Termos Adicionais do Adobe Express
Atualizados em 10 de junho de 2022. Substituem todas as versões anteriores.
Estes Termos Adicionais regem o uso do Adobe Express e são incorporados por referência nos Termos de Uso Gerais da
Adobe (“Termos Gerais”) localizados em www.adobe.com/go/terms_br (estes Termos Adicionais e os Termos Gerais são
coletivamente denominados “Termos”). Termos com iniciais maiúsculas não definidos no presente documento têm o
significado disposto nos Termos Gerais.
1. Serviços de Terceiros. O Adobe Express inclui recursos que permitem usar e procurar conteúdo de serviços de terceiros
independentes na interface de usuários do Adobe Express e importar esse conteúdo diretamente para o seu Projeto do
Cliente (conforme definido a seguir). O Adobe Express fornece acesso a esses serviços de terceiros apenas como
conveniência. Alguns serviços ou conteúdo de terceiros podem ser oferecidos apenas para uso pessoal, não comercial. Para
obter mais informações, visite Direitos de Uso de Imagem: https://www.adobe.com/go/express-imageusage. Todos os
outros requisitos nos Termos Gerais relativos ao uso de provedores terceiros se aplicam.
2. Informações Pessoais de Visitantes do Adobe Express. Entre a Adobe e você, você é o único responsável por todas as
informações pessoais coletadas de visitantes dos seus Projetos do Cliente quando esses visitantes visualizarem, acessarem
ou usarem seus Projetos do Cliente. “Projetos do Cliente” são os projetos criados com o Adobe Express, como vídeos,
páginas da Web e imagens. Você deve:
(A) cumprir todas as leis e regras de privacidade e proteção de dados aplicáveis a informações pessoais de visitantes dos
Projetos do Cliente, o que pode incluir disponibilizar uma política de privacidade em ou com seus Projetos do Cliente,
apresentar um banner de cookie, obter e manter consentimento etc.; e
(B) defender, indenizar e isentar a Adobe de qualquer reivindicação, ação ou processo movido por visitantes dos seus
Projetos do Cliente com relação a quaisquer atos ou omissões referentes a informações pessoais desses visitantes.
3. Arquivos de Conteúdo que são Ativos do Adobe Stock. Esta seção é pertinente apenas aos Arquivos de Conteúdo que
também são ativos do Adobe Stock e é complementar aos Termos Adicionais do Adobe Stock. Poderemos aplicar limitações
técnicas ao download, à exportação ou ao compartilhamento de ativos do Adobe Stock, inclusive limitar o uso de ativos do
Adobe Stock no Software e Serviços autorizados, sendo vedada a tentativa de contornar essas limitações técnicas. Para
quaisquer ativos do Adobe Stock oferecidos em uma “Licença Limitada”, é vedado incorporar o ativo em mercadorias ou
arquivos de modelo destinados a venda ou distribuição, fora do Software e dos Serviços da Adobe a menos que seja um
trabalho de autoria original.

4.

Plataformas de Terceiros.

4.1 O Adobe Express inclui recursos, como programador de postagens em redes sociais, que pode se conectar a
plataformas de terceiros, por exemplo, Instagram ou outras plataformas de redes sociais. Ao permitir o uso dos Serviços
com quaisquer plataformas de terceiros, você nos autoriza a acessar suas contas com essas plataformas de terceiros para
os propósitos descritos nestes Termos. Você é o único responsável pelo cumprimento de quaisquer termos e condições
relevantes das plataformas de terceiros. Não garantimos que manteremos integrações com qualquer plataforma de
terceiros e podemos desativar as integrações dos Serviços com qualquer plataforma de terceiros a qualquer momento sem
aviso prévio.
4.2 Não somos responsáveis por qualquer acesso ou uso do seu Conteúdo por plataformas de terceiros ou seus produtos
ou serviços. Você é o único responsável por sua decisão de permitir que qualquer plataforma de terceiros utilize seu
Conteúdo. ISENTAMO-NOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO POR QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO DE
PLATAFORMA DE TERCEIROS (SEJA SUPORTE, DISPONIBILIDADE, SEGURANÇA OU OUTRO) OU PELOS ATOS OU OMISSÕES
DE QUALQUER PLATAFORMA DE TERCEIROS.
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