Termeni suplimentari pentru software
Ultima actualizare la 1 octombrie 2018. Înlocuiește toate versiunile anterioare.
Prezenții Termeni suplimentari reglementează utilizarea de către dumneavoastră a Software-ului 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 acestora în definițiile din Termenii
generali.
1.

Utilizarea Software-ului.

1.1. Licența de Software pe bază de abonament.
Dacă vă furnizăm Software-ul ca parte a abonamentului dvs. pentru utilizarea Serviciilor, atunci, sub rezerva
respectării acestor Termeni, vă acordăm o licență neexclusivă de instalare și utilizare a Software-ului: (a) atât timp
cât abonamentul dvs. este valid; (b) atât timp cât nu depășește numărul total de licențe achiziționate; și (c) în
conformitate cu Termenii și cu documentația asociată. Abonamentul dvs. vă permite să activați Software-ul pe cel
mult două dispozitive (sau mașini virtuale) la un moment dat, însă nu puteți utiliza Software-ul pe cele două
dispozitive simultan.
1.2. Licența de Software pe bază de dispozitiv. Dacă ați achiziționat o licență pentru Software bazată pe numărul
de dispozitive sau mașini virtuale, atunci:
(a) Licența. Sub rezerva respectării Termenilor, vă acordăm o licență neexclusivă de instalare și utilizare a Softwareului: (i) pe durata valabilității licenței; (ii) în limitele sferei de aplicabilitate a licenței; și (iii) în conformitate cu
Termenii și cu documentația aferentă care însoțește Software-ul. Numărul instalărilor licenței nu poate depăși
numărul total de licențe achiziționate pentru Software.
(b) Distribuirea de la un Server. Dacă acest lucru este permis în mod expres de către Adobe, aveți dreptul de a
copia o imagine a Software-ului pe un computer din cadrul Intranetului dvs., exclusiv în vederea facilitării descărcării
și instalării Software-ului pe computere din același Intranet. În orice caz, numărul instalărilor licenței nu poate depăși
numărul total de licențe pentru Software pe care le-ați achiziționat. „Intranet” înseamnă o rețea privată de
computere, protejată de drepturi de proprietate, pe care o puteți accesa dvs. și angajații și contractorii autorizați de
dvs. Intranetul nu include secțiuni de Internet, comunități de rețea deschise furnizorilor, contractorilor sau
prestatorilor de servicii și nicio altă comunitate de rețea deschisă publicului (cum ar fi grupurile, asociațiile și
organizațiile similare pe bază de înscriere ca membru sau abonament).
1.3. Restricții și Cerințe.
(a) Înștiințări privind drepturile de proprietate. Trebuie să vă asigurați că orice copie permisă a Software-ului pe
care o realizați conține aceleași înștiințări privind dreptul de autor și celelalte drepturi de proprietate care apar pe
sau în conținutul Software-ului.
(b) Restricții. Cu excepția cazurilor permise în acești Termeni, nu veți:
(i) utiliza sau oferi Software-ul sub forma unui birou de servicii;
(ii) găzdui sau reda în flux Software-ul;
(iii) permite unor terțe părți să acceseze Software-ul de la distanță;
(iv) eluda măsurile tehnologice destinate să controleze accesul la Software;
(v) dezvolta, distribui sau utiliza, împreună cu Software-ul, produse care să eludeze măsurile tehnologice; sau
(vi) închiria, vinde, sublicenția, cesiona sau transfera drepturile dvs. asupra Software-ului și nici autoriza copierea
unei porțiuni a Software-ului pe dispozitivul altui utilizator, cu excepția faptului că, dacă achiziționați Creative Cloud

pentru echipe sau Creative Cloud pentru educație (utilizator specificat), puteți desemna locurile în conformitate cu
documentația aplicabilă.
1.4. Cerințe de licențiere regională. Dacă achiziționați mai multe licențe pentru Software, trebuie să nu instalați și
să nu lansați Software-ul în afara țării în care ați achiziționat licența, cu excepția situațiilor contrare permise prin
programul de licențiere de volum pe care l-ați încheiat cu noi. Dacă locuiți în Spațiul Economic European, „țară”
înseamnă Spațiul Economic European. Putem rezilia licența acordată prin prezentul, vă putem suspenda
abonamentul sau vă putem restricționa accesul la Servicii dacă stabilim că utilizați Software-ul sau Serviciile cu
încălcarea acestei secțiuni.
1.5. Activare și Validare. Software-ul poate necesita parcurgerea anumitor pași de către dvs. pentru activarea
Software-ului sau pentru validarea abonamentului. Neactivarea sau neînregistrarea Software-ului, nevalidarea
abonamentului sau determinarea de către noi a unei utilizări frauduloase sau neautorizate a Software-ului poate
duce la funcționalitatea redusă, inoperabilitatea Software-ului sau încetarea sau suspendarea abonamentului. Pentru
informații despre activare, consultați: http://www.adobe.com/go/activation.
1.6. Actualizări. Periodic, Software-ul poate să descarce și să instaleze automat actualizări de la Adobe. Aceste
actualizări pot fi sub formă de remedieri ale unor erori, funcționalități noi sau versiuni noi. Sunteți de acord să primiți
astfel de actualizări de la Adobe ca parte a utilizării de către dvs. a Software-ului.
2.

Termenii specifici ai Software-ului.

Această secțiune se aplică anumitor tipuri de Software și componente. În eventualitatea unui conflict între această
secțiune și alte secțiuni, această secțiune are prioritate în legătură cu Software-ul sau componentele în cauză.
2.1. Software de procesare de Fonturi. Dacă Software-ul include software de procesare de fonturi (cu excepția
fonturilor disponibile în cadrul Typekit, care sunt guvernate de Termenii suplimentari ai acestui produs):
(a) Puteți pune la dispoziție o copie a fonturilor pe care le-ați utilizat pentru un anumit fișier la o imprimantă
comercială sau alt birou de servicii și biroul respectiv poate utiliza fonturile pentru procesarea fișierului dvs., cu
condiția ca un astfel de birou de servicii să dețină o licență validă pentru utilizarea respectivului software de
procesare de fonturi;
(b) Puteți încorpora copii ale software-ului de procesare de fonturi în documente electronice, în scopul imprimării și
vizualizării documentelor. Niciun alt drept de încorporare nu este implicat și nici garantat prin licența de față.
(c) Ca o excepție de la cele de mai sus, fonturi enumerate la http://www.adobe.com/go/restricted_fonts sunt
incluse în Software numai în scopul funcționării Software-ului. Fonturile listate nu sunt licențiate în baza acestor
Termeni suplimentari. Nu puteți copia, muta, activa și nici utiliza și nu veți permite unui instrument de gestiune a
fonturilor să copieze, să mute, să activeze sau să utilizeze fonturile listate în cadrul sau împreună cu orice aplicație
software, program sau fișier, cu excepția Software-ului.
(d) Fonturi Open-Source. Anumite fonturi distribuite de Adobe împreună cu Software-ul pot fi fonturi open-source.
Utilizarea de către dvs. a acestor fonturi open-source va fi guvernată de termenii aplicabili ai licenței disponibili la
http://www.adobe.com/go/font_licensing.
2.2. Motorul After Effects Render. Dacă Software-ul include versiunea integrală Adobe After Effects, puteți instala un
număr nelimitat de Motoare Render pe computerele din cadrul intranetului dvs., dacă cel puțin un computer din
intranetul dvs. are instalată versiunea integrală a software-ului Adobe After Effects. Termenul „Motor Render”
desemnează o porțiune instalabilă a Software-ului, care permite redarea proiectelor After Effects, dar nu include
interfața completă cu utilizatorul After Effects.
2.3. Acrobat. Dacă Software-ul include Acrobat, Document Cloud sau anumite caracteristici în cadrul software-ului,
se aplică prezenta secțiune 2.3.
(a) Software-ul poate include o tehnologie de activare, care să vă permită activarea documentelor PDF cu anumite
caracteristici, prin intermediul utilizării unui acreditări localizate în cadrul Software („Cheia”). Trebuie să nu accesați,
să nu încercați să accesați, să nu controlați, să nu dezactivați, să nu îndepărtați, să nu utilizați și să nu distribuiți Cheia
în niciun scop.

(b) Certificate digitale. Certificatele digitale pot fi eliberate de autorități de certificare terțe (inclusiv de furnizori de
Servicii de Documente Certificate Adobe și furnizori incluși pe Lista de încredere aprobată de Adobe) (denumite în
mod colectiv „Autorități de certificare”) sau pot fi semnate în nume propriu. Dumneavoastră și Autoritățile de
certificare sunteți responsabili de achiziționarea, utilizarea și bazarea pe certificatele digitale. Dumneavoastră sunteți
unicul responsabil în privința deciziei de a vă baza sau nu pe un certificat. Veți utiliza certificatele digitale pe
unica și propria dvs. răspundere, exceptând situația în care o garanție separată scrisă vă este oferită de o
Autoritate de Certificare. Veți despăgubi Adobe împotriva oricărei răspunderi, pierderi, acțiuni, daune sau pretenții
(inclusiv cheltuieli, costuri și costuri avocațiale rezonabile) născute din sau în legătură cu utilizarea de către
dumneavoastră sau cu faptul că v-ați bazat pe orice certificat digital sau Autoritate de Certificare.
2.4. Adobe Runtime. Un „Adobe Runtime” este un Software care include Adobe AIR, Adobe Flash Player sau
Shockwave Player și include un fișier runtime într-o aplicație de dezvoltator.
(a) Restricții Adobe Runtime. Trebuie să nu utilizați Adobe Runtime pe niciun alt dispozitiv în afara PC-ului sau
împreună cu nicio versiune încorporată sau de dispozitiv a niciunui sistem de operare. Pentru evitarea nesiguranței și
exclusiv cu titlu de exemplu, nu aveți dreptul de a utiliza Adobe Runtime pe niciun fel de (i) dispozitive mobile, set
top box, dispozitive portabile, telefoane, console de jocuri, televizoare, playere DVD, dispozitive media center (cu
excepția Windows XP Media Center Edition și versiunile ulterioare), panouri electronice sau alte elemente digitale de
semnalistică, echipamente Internet sau alte dispozitive conectate la Internet, PDA-uri, dispozitive medicale, ATM-uri,
dispozitive telematice, mașini de jocuri, sisteme de automatizare a locuinței, dispozitive tip „chioșc”, dispozitive tip
telecomandă sau orice alt tip de dispozitiv electronic pentru consumatori; (ii) sisteme mobile pe bază de operator,
cablu, satelit, sistem de televiziune sau (III) orice alte dispozitive în sistem închis. Informații suplimentare privind
licențierea Adobe Runtime sunt disponibile la https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html.
(b) Distribuirea Adobe Runtime. Trebuie să nu distribuiți un program Adobe Runtime cu excepția cazului în care ia
forma unei porțiuni complet integrate a unei aplicații pentru dezvoltatori care este creată utilizând Software-ul,
inclusiv utilitarele furnizate împreună cu Software-ul. De exemplu, trebuie să nu distribuiți Adobe Runtime ca parte a
unei aplicații care este compilată pentru a rula pe sistemele de operare iOS sau Android. Distribuirea fișierului de
ieșire rezultat sau a aplicației pentru dezvoltatori pe un dispozitiv diferit de PC necesită obținerea unor licențe care
pot fi supuse unor redevențe suplimentare și este exclusiv responsabilitatea dvs. să obțineți astfel de licențe pentru
dispozitivele diferite de PC și să plătiți redevențele aplicabile; nu acordăm licență niciunei tehnologii terță parte
pentru a rula aplicații de dezvoltator sau fișiere de ieșire pe dispozitive diferite de PC în baza Termenilor. Cu excepția
celor menționate expres în această secțiune, nu puteți distribui un program Adobe Runtime.
2.5. Adobe Presenter. În cazul în care Software-ul include Adobe Presenter și dumneavoastră instalați sau utilizați
programul de completare Adobe Connect cu Software-ul, trebuie să nu instalați și să nu utilizați programul de
completare Adobe Connect pe niciun alt fel de dispozitiv diferit de un computer și trebuie să nu instalați și să nu
utilizați programul de completare Adobe Connect pe niciun alt produs diferit de PC, incluzând, fără limitare, aplicații
web, set top box, telefoane mobile, telefoane sau dispozitive pad web. De asemenea, puteți folosi porțiunea
Software-ului care este inclusă într-o prezentare, informații sau conținut creat sau generat utilizând Software-ul
(Adobe Presenter Run-Time) numai împreună cu prezentarea, informațiile sau conținutul în care este încorporată.
Nu puteți utiliza și veți face ca toate licențele unor astfel de prezentări, informații sau conținut să nu poată utiliza
Adobe Presenter Run-Time altfel decât este inclus în asemenea prezentări, informații sau conținut. Mai mult, nu
puteți să utilizați, să modificați, să apelați la inginerie reversibilă sau să dezasamblați Adobe Presenter Run-Time și
veți face ca niciunul dintre licențiații unor astfel de prezentări, informații sau conținut să nu procedeze astfel.
2.6. Adobe Media Encoder. Puteți instala Adobe Media Encoder („AME”) pe un computer din intranetul dvs. numai
în scopul codificării, decodificării sau transcodificării proiectelor create cu instanțe licențiate ale Software-ului care
rulează pe alte computere din intranet, cu condiția ca numărul de instalări ale AME să nu depășească numărul total
de licențe achiziționate pentru Software. Nu puteți utiliza instalarea în intranet a AME pentru a oferi, utiliza sau
permite utilizarea AME (a) cu un alt software decât Software-ul; (b) ca parte a unui serviciu găzduit; (c) în numele
unei terțe părți; (d) în baza unui birou de servicii; sau (e) pentru operațiuni care nu sunt inițiate de către un utilizator
individual, cu excepția faptului că puteți automatiza operațiunea care pornește procesul de codificare, decodificare și
transcodificare a proiectelor cu ajutorul AME din cadrul rețelei dvs. de intranet.

3. Termeni specifici pentru anumite jurisdicții. Această secțiune se aplică anumitor jurisdicții. În eventualitatea
unui conflict între această secțiune și alte secțiuni, această secțiune are prioritate în legătură cu jurisdicția în cauză.
3.1. Noua Zeelandă. Pentru consumatorii din Noua Zeelandă care obțin Software-ul pentru utilizarea personală sau
la domiciliu (în afara scopurilor de afaceri), acest contract se supune Legii privind garanțiile consumatorilor.
3.2. Spațiul Economic European.
(a) Garanție. Dacă ați obținut Software-ul în Spațiul Economic European (SEE), locuiți în mod obișnuit în SEE și
sunteți un consumator (ceea ce înseamnă că utilizați Software-ul în scopuri personale, necomerciale), perioada de
garanție pentru Software este reprezentată de durata abonamentului dumneavoastră. Întreaga noastră
responsabilitate cu privire la revendicarea respectivei garanții și la despăgubirea exclusivă în baza oricărei garanții, se
va limita, conform opțiunii noastre, la asistență sau la înlocuirea Software-ului care a dus la revendicarea garanției;
sau dacă asistența sau înlocuirea nu sunt posibile, la rambursarea taxei de abonament plătite și neutilizate,
proporțional pentru Software-ul respectiv. Mai mult, deși Termenii se aplică în eventualitatea unor cereri de
despăgubire pentru daune pe care le inițiați în legătură cu utilizarea Software-ului, vom fi responsabili pentru
pierderile directe care pot fi prevăzute în mod rezonabil în cazul unei încălcări de către noi a Termenilor. Vi se
recomandă să luați toate măsurile rezonabile pentru a evita și a reduce daunele, în special prin efectuarea de copii
de rezervă ale Software-ului și ale datelor de pe computer.
4. Înștiințarea către Utilizatorii finali din Guvernul S.U.A. Pentru achiziții ale Guvernului Statelor Unite ale
Americii, Software-ul reprezintă un software de computer comercial astfel cum este definit în FAR 12.212 și face
obiectul drepturilor restricționate definite în Secțiunea FAR 52.227-19 „Licență Software de Computer Comercial” și
DFARS 227.7202, „Software de computer comercial și documentație pentru software de computer comercial”, după
caz, precum și altor reglementări care vor înlocui în viitor aceste prevederi. Orice utilizare, modificare, reproducere,
eliberare, interpretare, afișare sau divulgare a Software-ului de către Guvernul Statelor Unite ale Americii trebuie să
fie conformă cu drepturile și restricțiile aferente licenței descrise în cadrul Termenilor.
5.

Înștiințări ale terților.

5.1. Software de terță parte. Software-ul poate conține software de terță parte, care face obiectul termenilor și
condițiilor pentru un astfel de software de terță parte, disponibile la http://www.adobe.com/go/thirdparty.
5.2. DISTRIBUȚIA AVC. Următoarea înștiințare se aplică Software-ului ce conține funcționalitate import și export de
tip AVC: ACEST PRODUS ESTE LICENȚIAT CONFORM LICENȚEI DE PORTOFOLIU DE BREVETE AVC PENTRU
UTILIZAREA PERSONALĂ NECOMERCIALĂ DE CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU (a) A CODIFICA MATERIAL
VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („VIDEO AVC”) ȘI/SAU (b) A DECODIFICA MATERIAL VIDEO AVC
CARE A FOST CODIFICAT DE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ NECOMERCIALĂ
ȘI/SAU A FOST OBȚINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENȚIAT PENTRU A FURNIZA MATERIAL VIDEO AVC.
NICIUN FEL DE LICENȚĂ NU ESTE ACORDATĂ SAU IMPLICITĂ PENTRU ORICE ALT FEL DE UTILIZARE. INFORMAȚII
SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE DE LA MPEG LA, L.L.C. CONSULTAȚI http://www.adobe.com/go/mpegla.
6.

Termeni ai platformei de aplicații.

6.1. Apple. Dacă Software-ul este descărcat din Apple iTunes Store, luați cunoștință și sunteți de acord că Apple nu
are nicio obligație de a furniza servicii de mentenanță sau asistență pentru Software. În măsura în care Software-ul
nu este conform cu oricare din garanțiile aplicabile, puteți notifica Apple, iar Apple vă va rambursa prețul de achiziție
al Software-ului; în măsura maximă permisă de lege, Apple nu va avea nicio altă obligație de garanție, de niciun fel,
cu privire la Software.
6.2. Microsoft. Dacă Software-ul este descărcat din Microsoft Store, luați cunoștință și sunteți de acord că Microsoft,
producătorii săi de dispozitive și operatorii săi de rețea nu au nicio obligație de a furniza servicii de mentenanță sau
asistență pentru Software.
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