Tillægsvilkår for Adobe Express
Opdateret den 10. juni 2022. Erstatter alle tidligere versioner.
Disse Tillægsvilkår regulerer din brug af Adobe Express og er medtaget som reference i Adobes Generelle vilkår for brug
("Generelle vilkår"), der findes på www.adobe.com/go/terms_dk (disse Tillægsvilkår og de Generelle vilkår omtales under
ét som "Vilkår"). Termer med stort begyndelsesbogstav, der ikke er angivet her, har den samme betydning som angivet i de
generelle vilkår.
1. Tredjepartstjenester. Adobe Express inkluderer funktioner, der giver dig mulighed for at bruge og søge efter indhold
fra uafhængige tredjepartstjenester inde fra Adobe Express-brugergrænsefladen og importere sådant indhold direkte til dit
kundeprojekt (som defineret herunder). Adobe Express giver kun adgang til sådanne tredjepartstjenester som en
bekvemmelighed. Nogle tredjepartstjenester eller noget tredjepartsindhold må kun tilbydes til personlig, ikke-kommerciel
brug. Du kan få flere oplysninger ved at gå til siden om brugsrettigheder til billeder: https://www.adobe.com/go/expressimageusage. Alle andre krav i de Generelle vilkår vedrørende brug af tredjepartsudbydere gælder.
2. Personlige oplysninger om Adobe Express-besøgende. Når det gælder forholdet mellem os og dig, er du eneansvarlig
for alle personlige oplysninger, som du kan indsamle fra besøgende til dit kundeprojekt, når sådanne besøgende får vist, får
adgang til eller bruger dine kundeprojekter. "Kundeprojekter" betyder de projekter, du opretter ved hjælp af Adobe
Express, såsom videoer, websider og grafik. Du skal:
(A) overholde alle love og regler om databeskyttelse og love om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for
personlige oplysninger om besøgende til dine kundeprojekter, som kan omfatte at stille en privatlivspolitik til rådighed på
eller med dine kundeprojekter, vise et cookiebanner, indhente og vedligeholde samtykke osv.; og
(B) forsvare, sikre og holde os skadesløse fra ethvert erstatningskrav, retssag eller sagsanlæg mod os af besøgende på dine
kundeprojekter i forbindelse med handlinger eller udeladelser med hensyn til personlige oplysninger om sådanne
besøgende.
3. Indholdsfiler, der er Adobe Stock-aktiver. Dette afsnit gælder kun for indholdsfiler, der også er Adobe Stock-aktiver, og
er et supplement til Tillægsvilkår til Adobe Stock. Vi kan pålægge tekniske begrænsninger for download, eksport eller deling
af Adobe Stock-aktiver, herunder begrænsning af brugen af Adobe Stock-aktiver til autoriseret software og tjenester, og du
må ikke forsøge at omgå disse tekniske begrænsninger. For alle Adobe Stock-aktiver, der tilbydes under en "begrænset
licens", gælder det, at du ikke må inkorporere aktivet i merchandise- eller skabelonfiler, der er beregnet til salg eller
distribution uden for Adobe-software og -tjenester, medmindre slutbrugen er et originalt forfatterskab.

4.

Tredjepartsplatforme.

4.1 Adobe Express inkluderer funktioner, såsom planlægning af indlæg på sociale medier, som kan oprette forbindelse til
tredjepartsplatforme, fx Instagram eller andre sociale medieplatforme. Ved at aktivere brugen af tjenesterne med
tredjepartsplatforme giver du os tilladelse til at få adgang til dine konti hos sådanne tredjepartsplatforme til de formål, der
er beskrevet i disse vilkår. Du er eneansvarlig for at overholde eventuelle relevante vilkår og betingelser for
tredjepartsplatformene. Vi garanterer ikke, at vi vil opretholde integrationer med nogen tredjepartsplatform, og vi kan til
enhver tid deaktivere integrationer af tjenesterne med enhver tredjepartsplatform uden varsel til dig.
4.2 Vi er ikke ansvarlige for nogen adgang til eller brug af dit indhold fra tredjepartsplatforme eller deres produkter eller
tjenester. Du er alene ansvarlig for din beslutning om at tillade enhver tredjepartsplatform at bruge dit Indhold. VI
FRASKRIVER OS ALT ERSTATNINGSANSVAR OG ANSVAR FOR EVENTUELLE TREDJEPARTS PLATFORMPRODUKTER ELLER
TJENESTER (UANSET OM DET ER SUPPORT, TILGÆNGELIGHED, SIKKERHED ELLER ANDEN MÅDE) ELLER FOR EN TREDJEPARTS
HANDLINGER ELLER UNDLADELSER.
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