Yderligere vilkår for Behance
Senest opdateret den 27. juli 2021. Erstatter alle tidligere versioner.
Disse Yderligere vilkår regulerer din brug af Behance og er medtaget som reference i Adobes Generelle vilkår for
brug ("Generelle vilkår"), der findes på http://www.adobe.com/go/terms_dk (disse Yderligere vilkår 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.
1. Licens til Dit indhold. Du beholder alle rettigheder over og ejerskab af dit indhold, men vi har brug for visse
licenser fra dig til dit indhold. Når du uploader eller sender indhold til Tjenesterne, giver du os en ikke-eksklusiv,
global, royalty-fri, underlicenserbar og overdragelig licens til at bruge, gengive, offentliggøre, distribuere, ændre
(for eksempel for bedre at kunne præsentere dit indhold), offentligt udføre og oversætte indholdet. Den licens
givet af dig er med henblik på drift, markedsføring, promovering og forbedring af Tjenesterne. Vi vil tilkendegive
dig, hvis vi indarbejder dit indhold i en tjenestefunktion eller i salgsfremmende materialer eller markedsføring.
2.

Brugeradfærd.

2.1. Du må ikke misbruge Tjenesterne. Du må ikke bruge Tjenesterne til at gøre noget ulovligt, krænkende,
forstyrrende, skadeligt, truende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt,
blasfemisk, sjofelt, modbydeligt eller på anden måde stødende. Mens du er fri til at fremme dit kreative arbejde
på Tjenesterne, må du ikke spamme andre brugere. Du må ikke udføre phishing eller indsamle andre
menneskers oplysninger uden deres samtykke. Du må ikke indramme (frame) Tjenesterne eller vores
hjemmeside uden vores godkendelse. Du må ikke kopiere eller efterligne design, opsætning eller
udseendet/følelsen af Tjenesterne. Brug kun Tjenesterne til at opslå dit eget kreative arbejde. Du må ikke bruge
Tjenesten som hosting-tjeneste for standardbilleder såsom bannerreklamer, osv. Hvis vi skønner, at din adfærd
overtræder Betingelserne eller vores Fælles retningslinjer, der findes på
http://www.behance.net/misc/community, som er medtaget i Betingelserne ved henvisning, kan vi fjerne dit
indhold eller spærre for din brug af Tjenesterne på et hvilket som helst tidspunkt med eller uden varsel.
2.2. Personforfalskning. Behances mål er, at kreative fagfolk bliver anerkendt for, hvad de skaber, så vi kræver,
at du bruger dit rigtige eller professionelle navn i din profil, og du accepterer hermed dette. Hvis vi i god tro
mener, at du har oprettet en konto, og udgivet dig for at være en anden person, kan vi, efter eget skøn og efter
en intern undersøgelse, enten overføre din konto til den person, som du foregiver at være eller opsige din konto
uden ansvar over for dig.
2.3. Orienter os, hvis du bliver opmærksom på misbrug af Tjenesterne. Du bedes rapportere eventuel
problematisk adfærd eller indhold, du ser på Tjenesterne, ved at klikke på knappen "Rapport" og fortælle os om
den/det.
3. Adgang til og deling af dit indhold. Ved at indsende dit indhold til vores Tjenester giver du også andre
Behance-brugere retten til at dele dit indhold via forskellige sociale medieplatforme, der er integreret med
Behance. Vi kan tilbyde dig måder at få adgang til og fjerne dit indhold. Vores Tjeneste kan også give dig
muligheder for at begrænse anvendelsesområdet og adgangen til samt andre brugeres adgang til og brug af dit
indhold (som f.eks. at lade dit indhold være tilgængeligt under Creative Commons-licenser). Du har ansvar for at
fastlægge dit indholds begrænsninger og for at vælge et passende adgangsniveau til dit indhold. Vi overvåger
eller regulerer ikke, hvad andre gør med dit indhold. Det er dit ansvar at meddele andre brugere, hvordan dit
indhold må deles, og justere indstillingerne tilsvarende for adgang til og deling af dit indhold.
4. Tredje-parters websteder og tjenester. Vi kan medtage links til websteder eller tjenester, som vi ikke driver.
Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for indholdet på disse websteder eller tjenester.
5. Specifikke servicebetingelser. Visse Tjenester kræver, at du opretter et abonnement eller medlemskab for
at kunne anvende Tjenesterne eller dele af disse. Abonnementsbetingelserne findes her.

6. Skaberabonnementer i Behance. Vi kan stille funktioner til rådighed i Tjenesterne, der tillader visse
Behance-brugere ("Skabere") at oprette, administrere og tilbyde betalte abonnementer
("Skaberabonnementer") til andre Behance-brugere ("Abonnenter").
6.1. Om vores begrænsede rolle.
(A) Ikke ansvarlig for Skaberabonnementer. Vi er ikke ansvarlige for og støtter ikke nogen
Skaberabonnementer, skabere eller nogen krav, indhold eller fordele, der er fremsat eller opnået via
sådanne. På samme måde giver vi ingen garantier med hensyn til omfanget af betalinger, der kan genereres
af, eller antallet af Abonnenter, der kan vælge at deltage i, et Skaberabonnement.
(B) Behandling af betalinger Vi behandler ikke kreditkortbetalinger, og vi har ikke penge, der betales af
Abonnenter i forbindelse med Skaberabonnementer. I stedet behandler Stripe, Inc. (" Stripe"), en
tredjepartspartner inden for behandling af betalinger, alle betalinger foretaget af Abonnenter. Som en del af
betalingstransaktioner relateret til et Skaberabonnement accepterer du Stripes behandling, brug, overførsel
eller videregivelse af data i henhold til Stripes privatlivspolitik (eller enhver efterfølgende URL). Vi har ingen
kontrol over, hvordan Stripe bruger dine oplysninger.
(C) Tvister. Vi bliver ikke involveret i og er ikke forpligtet til at undersøge tvister, der kan opstå mellem
Abonnenter og Skabere eller involverer Skaberabonnementer. Du accepterer, at alle anmodninger om
annullering eller refusion og andre spørgsmål i forbindelse med et Skaberabonnement skal adresseres
udelukkende til (og udelukkende håndteres af) den relevante skaber. Vi behandler ikke anmodninger om
refusion eller tilbageførsler i forbindelse med nogen Skaberabonnementer. Vi er ikke på nogen måde
ansvarlige i forbindelse med Skaberabonnementer.
6.2. Hvis du er en skaber, gælder følgende vilkår for dig.
(A) Konfiguration. For at konfigurere dit Skaberabonnement skal du gennemføre alle de nødvendige trin som
en del af installationsprocessen, herunder angive prisen på Skaberabonnementet, oprette og tilknytte din
Stripe-handelskonto og udføre de handlinger, der kræves af Stripe. Vi forbeholder os ret til at indføre
begrænsninger på vilkårene for Skaberabonnementer, herunder dem, der vedrører priser, uanset om prisen
kan ændres, og annullere eller oprette nye Skaberabonnementer. Vi kan til enhver tid kræve, at du tager
yderligere skridt for at holde dit skaberabonnement aktivt.
(B) Premium-indhold. Hvis du giver Abonnenter adgang til premium-indhold eller indhold med begrænset
adgang, gør du det på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige for genbrug eller misbrug af noget premium-indhold
eller indhold med begrænset adgang, som du leverer til dine Abonnenter.
(C) Betalingstransaktioner. Alle Skaberabonnementer er transaktioner direkte mellem dig og den pågældende
Abonnent, der bruger Stripe som en tredjepartsbetalingsbehandler. Hvis du ikke opretholder betingelserne
for din Stripe-konto eller fjerner tilknytningen mellem din Stripe-konto og Tjenesterne, kan vi straks
annullere alle dine Skaberabonnementer, og du kan ikke modtage yderligere betalinger fra Abonnenter.
Som en betingelse for tilknytning af din Stripe-konto til Tjenesterne:
(1) Du skal til enhver tid overholde vilkårene og betingelserne i din Stripe-forbundne kontoaftale, herunder
afstå fra enhver aktivitet, der udtrykkeligt er forbudt på Stripes liste over virksomheder underlagt
restriktioner, og
(2) Du giver os tilladelse til at få adgang til og bruge dit Stripe-betalings-id, din kontostatus og din
transaktionshistorik for at muliggøre skaberabonnementer, drive Tjenesterne og give dig oplysninger
om dine skaberabonnementer.
(D) Servicegebyrer. I forbindelse med betalinger foretaget under dit Skaberabonnement vil du blive opkrævet
to gebyrer af Stripe (angivet nedenfor), som muligvis trækkes, før der sættes penge ind på din Stripe-konto.
Du ser en liste over gebyrerne, når du konfigurerer dit Skaberabonnement.
(1) Behance Platform-gebyrer. Vi modtager et platformstjenestegebyr i forbindelse med alle
betalingstransaktioner vedrørende Skaberabonnementer, som vi til enhver tid kan ændre. Efter eget
skøn kan vi afstå fra en del af eller hele dette gebyr for enhver skaber af en eller anden grund, herunder,

men ikke begrænset til årsager som din indtjening, antal abonnenter, Creative Cloudabonnementsstatus mv.
(2) Stripes gebyrer for behandling af betalinger. Stripe modtager gebyrer for betalingsbehandling i
forbindelse med hver betalingstransaktion for Skaberabonnementer, som beskrevet i din Stripeforbundne kontoaftale. Stripe kan til enhver tid ændre betalingsbehandlingsgebyrer uden varsel.
(E) Skatter og afgifter. Du accepterer, at du har og vil have ansvaret for alle gældende føderale, statslige, lokale
og udenlandske skatter, afgifter, takster, tilbageholdelser og lignende vurderinger (herunder, uden
begrænsning, salg, brug og moms), der er relateret til dit Skaberabonnement. Det er dit ansvar at bestemme,
hvilke skatter der eventuelt gælder for de betalinger, du modtager fra Abonnenter i forbindelse med dit
Skaberabonnement, og du er eneansvarlig for at vurdere, opkræve, rapportere eller overføre den korrekte
skat, hvis nogen, til de relevante skattemyndigheder. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for
beregning, opkrævning eller betaling af sådanne afgifter.
(1) Formularer og meddelelser. I det omfang Stripe er forpligtet til at give dig visse afgiftsrelaterede
meddelelser eller formularer (såsom skattefakturaer) til dig i forbindelse med betalinger, der opstår i
forbindelse med dit Skaberabonnement, giver du os tilladelse til at modtage sådanne meddelelser og
formularer på dine vegne og frafalder enhver forpligtelse over for Stripe i forhold til at levere disse
meddelelser og formularer direkte til dig. Generelt skal du logge ind på din Stripe-konto for at få adgang
til meddelelserne eller formularerne.
(F) Suspension og ophør. Vi forbeholder os ret til at suspendere eller bringe dit Skaberabonnement til ophør til
enhver tid uden forudgående varsel eller ansvar og af enhver grund overhovedet efter eget skøn, herunder
(1) hvis du overtræder vilkårene, (2) hvis du fjerner tilknytningen af din Stripe-konto fra Behance, undlader
at sikre, at du overholder vilkårene for din tilknyttede Stripe-konto, eller hvis din Stripe-konto lukkes, eller
(3) hvis vores aftale med vores betalingsbehandler opsiges eller udløber.
6.3. Hvis du er Abonnent, gælder følgende vilkår for dig.
(A) Direkte transaktion med skaberen. Du accepterer og er indforstået med, at når du abonnerer på et
Skaberabonnement, indgår du et direkte, separat juridisk forhold med denne skaber og ikke med os. Når du
abonnerer på et Skaberabonnement, skal du kun gøre det, fordi du ønsker at støtte skaberen. Du har ingen
garanti for at få yderligere fordele som en del af Skaberabonnementet (såsom personlig interaktion med
skaberen eller adgang til premium-indhold). Eventuelle betalinger, du foretager til en skaber, sker på egen
risiko.
(B) Tilbagevendende betalinger. Alle Skaberabonnementer er abonnementer med tilbagevendende betaling.
Når du tilmelder dig et betalt Skaberabonnement, accepterer du, at Stripe debiterer dit kreditkort for det
gældende beløb på det tidspunkt, hvor du abonnerer, og derefter på tilbagevendende basis, indtil din
tilmelding til det relevante Skaberabonnement annulleres eller opsiges. Vi tilbyder dig muligvis funktioner til
at administrere dine aktive Skaberabonnementer, men garanterer ikke, at enhver handling, du foretager
(såsom at annullere din tilmelding til et Skaberabonnement), implementeres straks, og vi ikke er ansvarlige
for eventuelle forsinkelser.
(C) Premium-indhold er kun til personlig brug. Hvis du som en del af din tilmelding til et Skaberabonnement
får adgang til premium-indhold eller indhold med begrænset adgang, accepterer du kun at bruge dette
indhold til din egen personlige og ikke-kommercielle brug og afstår fra at sende eller dele indholdet,
medmindre du har fået udtrykkelig skriftlig tilladelse til at gøre dette fra skaberen. Du må aldrig sende eller
dele premium-indhold eller indhold med begrænset adgang med det formål at give andre adgang til
indholdet uden tilmelding til et Skaberabonnement.
7. Behance-API. Hvis vi stiller Behance-API'en (Application Program Interface) til rådighed for dig som en del
af Tjenesterne, så udsteder vi en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar licens til dig
til at anvende Behance-API'en udelukkende til ikke-kommercielle formål på en måde, der er tilladt i henhold til
disse Betingelser (medmindre vi har givet dig en særlig skriftlig tilladelse, der angiver noget andet) og ydermere
er underlagt følgende begrænsninger:

7.1. Du skal overholde alle krav eller restriktioner pålagt af indholdsejere for brug af deres indhold eller projekt,
som er tilgængelige gennem Tjenesterne. Du skal fjerne ethvert sådan indhold eller projekt fra dit program
senest 24 timer efter indholdsejerens anmodning.
7.2. Du skal have din egen privatlivspolitik for dit program, der beskriver din beskyttelse af personlige
oplysninger og dataindsamlingspraksis.
7.3. Du må ikke bruge Behance-API'en til noget program, der kopierer eller forsøger at erstatte de væsentlige
brugeroplevelser af Tjenesterne.
7.4. Du må ikke skjule eller forvanske din identitet eller dit programs identitet.
7.5. Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller udleje nogen del af Behance-API'en, ej heller må du
foretage reverse engineering eller dekompilering af Behance-API'en, medmindre love forbyder disse
begrænsninger, og du har fremsat skriftlig anmodning til os først.
7.6. Du må kun cache-lagre eller gemme Behance-indhold eller -materialer som nødvendigt for at drive din
service (men ikke i mere end 30 dage).
7.7. Du må ikke bruge Behance-API'en til noget program, der er relateret til spyware, adware eller andre
skadelige programmer eller kode.
7.8. Du må ikke bruge Behance API'en på nogen måde, der overtræder love eller bestemmelser eller krænker
nogen tredjeparts rettigheder, herunder retten til privatlivets fred eller rettigheder angående offentlig omtale.
7.9. Du må ikke bruge Behance-API'en på en måde, der negativt ville påvirke stabiliteten af Tjenesterne eller
andre programmer, der bruger Behance-API'en, og
7.10. Behance-API'ens licens ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse Vilkår, eller hvis Behance
opsiger licensen til enhver tid ved meddelelse til dig.
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