Dodatni pogoji za storitev Adobe Fonts
Nazadnje posodobljeno 15. oktobra 2018. Nadomešča vse prejšnje različice.
Ti dodatni pogoji urejajo vašo uporabo storitve Adobe Fonts in so s sklicem vključeni v splošne pogoje
uporabe družbe Adobe (»splošni pogoji«) na strani www.adobe.com/go/terms (ti dodatni pogoji in
splošni pogoji skupaj se imenujejo »pogoji«). Pojmi, ki niso opredeljeni v tem dokumentu, imajo enak
pomen kot pojmi, opredeljeni v splošnih pogojih.

1.

Opredelitve pojmov.

1.1. »Račun« pomeni račun (vključno z morebitnim Adobe ID-jem in uporabniškim profilom), ki ga
ustvarite vi ob prvi registraciji v storitev, vključno z morebitnimi enoličnimi ključi ali identifikatorji,
ki vam jih priskrbimo ali jih drugače uporabimo, da vas povežemo z vašim računom.
1.2. »Naročniški paket(-i) Adobe« pomeni brezplačno ali plačljivo raven članstva za vsako člansko ali
naročniško ponudbo družbe Adobe, med drugim tudi vključno z naročniškima paketoma Adobe
Creative Cloud in Adobe Document Cloud.
1.3. »Agencija« pomeni fizično ali pravno osebo, ki svojim strankam in uporabnikom zagotavlja spletno
ali grafično oblikovanje, oglaševanje, trženje ali podobne storitve, ki vključujejo ustvarjanje in/ali
vzdrževanje objavljenih medijev.
1.4. »Računalnik« pomeni virtualno ali fizično napravo za shranjevanje ali obdelavo podatkov, kot so
strežniki, namizni in prenosni računalniki, mobilne naprave, naprave z internetno povezavo in
strojna oprema. Če naprava vsebuje več kot eno virtualno okolje (vključno z virtualnimi računalniki
in procesorji), se vsako virtualno okolje šteje kot ločen računalnik.
1.5. »Vsebina strank« pomeni pisave ali skupine pisav, ki jih ločeno zagotovite za svojo uporabo prek
storitve skladno s temi pogoji.
1.6. »Namizne pisave« pomeni pisave ali družine pisav, ki vam jih damo na voljo prek storitve ter jih
lahko sinhronizirate z računalnikom in jih uporabljate za ustvarjanje dokumentov.
1.7. »Dokumenti« pomeni vsako obliko elektronskega dokumenta ne glede na to, ali je javno
distribuiran ali ne, ki uporablja vdelane ali nevdelane optimizirane pisave, med drugim tudi za
prikazovanje ali s strani vsakogar, ki si ogleduje dokument ali dostopa do njega.
1.8. »Dokumentacija« pomeni pojasnjevalno gradivo in datoteke ali drugo uporabniško
dokumentacijo, ki jo dobite z licenčno vsebino oziroma jo objavimo, damo na voljo ali vam jo
drugače zagotovimo v povezavi z vašo uporabo storitve.
1.9.

»Izdajatelji licence« pomeni tretjo osebo, ki nam licencira morebitno licenčno vsebino, ki vam jo
damo na voljo za uporabo.

1.10. »Licenčna vsebina« pomeni namizne pisave, pisave Marketplace, pisave Web Fonts, spletne
projekte, storitev in vse njihove posodobitve.
1.11. »Licenčne pisave« pomeni pisave ali skupine pisav, ki vam jih prek storitve licenciramo za vašo
uporabo skladno s temi dodatnimi pogoji, in pisave Marketplace.
1.12. »Marketplace« pomeni del storitev, prek katerega mi in naši izdajatelji licenc ponujamo pisave
Marketplace za neposredno prodajo.

1.13. »Pisave Marketplace« pomeni pisave ali skupine pisav, ki jih ločeno kupite prek storitve in se
licencirajo za vašo uporabo, zanje pa veljajo pogoji naše licence za končnega uporabnika ali pogoji
licence za končnega uporabnika izdajatelja licence.
1.14. »Mediji« pomeni posamično ali skupaj vse objavljene dokumente ali objavljena spletna mesta.
1.15. »Izdajatelj« pomeni fizično ali pravno osebo, ki je lastnica vsebine, razen licenčnih pisav, ki je na
objavljenih medijih ali v njih, ali to vsebino nadzira.
1.16. »Okolje za prodajalce« je vsaka storitev, ki svojim strankam ali uporabnikom omogoča izbiro pisav
za spletna mesta ali druge izdelke, ki jih zagotavlja v njihovem imenu (npr. okolja za spletne
dnevnike, profili v družbenih omrežjih ipd.).
1.17. »Storitve« pomeni storitev Adobe Fonts, vključno s storitvijo Marketplace, ter vse druge storitve,
funkcije ali vsebino, ki so na voljo na katerem koli spletnem mestu storitve Adobe Fonts ali prek
njega.
1.18. »Posodobitve in Nadgradnje« pomeni vse posodobitve, dopolnitve, spremembe ali dodatke, ki jih
lahko kadar koli naredimo in vam jih uvedemo ali zagotovimo za nadgradnjo, dopolnitev ali
izboljšanje storitve, če z njimi ne dobite ločenih pogojev. V nobenem primeru in na noben način
vam nismo odgovorni za morebitne take spremembe.
1.19. »Uporabe«, »uporabljanje« ali »uporaba« pomeni vso in vsakršno uporabo storitve v povezavi s
prenosom, integracijo, sinhronizacijo, uporabo ali prikazovanjem licenčnih pisav ali dostopom do
njih.
1.20. »Spletna mesta« pomeni spletna mesta, spletne strani ali vsebino spletnih strani, ki jih oblikujete,
razvijete ali ustvarite in so objavljena ter vključujejo in javno prikazujejo licenčne pisave prek
storitve ter dostopajo do njih.
1.21. »Web Fonts« pomeni pisave ali družine pisav, ki vam jih damo na voljo s storitvijo in jih lahko
uporabite za ustvarjanje spletnih mest.
1.22. »Spletni projekti« pomeni paket programske opreme, ki ga ustvarite z uporabo storitve in ga
sestavljajo prednostne nastavitve, izbira licenčnih pisav, oblike zapisa, datoteke s slogi in druga
programska koda skupaj z morebitno kodo, v kateri je vsaka posamezna licenčna pisava in ki
omogoča identifikacijo pisave in ustreznega izdajatelja ter upravlja in spremlja uporabo licenčnih
pisav v povezavi s spletnimi mesti.

2.

Osnovni pojmi

2.1. Naročniški paketi Adobe in naročila v storitvi Marketplace
(a)

Storitev vključuje (1) brezplačen naročniški paket Adobe; (2) plačljiv naročniški paket Adobe in (3)
naročila v storitvi Marketplace, s katerimi lahko dostopate do licenčnih pisav za uporabo v vašem
mediju. Nekateri plačljivi naročniški paketi Adobe lahko poleg tega ponujajo preskusno obdobje
uporabe.

(b)

Vsa nadomestila za naročniške pakete Adobe in naročila v storitvi Marketplace ne vključujejo
davkov, dajatev ali taks davčnih organov, pri čemer ste sami odgovorni za njihovo plačilo, razen
(zveznih ali državnih) davkov v Združenih državah Amerike.

2.2. Nadgradnje; naročila v storitvi Marketplace

(a)

Če ste naročeni na brezplačen naročniški paket Adobe, se zavedate, da lahko nekatere licenčne
pisave, do katerih imate dostop, kadar koli v prihodnje preselimo v plačljiv naročniški paket Adobe.
Posledično boste svojo obstoječo izbiro naročniškega paketa Adobe morda morali nadgraditi ali
spremeniti, če boste želeli še naprej imeti dostop do teh licenčnih pisav.

(b)

Če z brezplačnega naročniškega paketa Adobe nadgradite na plačljivega, se bo obdobje veljavnosti
brezplačnega naročniškega paketa Adobe končalo, ko nadgradite, in vaša kreditna kartica bo takoj
bremenjena za upoštevni znesek za nov plačljivi naročniški paket Adobe.

(c)

Če preidete na cenejšo različico plačljivega naročniškega paketa Adobe, se strinjate, da lahko s tem
izgubite dostop do določenih funkcij oziroma da se lahko zmanjšajo obsegi ali omejitve uporabe,
povezani z vašim računom. Za tovrstne izgube ne prevzemamo nobene odgovornosti.

(d)

Če prekličete plačljivi naročniški paket Adobe, vam bo samodejno dodeljen brezplačni naročniški
paket. Če plačljivi naročniški paket Adobe pretvorite v brezplačni naročniški paket in ste tudi
pridobili pisave Marketplace, boste še naprej imeli dostop do teh pisav.

(e)

Stroški za pisave Marketplace se lahko spremenijo brez obvestila.

3.

Vaše pravice in obveznosti; omejitve uporabe licenčne vsebine

3.1. Vaša uporaba licenčnih pisav Licenčne pisave, ki so vam na voljo za uporabo, se lahko razlikujejo
glede na naročilo v storitvi Marketplace ali naročniški paket Adobe, ki ga izberete. Nekatere
funkcije storitve, možnosti uporabe ali kategorije licenčnih pisav, opisane v teh dodatnih pogojih,
morda niso na voljo v brezplačnih naročniških paketih Adobe. Ob registraciji ali uporabi katerega
koli dela licenčnih pisav ali dostopu do njih in skladno z naročniškim paketom Adobe, ki ga izberete
(in ob plačilu morebitnih stroškov naročniškega paketa Adobe), vam podeljujemo neizključno,
nedodeljivo, neprenosljivo ter omejeno pravico in licenco za dostop do licenčnih pisav in njihovo
uporabo za načrtovanje in razvoj objavljenih medijev ter v povezavi s tem skladno z dovoljenji, ki
so na spletnem mestu Adobe Fonts dodeljena za licenčne pisave, vendar samo, dokler boste
neprekinjeno naročeni na naročniški paket Adobe, in sicer ob upoštevanju naslednjega:
(a)

Spletno založništvo

Namizne pisave lahko uporabljate za načrtovanje in razvoj dokumentov in kopije namiznih pisav lahko
vdelate v svoj dokument za namene tiskanja in ogleda dokumenta. Pisava mora biti podnastavljena tako,
da vključuje samo glife, ki so potrebni za prikazovanje dela, in dokument mora podatke o vdelani pisavi
prikriti ali jih zaščititi pred namernim ali nenamernim odkritjem ali zlorabo. Ta licenca ne zagotavlja
drugih izrecnih ali implicitnih pravic za vdelavo pisav.
(b)

Objava spletnih mest Če vaše licenčne pisave dovolijo uporabo za objavljanje na spletnem mestu,
potem:

lahko pisave Web Fonts uporabite za oblikovanje in razvoj svojih spletnih mest ter ustvarjanje spletnega
projekta za te namene. V zasnovo spletnega mesta lahko vključite sklic do spletnega projekta ali vanj
kodirate povezavo do njega. Dovoljena ni nobena druga spletna uporaba.

3.2. Uporaba licenčne vsebine s strani izdajateljev, v imenu katerih ustvarjate medije Izdajatelji, v
imenu katerih ustvarjate medije, se morajo na storitev naročiti neposredno pri nas, če želijo
dostopati do licenčne vsebine. Licenčne vsebine ne smete gostiti za izdajatelja ali mu storitve
nadalje prodati.

3.3. Nadaljnja prodaja storitve
(a)

Če ste agencija, imate omejeno pravico, da storitev zagotavljate samo v povezavi s storitvami, ki
jih kot agencija zagotavljate svojim strankam ali odjemalcem, in sicer samo do 31. decembra 2019.
Omejimo lahko število medijev, ki jih lahko agencija registrira v storitvi, ali obseg storitev, ki so na
voljo tej agenciji.

(b)

Če ste okolje za prodajalce, nobenega dela licenčne vsebine ne boste uporabili brez naše pisne
licence.

3.4. Obveznosti, omejitve in prepovedana uporaba licenčne vsebine
(a)

Kopiranje dokumentacije Dokumentacijo lahko kopirate, vendar samo v obsegu, ki je utemeljeno
potreben za vašo notranjo uporabo v povezavi z vašo uporabo licenčne vsebine.

(b)

Neprekinjen dostop do licenčne vsebine Za neprekinjen dostop do licenčne vsebine bo morda
potrebna neprekinjena internetna povezava za uporabo ali aktiviranje licenčne vsebine ali za
avtorizacijo, podaljšanje ali preverjanje vašega dostopa do licenčne vsebine. V nekaterih primerih
si boste lahko vi in tretje osebe, ki dostopajo do medijev ali si jih ogledujejo, licenčne pisave, ki jih
vključite v medije, ogledali ali dostopali do njih samo pod pogojem, da ohranite neprekinjen
naročniški paket (vključno s plačilom vseh morebitnih stroškov naročniškega paketa Adobe).

(c)

Vključene odprtokodne komponente Deli licenčne vsebine lahko uporabljajo ali vsebujejo
odprtokodne komponente programske opreme in programsko opremo. Uporabo teh delov
licenčne vsebine dodatno urejajo pogoji morebitne licence za odprtokodno programsko opremo,
navedene v datotekah z avtorskimi pravicami ali obvestilih o licencah, ki jih dobite z licenčno
vsebino.

(d)

Prepoved spreminjanja obstoječih obvestil Licenčna vsebina vam je morda zagotovljena z
določenimi obvestili o lastništvu, vključno z obvestili o patentih, avtorskih pravicah in blagovnih
znamkah. Vsa taka obvestila o lastništvu, prikazana v ali na licenčni vsebini, morate ohraniti v isti
obliki, kot ste jih dobili (in jih ne smete odstraniti ali spremeniti).

(e)

Prepovedana uporaba licenčne vsebine Razen kot je morda dovoljeno na podlagi morebitnih
odprtokodnih licenc, ki urejajo določene odprtokodne komponente, ki so morda vključene v
licenčno vsebino ali distribuirane skupaj z njo, je izrecno prepovedano naslednje:

(i)

gostovanje licenčne vsebine v vašem strežniku ali v sklopu drugih možnosti ali storitev za
samogostovanje;

(ii)

vključevanje, združevanje, vdelava ali druga oblika distribucije licenčnih pisav v vaših medijih ali
podlicenciranje vašega dostopa za uporabo katerega koli dela licenčne vsebine komur koli
drugemu, razen kot je opisano v razdelku 3.1 teh dodatnih pogojev;

(iii)

dovoljevanje zunanjega prenosa licenčnih pisav iz vaših medijev ali distribuiranje katerega koli dela
licenčnih pisav v samostojni obliki ali na kakršen koli način, ki bi drugim omogočal uporabo
licenčnih pisav za izdelavo nove vsebine;

(iv)

dodajanje kakršnih koli funkcij licenčnim pisavam ali drugačno spreminjanje, prilagajanje,
prevajanje, pretvorba ali prikrojevanje licenčne vsebine oziroma ustvarjanje ali izdelava
morebitnega dela, izpeljanega iz njih;

(v)

obratno zbiranje, obratno prevajanje, obratno inženirstvo ali drugačen poskus ugotavljanja izvorne
kode spletnega projekta ali licenčnih pisav z odstranjevanjem, obidenjem ali drugačnim
izogibanjem morebitnim mehanizmom za zaščito programske opreme v spletnem projektu ali
licenčnih pisavah, razen če upoštevni zakoni v sodni pristojnosti, kjer ste, posebej prepovedujejo
take omejitve. Podatke morate najprej zahtevati od nas in po svoji izključni presoji vam jih bomo
morda dali na voljo ali pa določili razumne pogoje, vključno z razumnimi nadomestili, za vašo
uporabo licenčnih pisav, ki bodo zagotovili, da so pravice intelektualne lastnine v licencirani
vsebini nas in naših izdajateljev licenc zaščitene;

(vi)

prenos pravic do uporabe licenčnih pisav, podeljevanje varnostnega interesa zanje ali v njih ali
drugačen prenos vaših pravic do uporabe licenčnih pisav;

(vii) poskus kopiranja, premikanja ali odstranitve licenčnih pisav iz spletnega projekta, mest ali map v
vašem računalniku, kamor smo namestili te licenčne pisave, ali drugačni poskusi dostopa do
licenčnih pisav ali njihove uporabe, razen z neposredno naročnino na storitev s sredstvi, ki jih
ponujamo za te namene;
(viii) kopiranje in distribucija licenčnih pisav (razen kot je izrecno dovoljeno za licenčne pisave, vdelane
v določene vrste medijev, skladno z razdelkom 3.1(a) teh dodatnih pogojev) za uporabo v
storitveni pisarni, kot je komercialni ponudnik tiskarskih storitev;
(ix)

skupna raba dostopa do namiznih pisav, ki so bile sinhronizirane z vašim računalnikom; in

(x)

upodabljanje, izdelava ali zajem glifov v celoti ali delno za uporabo kot pisava v sistemu za
stavljenje.

(f)

Upoštevanje teh dodatnih pogojev Z obvestilom, ki določa razumen rok, lahko zahtevamo
dokazila, da ravnate skladno s temi dodatnimi pogoji, pri čemer se strinjate, da nam boste taka
dokazila zagotovili v tridesetih (30) dneh od prejema naše zahteve.

3.5. Pravice, ki nam jih podeljujete za vsebino strank, ki jo daste na voljo v okviru storitve Morda
nam boste lahko dali na voljo vsebino strank za gostovanje prek licenčne vsebine ali medijev
oziroma za njeno uporabo ali v povezavi z njo. Čeprav ne uveljavljamo lastništva nad vašo vsebino
strank, od vas potrebujemo določene pravice za odgovarjanje na vaše zahteve ter za omogočanje
uporabe storitve vam in drugim.
(a)

Za vsebino strank, ki nam jo posredujete za gostovanje prek storitve, nam podeljujete svetovno,
neizključno, prenosljivo in v celoti plačano licenco, s katero lahko brez plačila tantiem dostopamo
do vsebine strank, jo uporabljamo, kopiramo, urejamo, prilagajamo, prevajamo, preoblikujemo,
reproduciramo, objavljamo, prenašamo, distribuiramo, javno izvajamo in javno prikazujemo,
vključno z neizključno pravico in licenco, ki ju je mogoče podlicenirati, do vseh pravic intelektualne
lastnine in vsebine strank, ter zasnov, vključenih v njih, do uporabe naših lastniških prilagoditev za
nakazovanje in glajenje, pravil in navodil za programatično kodiranje, zamegljevanje, tehnik
segmentiranja in ustvarjanja podmnožic, algoritmov in drugih postopkov ter vseh povezanih virov
in dokumentov (skupaj imenovanih »Adobejeva optimizacija pisav«), ki so potrebni za
spreminjanje in pretvorbo vsebine strank v različne oblike za našo uporabo, razmnoževanje,
prikazovanje, objavljanje, gostovanje in distribucijo prek storitve v povezavi z mediji; ter

(b)

Zagotavljate in jamčite, da niste sklenili nobenih pogodb ali drugih dogovorov, ki bi vam
preprečevali podelitev pravic, podeljenih v tem razdelku.

(c)

Adobe, člane njegove uprave ter njegove zastopnike, zaposlene in lastniško povezana podjetja
boste odškodovali, branili in odvezali odgovornosti pred morebitnimi zahtevki, zahtevami, vzroki
za ukrepanje ter vso in vsakršno odškodnino, stroški in honorarji (vključno z razumnimi
odvetniškimi honorarji), ki so povezani z vsebino strank, ki nam jo zagotovite za omogočanje vaše
uporabe storitve, ali izhajajo iz nje.

(d)

Ohranili boste pravice do vsebine strank, ki nam jo posredujete za gostovanje v storitvi ali prek
nje. Potrjujete in se strinjate, da so vse Adobejeve optimizacije pisave, ki jih uporabimo za vsebino
strank, naša last. Za preprečitev nejasnosti smo lastniki vseh pravic intelektualne lastnine, ki so
vdelane v Adobejeve optimizacije pisav, prilagoditev in drugih postopkov, ki smo jih izvedli za
pretvorbo vsebine strank v različne oblika zapisa tako, da jih bo mogoče distribuirati v storitvi in
prek nje ter uporabljati v različnih okoljih.

4.

Druge pravice in obveznosti

4.1. Podpora Tehnična podpora je zagotovljena le udeležencem s plačljivim naročniškim paketom
Adobe. Za zagotavljanje tehnične podpore se bomo morda morali obrniti na vas ali vaše zaposlene
in zahtevati dostop do vaših sistemov ali omrežij. Če nam tovrstnega sodelovanja ne omogočite,
lahko to omeji obseg podpore, ki vam ga lahko zagotovimo.

4.2. Prenehanje veljavnosti
(a)

Potrjujete in se strinjate, da licenčno vsebino dobimo od izdajateljev licenc za vsebino, ki so
lastniki ali imajo pravico do izdaje licence zanjo. Vaši pravica in licenca do uporabe teh pisav in
njihove vključitve v medije sta odvisni od neprekinjene izvršljivosti morebitnih pogodb, ki smo jih
sklenili z našimi izdajatelji licenc za vsebino. Če ustrezne pogodbe med nami in našimi izdajatelji
licenc za vsebino prenehajo veljati, boste pisave še vedno lahko uporabljali v svojih medijih, razen
če vas obvestimo o prenehanju veljavnosti. Prizadevali si bomo, da bi vas v razumnem času
obvestili pred morebitno tako prekinitvijo veljavnosti.

(b)

Po lastni presoji lahko začasno ali trajno zapremo vaš račun, če ugotovimo primere zlorab,
prepogostih zahtev storitvi ali drugo pretirano uporabo storitve.

(c)

Vsakršen poskus oviranja delovanja licenčne vsebine je lahko vzrok za kazenske sankcije ter
predmet preiskave in kazenskopravnega pregona.

4.3. Vrnitev plačanih sredstev V primeru zaprtja, zmanjšanja obsega ugodnosti predplačniškega
paketa in drugih sprememb predplačniških naročniških paketov Adobe ali naročil v storitvi
Marketplace plačanih zneskov ne vračamo.

4.4. Učinek prenehanja veljavnosti ali preklica
(a)

Če vi ali mi zaradi vaše kršitve teh dodatnih pogojev prekinemo veljavnost vašega računa, bomo
vaš račun zaprli brez dodatnega obvestila.

(b)

V primeru prenehanja veljavnosti ali preklica vašega računa bo vaš račun takoj deaktiviran ali
izbrisan, morebitna vsebina v vašem računu pa bo izgubljena ali izbrisana, vključno z vašo celotno
konfiguracijo storitve in podatki o zasnovi spletnega mesta. Po izbrisu teh podatkov ne bo mogoče
obnoviti ali povrniti.
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