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Disse Tillægsvilkår er inkorporeret ved henvisning i Adobes Generelle Vilkår for brug ("Generelle vilkår"), som findes på
www.adobe.com/go/terms og regulerer din brug af Adobe Stock-tjenesterne og upload eller indsendelse af ethvert Værk til
Adobe Stock. Disse Tillægsvilkår gælder for alle alt Indhold og alle fotografier, illustrationer, billeder, skabeloner, 3D-aktiver,
videoer og andre billed- eller grafiske værker (samlet og inklusive alle tilknyttede søgeord, beskrivelser, kreditter og
billedtekster), som du sender til os eller uploader til et websted i henhold til disse Tillægsvilkår eller en anden tidligere
version heraf ("Værke(r)"). Disse Tillægsvilkår og de Generelle vilkår betegnes samlet som "Vilkår." Vilkår med stort
begyndelsesbogstav, der ikke er angivet her, har den samme betydning som angivet i de Generelle vilkår. "Websted" betyder
vores websteder og programmer, som letter adgangen til disse websteder, herunder, men ikke begrænset til,
contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com og adobe.com. Hvis du sender et Værk på vegne af den eller de
relevante indehavere af ophavsretten, erklærer og garanterer du, at du har beføjelse til og sikrer, at en sådan eller sådanne
indehavere af ophavsretten overholder Vilkårene, hvor det er nødvendigt. Hvis du indsender et Værk på vegne af en enhed,
gælder Vilkårene for den pågældende enhed og dens tilknyttede virksomheder. I et sådant tilfælde bekræfter og garanterer
du, at du har bemyndigelse til at binde enheden til Vilkårene.
1. Licenser til Adobe. Du giver os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, permanent og royaltyfri licens til at bruge,
reproducere, offentligt fremvise, offentlige udføre, distribuere, indeksere, oversætte og ændre Værket med henblik på
betjening af webstedet samt præsentation, distribution, markedsføring og promovering Værket til brugere, udvikling af nye
funktioner og tjenester, arkivering af Værket og beskyttelse af Værket. Vi må bruge Værket med henblik på markedsføring og
reklame for dit Værk, Webstedet, vores virksomhed og vores andre produkter og tjenester. I så fald giver du os en ikkeeksklusiv, verdensomspændende, fuldt betalt og royaltyfri licens til at bruge, reproducere, offentligt vise, distribuere, ændre,
offentliggøre og oversætte Værket efter behov, og vi kan give dig kompensation efter vores skøn som beskrevet i afsnit 5
(Betaling) herunder. Du giver os også ret, men forpligter os ikke, til at bruge dit visningsnavn samt dine varemærker og
handelsnavne i forbindelse med vores markedsføring og salgsfremmende aktiviteter og vores licens til Værket i henhold til
Vilkårene.
2. Licenser til brugere. Du giver os tilladelse til at underlicensere vores ret til at bruge, reproducere, offentligt vise,
distribuere, ændre, offentliggøre og oversætte Værket ikke-eksklusivt, verdensomspændende og permanent i ethvert medie
og enhver udførelsesform. Vi kan underlicensere Værker i henhold til en skriftlig eller elektronisk aftale mellem os og en
bruger ("Brugeraftale"). Licensen til brugere kan omfatte retten til at ændre og oprette afledte værker baseret på Værket,
herunder, men ikke begrænset til, retten til at sælge eller distribuere Værket eller eventuelle reproduktioner til salg, hvis det
er indarbejdet i eller sammen med eller på en vare eller et andet værk, i ethvert medie eller format, som kendes nu eller
herefter, forudsat at de pågældende brugeres brug af det ændrede Værk er begrænset til de samme anvendelser, der er tilladt
i forhold til det originale Værk. Det understreges, at vi kan tillade brugere og andre autoriserede tredjeparter (f.eks., men ikke
begrænset til, marketingkonsulenter eller tjenesteudbydere) at offentliggøre eller dele Værket på sociale medier eller andre
tredjepartswebsteder med forbehold for eventuelle begrænsninger pålagt af en Brugeraftale. Vi tilbyder en
applikationsprogrammeringsgrænseflade ("API") (Application Program Interface), der gør det muligt for vores partnere at
fremvise og lette salg af dit Værk.
3.

Immaterielle ejendomsrettigheder.

3.1 IP-rettigheder.
Du bekræfter og garanterer, at du ejer alle rettigheder, adkomst og interesse i og for Værket,
herunder alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, ret til privatlivets fred, rettigheder angående offentlig omtale, ideelle
rettigheder og andre ejendomsrettigheder (samlet "IP-rettigheder"), eller har alle nødvendige rettigheder og licens til at give
os licenserne i henhold til Vilkårene. Du bekræfter og garanterer endvidere, at Værket ikke krænker andres IP-rettigheder og
ikke indeholder vildledende eller falske oplysninger eller ulovligt eller ærekrænkende Indhold. Du må ikke uploade noget
Værk, som krænker eller overtræder nogen person eller enheds IP-rettigheder, eller som udgør nogen injurier, bagvaskelse
eller anden ærekrænkelse over for nogen person eller enhed. Du skal også overholde gældende lov.

3.2 Udgaver. Hvis Værket indeholder et billede eller portræt af identificerbar person, varemærke eller logo eller bestemt
særpræg, der er beskyttet af IP-rettigheder, bekræfter og garanterer du, at du har fået alle nødvendige og gyldige tilladelser
eller aftaler, der i væsentlig grad ligner vores standardmodel- og ejendomsaftaler for hver person eller ejendom, der er
afbildet i Værket; og (B) du leverer straks kopier af sådanne udgaver eller aftaler til os på vores anmodning. Hvis vi imidlertid
accepterer, at du kan bidrage til vores samling af redaktionelt indhold, og du uploader et Værk, der er betegnet som "kun til
redaktionel brug", accepterer vi det dog muligvis uden en model- eller ejendomsaftale, efter vores eget skøn alene og med
forbehold for vores retningslinjer eller krav. For et Værk, der er betegnet "kun til redaktionel brug", bekræfter og garanterer
du, at: (1) Værket sandfærdigt viser motivet, og at (2) alle tilsvarende søgeord, beskrivelser, kreditter og billedtekster er
korrekte, og (3) Værket er ikke blevet ændret på en måde, der ændrer dets redaktionelle sammenhæng eller integritet.
4. Ejerskab og brug af Værket. Hverken adkomst eller nogen ejerandel i eller til Værket overdrages til os i henhold til
Vilkårene. Bortset fra de licenser, du har givet i henhold til Vilkårene, gør vi ikke krav på ejerskab af Værket. Både vi og vores
brugere, der bruger et Værk, har ret, men er ikke forpligtet, til at identificere dig som ophavsmand og kilde til Værket på en
gængs måde. Du forstår og accepterer, at ved kommerciel brug af Værket (A) bliver ophavsmænd normalt ikke krediteret for
sådanne brug; (B) brugere er ikke forpligtet til at kreditere ophavsmænd; og (C) Værket kan ændres og bruges i forbindelse
med ethvert emne (undtagen pornografisk eller ulovligt). Du fraskriver dig derfor enhver ret til at gøre indsigelse mod disse
almindelige forretningspraksis. Brugeraftaler tillader dog ikke brug af Værker til pornografiske eller ulovlige formål. Derudover
kan metadata ændres, fjernes eller tilføjes uden ansvar for os, vores distributører eller brugere. Vi er ikke ansvarlige for
manglende overholdelse af vilkårene i en Brugeraftale eller for en tredjeparts misbrug. Du giver os ret til at håndhæve dine
IP-rettigheder mod krænkere, men vi har ingen forpligtelse til at gøre det. Hvis du mener, at dit Værk er blevet misbrugt,
indvilliger du i at underrette os og ikke gribe ind uden vores forudgående skriftlige samtykke.
5.

Betaling.

5.1 Pris- og betalingsoplysninger. Vi betaler dig som beskrevet i pris- og betalingsoplysningerne på
https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html (eller den efterfølgende side eller URL-adresse) (samlet
"Pris- og betalingsoplysninger") for ethvert salg af licenser til et Værk, med fradrag af aflysninger, returneringer og refusioner.
Vi kan ændre pris- og betalingsoplysningerne fra tid til anden, herunder, men ikke begrænset til, opdatering af kategorierne af
Værker, opdatering af priser og betalingsvilkår og henvise dig til nye pris- og betalingsoplysninger vedrørende oplysninger
om priser og betaling. Du bør gennemse Pris- og betalingsoplysninger regelmæssigt. Ved at fortsætte med at indsende eller
uploade Værker eller ved ikke at fjerne Værker accepterer du eventuelle nye Pris- og betalingsoplysninger som revideret fra
tid til anden. Du kan betegne et Værk som gratis indhold, i hvilket tilfælde vi kan distribuere et sådant Værk uden ansvar eller
betaling til dig. Hvis du ikke er indehaveren af ophavsretten til et Værk, er du eneansvarlig for at kompensere en sådan eller
sådanne indehavere af ophavsretten, hvor det er relevant. Vi kan bruge tredjepartsbetalingsprocessorer som PayPal for at
lette betalingen til dig. Hvis vi eller vores partnere tilbyder en kampagne-, prøve-, test- eller vandmærkeversion af dit Værk, er
vi ikke underlagt betalingsforpligtelserne i dette afsnit.
5.2 Skatter. Du er ansvarlig for at udfylde de nødvendige IRS-formularer, så du kan modtage betaling. En "Amerikansk
person" (som defineret af IRS) skal indsende en udfyldt IRS-formular W-9 til os. En "Udenlandsk person" (som defineret af IRS)
skal indsende en udfyldt IRS-formular W-8 til os for at kræve en nedsat kildeskattesats eller fritagelse for kildeskat som
hjemmehørende i et fremmed land, som USA har en indkomstskatteaftale med. Hvis et gebyr, der skal betales til dig, er
underlagt en eller anden form for kildeskat til en skattemyndighed, trækker vi den pågældende skat fra det gebyr, der skal
betales til dig. Vi vil yde en rimelig indsats for at give dig en kopi af den officielle kvittering, der dækker den pågældende
skattebetaling, hvis en sådan kopi er tilgængelig. Vi vil i rimelig grad samarbejde med dig om at opnå fordelene ved
eventuelle gældende skatteaftaler vedrørende sådanne skatter.
6.

Levering, indsendelse og administration af Værket.

6.1 Levering og indsendelse af Værket. Du skal levere Værket i de(t) format(er) og via de(n) leveringsmetode(r), som vi
anmoder om. Derudover skal du indsende Værket til vores gennemgang i overensstemmelse med de retningslinjer, der
findes på vores Websted, eller som vi leverer til dig ("Retningslinjer"). Vi kan ændre Retningslinjerne fra tid til anden. Du skal
gennemse Retningslinjerne regelmæssigt. Vi accepterer eller afviser det Værk, du uploader til Webstedet eller på anden måde
sender til os, efter vores eget skøn alene.

6.2 Administration af Værket. Du kan til enhver tid fjerne et hvilket som helst Værk fra Webstedet, dog forudsat at du ikke
fjerner mere end 100 Værk-elementer eller 10 % af Værket, alt efter hvad der er størst, inden for en 90-dages periode uden 90
dages forudgående skriftlig meddelelse til Adobe. Vi kan fjerne Værket eller opsige din konto efter vores eget skøn alene
uden forudgående varsel.
7. Forpligtelse til skadesløsholdelse. Uden begrænsning af dine forpligtelser i henhold til de Generelle vilkår skal du
skadesløsholde os og vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, repræsentanter, agenter, ansatte, partnere, licenstagere og
licensgivere (herunder brugere) i forbindelse med krav, tab eller erstatningskrav, herunder rimelige advokatsalærer som følge
af eller i forbindelse med dine Værker eller andet indhold, som du indsender til os, din brug af Webstedet eller din
overtrædelse af disse vilkår. Vi har ret til at kontrollere forsvaret af alle krav, handlinger eller spørgsmål, der er underlagt
skadesløsholdelse af dig, med juridisk bistand efter vores eget valg. Du skal samarbejde fuldt ud med os i forsvaret af alle
sådanne krav, handlinger og spørgsmål. Ethvert beløb, der skyldes eller måske skyldes dig i henhold til punkt 5 (Betaling)
ovenfor, kan modregnes og reduceres med ethvert beløb, der skyldes af dig i henhold til din forpligtelse til skadesløsholdelse i
henhold hertil, uden krav eller meddelelse til dig.
8.

Ophør og fortsat gyldighed

8.1 Ophør. Vi kan bringe disse Tillægsvilkår til ophør, fjerne ethvert Værk eller midlertidigt ophæve din konto uden
forudgående varsel. Vi har ingen betalingsforpligtelse over for dig, hvis vi berettiget opsiger disse Tillægsvilkår. For eksempel
kan du ikke downloade Adobe Stock-indhold med det primære formål kunstigt at hæve antallet af downloads af indhold fra
en bestemt bidragyder eller med det primære formål kunstigt at udløse betalinger. Du kan til enhver tid opsige disse
Tillægsvilkår med mindst 90 dages forudgående skriftlig meddelelse til os via e-mail til contributor-support@adobe.com. Vi
vil yde en rimelig indsats for at fjerne ethvert Værk, som du har fjernet fra Webstedet, fra eventuelle websteder tilhørende
vores tilknyttede virksomheder (herunder co-brandede websteder) inden for 60 dage, efter at Værket er fjernet fra
Webstedet. Inden ophøret af disse Tillægsvilkår eller fjernelse af Værket fra websteder tilhørende en af vores tilknyttede
virksomheder kan vores brugere fortsat købe nye licenser til Værket.
8.2 Virkning af ophør; fortsat gyldighed. Efter ophør af disse Tillægsvilkår kan vi fortsætte med at bruge Værket
udelukkende til internt arkiverings- og referenceformål eller som angivet i dette afsnit 8.2 (Virkning af ophør; fortsat
gyldighed). Afsnit 3 (Immaterielle rettigheder), 4 (Ejerskab og brug af Værket), 5.1 (Pris- og betalingsoplysninger) (hvis Adobe
har betalingsforpligtelser), 5.2 (Skatter), 7 (Forpligtelse til skadesløsholdelse), 8 (Ophør og fortsat gyldighed) og 9.1
(Tilknytning) er fortsat gyldige efter ophøret af disse Tillægsvilkår. Enhver licens til et Arbejde, der er givet til vores brugere
eller til os inden fjernelse af det pågældende Arbejde fra Webstedet eller datoen for ophøret af disse Tillægsvilkår, vil fortsat
være gyldig. Desuden kan brugere, hvis Brugeraftaler giver dem tilladelse til at licensere og besidde et Værk som en
sammensat version (f.eks. en eksempelprøve), yderligere konvertere denne licens til en brugslicens. Vi yder betaling som
angivet i afsnit 5 (Betaling) for ethvert licensgebyr, som vi modtager som relateret til Værket efter ophøret af disse
Tillægsvilkår.
9. Diverse.
9.1 Tilknytning. Hvis du bor i USA, er du tilknyttet Adobe Inc., en virksomhed i USA. Hvis du bor uden for USA, er du
tilknyttet Adobe Canada Services Corporation, en virksomhed i Canada. Forholdet mellem dig og os i henhold til disse
Tillægsvilkår er uafhængige underleverandører. For klarhedens skyld er vi ikke en del af et joint venture, partnere, principal og
agent eller arbejdsgiver og medarbejder. Intet i disse Tillægsvilkår er beregnet til eller giver nogen tredjeperson eller enhed
nogen rettigheder, fordele eller retsmidler af nogen art.
9.2 Ansvarsfraskrivelse. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for information, feedback, materiale eller svar på
spørgsmål, der leveres af os eller vores repræsentanter, og som stilles til rådighed af høflighed og ikke udgør en ændring af
Vilkårene eller juridisk rådgivning. Vi fremsætter, uden begrænsning, ingen erklæringer eller garantier for, at du eller nogen
anden part kan eller vil opnå et niveau af betalinger eller indtægter i henhold til eller som følge af disse Tillægsvilkår.
9.3 Kommunikation. Du accepterer, at Adobe kan kontakte dig via e-mail eller på anden måde for at kommunikere med dig
vedrørende Adobes behov for indhold og effektive måder, vi kan samarbejde på.
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