoastră. Dacă nu cooperați cu noi, acest lucru poate limita amploarea asistenței pe care vo putem oferi.

4.2. Încetarea.

(a)

Recunoașteți și sunteți de acord că putem obține Conținut licențiat de la Proprietari de conținut
licențiat care îl dețin sau au drepturi de licențiere asupra acestuia. Dreptul și licența
dumneavoastră de a utiliza aceste fonturi și de a le include în Media depind de aplicarea continuă
a tuturor acordurilor dintre noi și Proprietarii conținutului nostru. Dacă acordurile relevante între
noi și Proprietarii licențelor asupra conținutului nostru sunt reziliate, dumneavoastră veți putea
utiliza în continuare fonturile în Media dumneavoastră, exceptând cazul în care vă transmitem o
înștiințare cu privire reziliere. Vom depune toate eforturile pentru a vă înștiința într-un interval
rezonabil de timp înainte de a orice astfel de reziliere.

(b)

La propria noastră discreție, vă putem suspenda temporar sau permanent Contul, în cazul în care
constatăm situații de abuz, solicitări excesiv de frecvente ale Serviciului sau altă utilizare excesivă a
Serviciului.

(c)

Orice tentativă de interferare cu funcționarea Conținutului licențiat în orice mod poate fi pasibilă
de sancțiuni penale și va fi supusă investigației și urmăririi penale.

4.3. Rambursări. În cazul anulării, trecerii la un nivel inferior de abonament sau altor modificări aduse
Planurilor de abonament Adobe preplătite sau comenzilor Marketplace, nu vor fi acordate
rambursări.

4.4. Efectul rezilierii sau anulării.
(a)

La rezilierea Contului dumneavoastră, fie de către dumneavoastră, fie de către noi în urma unei
încălcări de către dumneavoastră a prezenților Termeni Suplimentari, Adobe va închide Contul
dumneavoastră fără preaviz.

(b)

Rezilierea sau anularea Contului dumneavoastră sau a Utilizării sau accesării de către
dumneavoastră a Serviciului vor duce la dezactivarea sau ștergerea imediată a Contului
dumneavoastră și la pierderea drepturilor asupra și ștergerea întregului conținut al Contului
dumneavoastră, inclusiv întreaga configurație a Serviciului și datele de design ale paginii web, iar
odată șterse, aceste informații nu mai pot fi recuperate.
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