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Настоящите Допълнителни условия се включени чрез позоваване тук в Общите условия за използване на Adobe
(„Общи условия“), които се намират на адрес www.adobe.com/go/terms ) и регламентират използването на Услугите
на Adobe Stock, както и качването или подаването на което и да е Произведение в Adobe Stock. Настоящите
Допълнителни условия се прилагат за цялото Съдържание, фотографии, илюстрации, векторни графики,
изображения, шаблони, 3D ресурси, видеоклипове и други изобразителни или графични произведения (заедно и
включващи всички свързани ключови думи, описания, кредити и надписи), които ни подавате или качвате на Уебсайт
съгласно настоящите Допълнителни условия или предишна тяхна версия („Произведение(я))“. Тези Допълнителни
условия и Общите условия събирателно се наричат „Условията.“ Термините, изписани с главни букви, които не са
дефинирани в настоящите Допълнителни условия, имат същото значение, посочено в Общите условия. „Уебсайт“
означава нашите уебсайтове и приложения, които улесняват достъпа до тези уебсайтове, включително, но не само,
contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com и adobe.com. Ако подавате Произведение от името на
приложимия собственик(ци) на авторски права, Вие декларирате и гарантирате, че имате право да го правите и ще
гарантирате, че въпросният собственик(ци) на авторски права спазват условията, когато е необходимо. Ако подавате
Произведение от името на юридическо лице, Условията се прилагат към това юридическо лице и неговите филиали.
В такъв случай Вие декларирате и гарантирате, че имате пълномощията да обвържете юридическото лице с
Условията.
1. Лицензи за Adobe. Вие ни предоставяте неизключителен, глобален, безсрочен и напълно изплатен и безплатен
лиценз за използване, възпроизвеждане, за публично показване, публично изпълнение, разпространение,
индексиране, превод и промяна на Произведението за целите на работата на Уебсайта; представяне,
разпространение, рекламиране и лицензиране на Произведението пред потребители; разработване на нови
функции и услуги; архивиране на Произведението и защита на Произведението. Ние имаме право да използваме
Произведението за целите на рекламирането и популяризирането на Вашето Произведение, Уебсайта, нашата
търговска дейност и другите ни продукти и услуги, в който случай ни предоставяте неизключителен, глобален,
изцяло изплатен и безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, публично показване, разпространяване,
променяне, публично изпълняване и превеждане на Произведението според нуждите и можем да Ви обезщетим по
наша преценка, както е описано в раздел 5 (Плащане) по-долу. Вие също така ни предоставяте правото, но не и
задължението, да използваме Вашето показвано име, търговски марки и търговски имена във връзка с нашите
рекламни и промоционални дейности и нашия лиценз за Произведението съгласно Условията.
2. Лицензи за Потребители. Вие ни предоставяте лиценз за допълнително подлицензиране на нашето право да
използваме, възпроизвеждаме, показваме публично, разпространяваме, променяме, изпълняваме публично и
превеждаме Произведението на неизключителна, глобална и безсрочна основа на всякакви носители или
материализации. Ние имаме право да подлицензираме Произведения към потребители съгласно писмено или
електронно споразумение между нас и потребителя („Споразумение с потребител“). Лицензът за потребителите
може да включва правото да променят и създават производни произведения, базирани на Произведението,
включително, но не само, правото да продават или разпространяват за продажба Произведението или негови
репродукции, ако са включени, или заедно със или върху дадена стока или друго авторско произведение, на
всякакви носители или формати, познати сега или занапред, при условие че използването на промененото
Произведение е ограничено само до същите употреби, разрешени по отношение на оригиналното Произведение. За
по-голяма яснота имаме право да позволим на потребителите и на други упълномощени трети страни (като
например, без ограничение, маркетингови консултанти или доставчици на услуги) да публикуват или споделят
Произведението в социалните мрежи или други уебсайтове на трети страни, предмет на ограничения, наложени от
Споразумение с потребителя. Предлагаме Приложен програмен интерфейс („API“), който позволява на нашите
партньори да показват и улесняват продажбите на Вашето Произведение.

3.

Права върху интелектуалната собственост.

3.1 Права върху ИС. Вие декларирате и гарантирате, че притежавате всички права, право на собственост и дялове
във и за Произведението, включително всички авторски права, търговски марки, патенти, права на поверителност,
права на публичност, морални права и други права на собственост (заедно наричани „Права върху ИС“), или имате
всички необходими права и лиценз, за да ни предоставите лицензите съгласно Условията. Освен това декларирате и
гарантирате, че Произведението няма да нарушава Правата върху ИС на други лица, няма да съдържа заблуждаваща
или невярна информация, нито незаконно или дискредитиращо съдържание. Няма да качвате дадено Произведение,
което не спазва или нарушава Правата върху ИС на физическо или юридическо лице или което злепоставя,
оклеветява или по друг начин дискредитира което и да е физическо или юридическо лице. Трябва също така да
спазвате приложимото законодателство.
3.2 Освобождаване от отговорност. Ако Произведението съдържа изображение на или подобие на
идентифицируемо лице, търговска марка или лого или определена отличителна собственост, която е защитена от
Правата върху ИС, Вие декларирате и гарантирате, че (A) сте получили всички необходими и валидни документи за
освобождаване от отговорност или споразумения, които са по същество подобни на нашето разрешение от
разпознаваеми лица или разрешение от собствениците на сгради и съществени движими обекти, за всяко лице или
собственост, изобразени в Произведението; и (B) ще предостави своевременно копия на такива освобождавания или
споразумения при искане от наша страна. Ако обаче ние се съгласим, че можете да дадете принос към нашето
събрано редакторско съдържание и качите Произведение, обозначено като „само за редакционно ползване“, ние
имаме право да го приемем без разрешение от разпознаваеми лица или разрешение от собствениците на сгради и
съществени движими обекти по собствено усмотрение и съгласно нашите указания или изисквания. За
Произведение, обозначено като „само за редакционно ползване“, Вие декларирате и гарантирате, че: (1)
Произведението правдиво изобразява обекта; (2) че всички съответни ключови думи, описания, кредити и надписи
са точни; и (3) Произведението не е било променяно по начин, който изменя неговия редакционен контекст или
интегритет.
4. Собственост и използване на Произведението. Нито права, нито дялове на собственост във или към
Произведението не се прехвърлят на нас като резултат от Условията. С изключение на предоставените от Вас
лицензи съгласно Условията ние не претендираме за никакви права на собственост върху Произведението. Ние и
нашите потребители, които използват дадено Произведение, имаме правото, но не и задължението, да Ви
идентифицираме като създателя или източника на Произведението по обичайния начин. Разбирате и се съгласявате,
че при търговски приложения на Произведението (A) създателите обичайно не се упоменават по такъв начин; (B)
потребителите няма да бъдат задължени да упоменат създателите; и (C) Произведението може да бъде
модифицирано и използвано във връзка с всякакви теми (с изключение на порнографски или незаконни).
Следователно вие се отказвате от всяко право да възразите срещу тези общи бизнес практики; въпреки това
Споразуменията с потребителя не позволяват използването на Произведения за порнографски или незаконни цели.
Освен това метаданните може да бъдат променяни, премахвани или добавяни без никаква отговорност към нас,
нашите дистрибутори или потребители. Ние не носим отговорност за неспазване на условията на Споразумението с
потребителя или за злоупотреба от трета страна. Вие ни давате право да налагаме Вашите Права върху ИС срещу
нарушители, но нямаме задължението да го правим. Ако смятате, че с Вашето Произведение е било злоупотребено,
Вие се съгласявате да ни уведомите и да не предприемете действия без предварително писмено съгласие от наша
страна.
5.

Плащане.

5.1 Подробности за ценообразуване и плащане. Ние ще Ви плащаме, както е описано в подробностите за
ценообразуването и плащането на страницата https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html (или
URL адрес наследник) (заедно наричани „Подробности за ценообразуване и плащане“), за всички продажби на
лицензи за Произведение с изключение на анулирания, връщания и възстановени суми. Ние имаме право
периодично да променяме Подробностите за ценообразуването и плащането, включително, но не само,
актуализиране на категориите Произведения, актуализиране на условията за ценообразуване и плащане и да Ви
насочваме към нови Подробности за ценообразуване и плащане за информация относно цени и плащания.
Преглеждайте редовно Подробностите за ценообразуването и плащането. Като продължавате да подавате или
качвате Произведения и като не премахвате Произведения, Вие се съгласявате с всяко ново периодично ревизиране

на Подробностите за ценообразуването и плащането. Имате право да определите Произведението си като безплатно
съдържание, в който случай ние имаме право да разпространяваме такова Произведение без отговорност или
плащания към Вас. Ако не сте собственик на авторските права върху Произведение, Вие носите пълна отговорност за
обезщетяването на такива собственици на авторски права, когато е приложимо. Имаме право да използваме
обработващи плащанията трети страни, като например PayPal, с цел улесняване на плащането към Вас. Ако ние или
нашите партньори предлагат версия, която е промоционална, пробна, с цел тестване или с воден знак, на Вашето
Произведение, ние не сме подчинени на задълженията за плащане в този раздел.
5.2 Данъци. Вие сте отговорни за попълването на всички необходими IRS формуляри с цел получаване на
плащания. „Лице от САЩ“ (както е определено от IRS) трябва да ни изпрати попълнен IRS формуляр W-9.
„Чуждестранно лице“ (както е определено от IRS) трябва да ни изпрати попълнен IRS формуляр W-8, за да
претендира за намален процент или освобождаване от удържане на данък като жител на чужда държава, с която
Съединените щати са сключили споразумение за избягване на двойното данъчно облагане. Ако дадена такса, която е
дължима на Вас, подлежи на данък при източника или друг данък, събиран при източника от данъчен орган, ние ще
приспаднем този данък от дължимата Ви такса. Ние ще извършим разумни усилия, за да Ви предоставим копие от
официалната разписка, покриваща такова плащане на данък, ако такова копие е налично. Ще си сътрудничим с Вас
по разумен начин, за да се възползваме от предимствата на всички приложими данъчни договори, свързани с такива
данъци.
6.

Доставяне, подаване и управление на Произведението

6.1 Доставяне и подаване на Произведението. Вие ще доставите Произведението във формата(ите) и чрез
метода(ите) за доставка, които ние поискаме. Освен това ще изпратите Произведението за предварителен преглед от
наша страна в съответствие с указанията, налични на нашия Уебсайт или предоставени от нас на Вас („Указания“).
Ние имаме право периодично да променяме Указанията. Преглеждайте редовно Указанията. Ние имаме право да
приемем или отхвърлим Произведението, което качвате на Уебсайта или по друг начин подавате до нас, по свое
усмотрение.
6.2 Управление на Произведението. Имате право да премахнете което и да е Произведение от Уебсайта по всяко
време, при условие че не премахвате повече от 100 Произведения или 10% от Произведенията, което е по-голямо, в
рамките на 90-дневен период без 90-дневно писмено предизвестие до Adobe. Имаме право да премахнем
Произведението или да прекратим акаунта Ви по наше усмотрение без предварително известие.
7. Задължения за обезщетяване. Без това да ограничава задълженията Ви в Общите условия, Вие се задължавате
да обезпечите нас и нашите дъщерни дружества, филиали, длъжностни лица, агенти, служители, партньори,
лицензополучатели и лицензодатели (включително потребители) от всякакви претенции, искания, загуби или щети,
включително адвокатски такси в приемливи размери, възникнали от или във връзка с Вашите Произведения или
друго съдържание, което подавате до нас, използването на Уебсайта или нарушаването на Условията от Ваша страна.
Имаме правото да контролираме защитата срещу всяка претенция, съдебен процес или казус, подлежащи на
обезщетение от Ваша страна, с консултант по наш избор. Вие трябва да ни съдействате напълно при защитата срещу
такива претенции, съдебни процеси или казуси. Всяка сума, която е или може да Ви бъде дължима съгласно раздел 5
(Плащане) по-горе, може да бъде компенсирана и намалена със сума, която Вие дължите съгласно задълженията за
обезщетение тук, без искане или предизвестие до Вас.
8.

Прекратяване и оставане в сила

8.1 Прекратяване. Имаме право да прекратим тези Допълнителни условия, да премахнем дадено Произведение
или да преустановим временно Вашия акаунт без предизвестие. Ние няма да имаме задължение за плащане към Вас,
ако прекратим тези Допълнителни условия по дадена причина. Нямате право например да изтегляте съдържание на
Adobe Stock с основната цел изкуствено да увеличите броя на изтеглянията на определено съдържание от даден
сътрудник или с основната цел изкуствено задействане на плащания. Имате право да прекратите настоящите
Допълнителни условия по всяко време, като ни изпратите най-малко 90-дневно писмено предизвестие по имейл до
contributor-support@adobe.com. Ние ще положим разумни усилия да премахнем Произведение, които Вие сте
премахнали от нашия Уебсайт, от уебсайтовете на нашите филиали (включително уебсайтове с повече от една
търговска марка) в рамките на 60 дни след премахването на Произведението от нашия Уебсайт. Преди

прекратяването на тези Допълнителни условия или премахването на Произведението от уебсайтовете на наши
филиали потребителите ни имат право да продължат да получават нови лицензи за Произведението.
8.2 Последствия от прекратяването; Оставане в сила. След прекратяване на настоящите Допълнителни условия,
можем да продължим да използваме Произведението само за вътрешни архивни цели и позоваване или както е
посочено в този раздел 8.2 (Последствия от прекратяването; Оставане в сила). Раздели 3 (Права върху
интелектуалната собственост), 4 (Собственост и използване на Произведението), 5.1 (Подробности за ценообразуване
и плащане) (ако Adobe има задължения за плащане), 5.2 (Данъци), 7 (Задължения за обезщетяване), 8 (Прекратяване
и оставане в сила), а 9.1 (Отношения) ще останат в сила след прекратяването на настоящите Допълнителни условия.
Всички лицензи за Произведение, предоставени на нашите потребители или на нас преди датата на премахването на
Произведението от Уебсайта или датата на прекратяването на настоящите Допълнителни условия, ще останат в сила.
Освен това потребителите, чиито Споразумения с потребителя им позволяват да лицензират и притежават дадено
Произведение като безплатна версия (например, за предварителен преглед), имат право допълнително да
преобразуват този лиценз в лиценз за ползване. Ние ще осигурим заплащане, както е посочено в раздел 5 (Плащане),
на всяка лицензионна такса, която получаваме по отношение на Произведението след прекратяването на тези
Допълнителни условия.
9. Разни.
9.1 Отношения. Ако живеете в Съединените щати, Вашите отношения са с Adobe Inc., компания в Съединените щати.
Ако живеете извън Съединените щати, Вашите отношения са с Adobe Canada Services Corporation, канадска компания.
Отношенията между Вас и нас съгласно тези Допълнителни условия са на независими изпълнители. За пояснение, не
сме съвместно предприятие, партньори, принципал и агент, нито работодател и служител. Нищо в настоящите
Допълнителни условия не е предназначено, нито ще предостави на трета страна или друго юридическо лице каквито
и да било права, ползи или средства за защита от какъвто и да е характер.
9.2 Отказ от отговорност. Ние изрично отказваме всякаква отговорност за информация, обратна връзка, материали
или отговори на въпроси, предоставени Ви от наша страна или от наши представители, които се предоставят само в
духа на добрите отношения и не изменят Условията нито представляват правни съвети. Без ограничения, ние не
декларираме, нито предоставяме гаранции, че Вие или която и да е друга страна може или ще постигнете някакво
ниво на плащания или приходи съгласно или произтичащи от тези Допълнителни условия.
9.3 Комуникации. Вие приемате, че Adobe има право да се свързва с Вас по имейл или други средства за връзка с
цел комуникация относно нуждите на Adobe по отношение на съдържанието и ефективните начини за съвместна
работа.

Adobe_Stock_Contributor_Agreement-bg_BG-20200416

