Допълнителни условия за бизнеса
Публикувано на 16 март 2020 г. В сила от 16 април 2020 г. Заменя всички предишни версии.
Настоящите Допълнителни условия се прилагат за Вас само ако сте фирма, както е посочено в Общите условия.
Настоящите Допълнителни условия са включени чрез позоваване в Общите условия за използване на Adobe („Общи
условия“), които се намират на адрес www.adobe.com/go/terms. Други Допълнителни условия, включени чрез
позоваване в Общите условия, могат също така да регламентират Вашето използване на Услугите и Софтуера.
Термините, изписани с главна буква, които не са дефинирани в настоящия документ, имат същото значение като
посоченото в Общите условия.
1.

Дефиниции

1.1 „Администратор“ означава администраторът, който управлява Услугите и Софтуера за Бизнес потребители в
рамките на Вашия бизнес.
1.2 „Admin Console“ означава потребителският интерфейс за администриране на програмата, който позволява на
администраторите да управляват своите Услуги и Софтуер за бизнес.
2.

Администратор и Admin Console.

2.1 Администраторът управлява правата на всички Бизнес потребители. Лицето, което приема Условията от Ваше
име, ще получи правата на първоначалния администратор. При необходимост администраторът може да даде
администраторски права на други бизнес потребители. Трябва да бъде определен поне един администратор, който
да управлява Вашата Admin Console. Вие упълномощавате всеки един администратор да действа от Ваше име и Вие
носите отговорност за техните действия и пропуски.
2.2 Администраторите имат важни права и контрол върху Вашите правомощия и съдържание на Бизнес
потребителите и Бизнес профилите. В Admin Console всеки администратор управлява правомощията, може да
добавя и премахва Бизнес потребители, да осъществява достъп до профилите на Бизнес потребителите и да
преглежда информацията за акаунти на Бизнес потребители. Adobe може да предостави лична информация на
администраторите на Вашите Бизнес потребители.
2.3 Всеки Бизнес потребител, който администраторът добави в Admin Console, може да получи Софтуер и Услуги
дори без абонамент или предоставяне на лиценз от администратора. Admin Console се счита за част от Услугите и
само администраторите имат достъп до Admin Console.
3. Бизнес потребители. Трябва да гарантирате, че Вашите Бизнес потребители спазват настоящите Условия. Вие
носите отговорност за действията на Вашите Бизнес потребители, включително плащанията и поръчките, които те
могат да правят. Вие също така носите отговорност за съдържанието и профила(ите) на Бизнес потребителите си.
Трябва да се уверите, че всички Бизнес потребители пазят в тайна идентификационните си данни и пароли за достъп
през цялото време. Adobe не контролира и не носи отговорност за избора на пространство за съхранение на
съдържанието на Бизнес потребители.
4. Преназначаване на лиценз. Може да преназначите лиценз от един Бизнес потребител на друг Бизнес
потребител, без да е необходима покупка на допълнителен лиценз, при условие че, освен ако не е изрично
разрешено от нас, преназначени лицензи не може да бъдат повторно внедрени в който и да е споделен лиценз или
подобен модел на внедряване (включително, но не само, внедряване на плаващ, отдаден на лизинг, с общ
потребител или лиценз с промяна). Ще събираме метрични данни за броя внедрени и повторно внедрени лицензи
на Бизнес потребители.

5. Имейл домейн. Ако се изисква да идентифицирате домейн за работата на Услугите, може да проверим дали
притежавате или контролирате този домейн. Ако не притежавате или контролирате посочения от Вас домейн, ние
нямаме задължение да Ви предоставяме Услугите.
6. Поддръжка. Ако сте закупили корпоративни Услуги и Софтуер чрез програма за закупуване на Adobe,
подробностите за Вашата поддръжка могат да бъдат намерени тук:
https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html.
7. Информация за използване на приложения. Вашите Бизнес потребители имат възможност да споделят
информация с нас относно начина, по който използват нашите приложения. Информацията е свързана с акаунта на
Бизнес потребителя на Adobe, като ни дава възможност да предоставяме на Бизнес потребителите поперсонализирано изживяване и ни помага да подобряваме качеството и функциите на продуктите. Вижте нашата
Политика за поверителност за повече информация, включително относно това как Бизнес потребителите могат да
променят своите предпочитания.
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