Dodatočné podmienky používania aplikácie Fuse

Tieto dodatočné podmienky upravujú používanie aplikácie Fuse a sú zahrnuté do všeobecných
podmienok používania spoločnosti Adobe (ďalej len ako „Všeobecné podmienky“) dostupných na stránke
(tieto Dodatočné a Všeobecné podmienky sa spoločne ďalej označujú len ako
). Pojmy uvádzané veľkými začiatočnými písmenami, ktoré tu nie sú vymedzené, majú
rovnaký význam ako vo vymedzeniach vo Všeobecných podmienkach.
1. Dodatočné vymedzenie
1.1 Animačné dáta označujú 1) animačné súbory vo formáte BVH, FBX, OBJ alebo Collada obsahujúce
údaje, ktoré vlastní spoločnosť Adobe alebo na ktoré spoločnosť Adobe poskytuje licenciu spoločnosť
Adobe, a 2) 3D modely na vytváranie animácií v aplikácii Fuse.
označuje odvodenú aplikáciu alebo produkt, ktorý ste vytvorili vy a do ktorého sú
implementované Animačné dáta alebo z nich odvodené dáta, určený na vaše použitie alebo použitie
vaším zákazníkom.
1.3 Používateľské postavy načujú 3-rozmerné postavy, ktoré ste vytvorili vy alebo ktoré poskytujete
prostredníctvom softvéru tretej strany.
V súlade s týmito Podmienkami vám spoločnosť Adobe udeľuje osobnú, nevýhradnú,
ďalej nelicencovateľnú a neprenosnú licenciu na používanie Animačných dát na účely zabezpečenia
Koncového použitia. Animačné dáta môžete kopírovať a distribuovať iba v súvislosti s Koncovým
použitím. Animačné dáta môžete pred ich vložením do Koncového použitia upraviť. Ďalšia distribúcia,
publikovanie alebo obchodné využitie Animačných dát oddelene od Koncového použitia alebo mimo neho
sa prísne zakazuje.
S výnimkou prípadov výslovne uvedených v časti 2 (Udelenie licencie) Animačné dáta
nemôžete i) modifikovať, spätne analyzovať, kopírovať, reprodukovať, publikovať, nahrávať ani ii)
prenajímať, poskytovať na lízing, predávať, prenášať, ďalej licencovať ani inak distribuovať.
S výnimkou práv udelených v týchto Podmienkach si spoločnosť Adobe ponecháva
všetky práva, nároky, podiely a účasti vzťahujúce sa na Animačné dáta. S výnimkou prípadov výslovne
uvedených v časti 2 (Udelenie licencie) sa týmito Podmienkami neudeľujú 1) žiadne práva na úpravu ani
tvorbu odvodených diel z Animačných dát a 2) žiadna licencia, právo ani podiel či účasť v súvislosti
s patentom, ochrannou známkou, autorským právom, obchodným názvom či ochrannou zámkou pre
služby spoločnosti Adobe. Súhlasíte s tým, že Animačné dáta nebudete vyvážať v rozpore s embargami
OSN ani právnymi predpismi a nariadeniami USA.
5. Používateľské postavy: Používateľské postavy môžete používať a meniť v súvislosti so Službami
a Animačnými dátami.

