Tillægsvilkår for Adobe Substance 3D-fællesskabsaktiver
Gældende fra den 23. juni 2021. Erstatter alle tidligere versioner.
Disse tillægsvilkår regulerer din brug af Adobe Substance 3-fællesskabsaktiver ("fællesskabsaktiver") 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"). Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der ikke er
defineret her, har den samme betydning som de udtryk, der er defineret i de generelle vilkår. Henvisninger til "tjenester" i
disse tillægsvilkår er til tjenester til fællesskabsaktiver. "Licenshaver" betyder enhver enkeltperson eller juridisk enhed,
der får indhold fra tjenesterne. For så vidt angår disse tillægsvilkår, er det sådant, at hvis du sender indhold til tjenesterne
på vegne af en virksomhed, er du en "forretningsbruger", og alle henvisninger til "du" i disse tillægsvilkår betyder en
sådan forretning.
1. Licenser til indhold.Fællesskabsaktiver er en platform, hvor brugere kan udveksle indhold. Ved at sende dit indhold
til tjenesterne accepterer du at licensere dit indhold til licenshavere i henhold til licensen til fællesskabsaktiver 1.1 ("licens
til fællesskabsaktiver"), der findes på https://www.adobe.com/go/community-assets-license_dk.
2. Brug af indhold.Hvis du sender indhold til tjenesterne, forstår og accepterer du, at (A) licenshavere kan ændre og
bruge dit indhold i forbindelse med ethvert emne (med undtagelse af hvad der måtte være begrænset af licensen til
fællesskabsaktiver), (B) licenshavere har ingen tilskrivningsforpligtelser over for dig, når de bruger dit indhold, (C) Adobe
er ikke forpligtet til at tilskrive dig det indhold, du sender til tjenesterne, og (D) vi kan ændre, fjerne eller tilføje til
metadataene for dit indhold, uden at noget ansvar påhviler os eller vores licenshavere. Vi er ikke ansvarlige for nogen
tredjeparts brug af dit indhold, og vi er heller ikke ansvarlige, hvis en licenstager ikke overholder disse vilkår, ikke
overholder licensen til fællesskabsaktiver eller på anden måde misbruger tjenesterne.
3. Din brug af tjenesterne.Du må ikke bruge tjenesterne som et personligt lager til opbevaring af dit indhold. Hvis vi
skønner, at din brug af tjenesterne overtræder vilkårene for eller vores fælles retningslinjer (som er medtaget i vilkårene
ved henvisning), kan vi fjerne dit indhold fra tjenesterne eller deaktivere din brug af tjenesterne på et hvilket som helst
tidspunkt med eller uden varsel.
4.

Upload og administration af indhold

4.1. Upload af indhold.Du følger den uploadproces, der er beskrevet i tjenesterne, men vi har ret til at afvise upload af dit
indhold til tjenesterne af en hvilken som helst årsag.
4.2. Håndtering af indhold.Du kan når som helst fjerne alt dit indhold fra tjenesterne, men licenshavere, der har
licenseret dit indhold, før du fjernede det fra tjenesterne, vil fortsat have de samme rettigheder, som du tildelte dem på
det tidspunkt, hvor de downloadede det, sådan som det er specificeret i den gældende licens i kraft på tidspunktet for
deres download (f.eks. licens til fællesskabsaktiver, CC BY 4.0 osv.).
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