Termos Adicionais do Adobe Substance 3D Community Assets
Válido a partir de 23 de junho de 2021. Substitui todas as versões anteriores.
Estes Termos Adicionais regem o uso que você faz do Adobe Substance 3D Community Assets (
)e
são incorporados por referência aos Termos de Uso Gerais da Adobe (
) localizados em
www.adobe.com/go/terms_br (estes Termos Adicionais e os Termos Gerais são coletivamente referidos como
). Termos com iniciais maiúsculas não aqui definidos têm o mesmo significado dos termos que são definidos
nos Termos Gerais. Referências a
nestes Termos Adicionais são pertinentes aos serviços do Community
Assets.
significa qualquer pessoa física ou jurídica que obtenha Conteúdo dos Serviços. Para os fins destes
Termos Adicionais, ao publicar Conteúdo nos Serviços em nome de uma Empresa, você será um
,e
todas as referências a
nestes Termos Adicionais significarão essa Empresa.
1. Licenças para Conteúdo. O Community Assets é uma plataforma onde os usuários podem trocar Conteúdo. Ao
publicar Conteúdo nos Serviços, você concorda em licenciar o Conteúdo para os Licenciados de acordo com a Licença
Licença do Community Assets
https://www.adobe.com/go/communityassets-license_br.
2. Uso de Conteúdo. Ao publicar Conteúdo nos Serviços, você concorda e entende que (A) os Licenciados poderão
modificar e usar seu Conteúdo em relação a qualquer assunto (exceto conforme restrição imposta pela Licença do
Community Assets); (B) os Licenciados não são obrigados a fornecer a você atribuição ao usar seu Conteúdo; (C) a
Adobe não é obrigada a fornecer a você atribuição pelo Conteúdo que você publicar nos Serviços; e (D) poderemos
alterar, remover ou fazer adições aos metadados do seu Conteúdo sem nenhuma responsabilidade para nós nem para
nossos Licenciados. Não somos responsáveis pelo uso de seu Conteúdo feito por terceiros, tampouco seremos
responsáveis se um Licenciado não cumprir estes Termos, a Licença do Community Assets ou de, outra forma, fizer mau
uso dos Serviços.
3. Uso dos Serviços. É vedado o uso dos Serviços como repositório de armazenamento pessoal de seu Conteúdo. Se
determinarmos que o uso feito dos Serviços viola os Termos ou as Diretrizes da Comunidade (incorporados por
referência aos Termos), poderemos remover seu Conteúdo dos Serviços ou desativar o uso dos Serviços a qualquer
momento, com ou sem o envio de aviso prévio para você.
4.

Upload e Gerenciamento de Conteúdo

4.1. Upload de Conteúdo. Você seguirá o processo de upload descrito nos Serviços, mas temos o direito de rejeitar o
upload de seu Conteúdo para os Serviços, seja por qual for o motivo.
4.2. Gerenciamento de Conteúdo. Você poderá remover qualquer Conteúdo seu dos Serviços a qualquer momento,
mas os Licenciados que licenciaram seu Conteúdo antes da remoção continuarão a deter os mesmos direitos concedidos
no momento do download, conforme especificado na licença pertinente em vigor (por exemplo, Licença do Community
Assets, CC BY 4.0, etc.).
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