Termos Adicionais de Negócios
Publicado em 16 de março de 2020. Válido a partir de 16 de abril de 2020. Substitui todas as versões anteriores.
Estes Termos Adicionais se aplicarão a você somente se você for uma Empresa, conforme definido nos Termos Gerais. Estes
Termos Adicionais são incorporados por referência nos Termos de Uso Gerais da Adobe (“Termos Gerais”) localizados em
www.adobe.com/go/terms. Outros Termos Adicionais incorporados por referência nos Termos Gerais também podem
reger o uso dos Serviços e Software. Termos com iniciais maiúsculas não definidos no presente documento têm o
significado disposto nos Termos Gerais.
1.

Definições.

1.1 “Administrador” significa um administrador que gerencia os Serviços e o Software para Usuários Comerciais em sua
Empresa.
1.2 “Admin Console” significa a interface do usuário do administrador do programa que permite aos Administradores
gerenciar os Serviços e Software de sua Empresa.
2.

Administrador e Admin Console.

2.1 O Administrador gerencia os Direitos de todos os Usuários Comerciais. O indivíduo que aceitar os Termos em seu nome
será atribuído como um Administrador inicial. Um Administrador pode atribuir outros Usuários Comerciais como
Administradores, conforme necessário. Pelo menos, um Administrador deve ser atribuído para gerenciar seu Admin
Console. Você autoriza qualquer Administrador a agir em seu nome e é responsável por suas respectivas ações e omissões.
2.2 Os Administradores têm controles importantes sobre seus Direitos e o Conteúdo e os Perfis de Negócios de seus
Clientes Comerciais. No Admin Console, cada Administrador gerencia os Direitos, pode adicionar e remover Usuários
Comerciais, acessar seus respectivos Perfis e visualizar informações de contas dos Usuários Comerciais. A Adobe pode
fornecer as informações pessoais dos Administradores aos seus Usuários Comerciais.
2.3 Qualquer Usuário Comercial que um Administrador inserir no Admin Console poderá receber Software e Serviços,
mesmo sem uma assinatura ou uma licença atribuída a ele pelo Administrador. O Admin Console é considerado parte dos
Serviços, e apenas Administradores têm acesso a ele.
3. Usuários Comerciais. Você deve garantir que seus Usuários Comerciais cumpram estes Termos. Você é responsável
pelas ações de seus Usuários Comerciais, inclusive pagamentos e pedidos feitos. Você também é responsável pelo
Conteúdo e Perfis de Negócios de seus Usuários Comerciais. Você deve garantir que todos os Usuários Comerciais
mantenham a confidencialidade de todos os IDs e senhas. A Adobe não controla nem é responsável pelas escolhas de
armazenamento de Conteúdo dos Usuários Comerciais.
4. Reatribuição de Licença. Você pode reatribuir uma licença de um Usuário Comercial para outro Usuário Comercial sem
exigir uma compra de licença adicional, desde que, exceto conforme expressamente permitido por nós, as licenças
reatribuídas não sejam reimplementadas em nenhuma licença compartilhada ou modelo de implantação similar (incluindo,
mas não limitado a, implantação de licença flutuante, arrendada, usuário genérico ou de turno). Coletamos métricas sobre
o número de licenças implantadas e reimplantadas para Usuários Comerciais.
5. Domínio de Email. Se você for obrigado a identificar um domínio para a operação dos Serviços, a Adobe poderá
verificar se você possui ou controla esse domínio. Se você não possuir nem controlar o domínio especificado, a Adobe não
terá obrigação de fornecer a você os Serviços.
6. Suporte. Se você comprou Serviços e Software empresariais por meio de um programa de compra da Adobe, seus
detalhes de suporte poderão ser encontrados aqui: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-termsconditions.html.

7. Informações de Uso do Aplicativo. Seus Usuários Comerciais podem compartilhar informações conosco sobre o uso
dos nossos aplicativos. As informações estão associadas à conta da Adobe do Usuário Comercial e permitem à Adobe
proporcionar uma experiência mais personalizada para os Usuários Comerciais, além de ajudá-la a melhorar a qualidade
dos produtos e recursos. Consulte nossa Política de Privacidade para obter mais informações, incluindo como os Usuários
Comerciais podem alterar suas preferências.
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