Tillægsvilkår for Virksomheder
Udgivet den 16. marts 2020. Gældende fra den 16. april 2020. Erstatter alle tidligere versioner.
Disse Tillægsvilkår gælder kun for dig, hvis du er en Virksomhed, sådan som det er defineret i de Generelle vilkår. Disse
Tillægsvilkår er inkorporeret ved henvisning i Adobes Generelle vilkår for brug ( "Generelle vilkår"), der findes under
www.adobe.com/go/terms. Andre Tillægsvilkår, der er inkorporeret ved henvisning i de Generelle vilkår, kan også regulere
din brug af Tjenesterne og Softwaren. Vilkår med stort begyndelsesbogstav, der ikke er angivet her, har den samme
betydning som angivet i de generelle vilkår.
1.

Definitioner.

1.1 "Admin" betyder en administrator, der administrerer Tjenesterne og Softwaren til Erhvervsbrugere inden for din
Virksomhed.
1.2 "Admin Console" betyder programadministrationens brugergrænseflade, som gør det muligt for Administratorer at
administrere Tjenester og Software i deres Virksomhed.
2.

Administrator og Admin Console.

2.1 Administratoren administrerer rettighederne for alle Erhvervsbrugere. Den person, der accepterer Vilkårene på dine
vegne, tildeles som en indledende Administrator. En administrator kan gøre andre Erhvervsbrugere til Administrator efter
behov. Der skal tildeles mindst én Administrator for at administrere Admin Console. Du autoriserer enhver Administrator til
at handle på dine vegne, og du er ansvarlig for dennes handlinger og undladelser.
2.2 Administratorer har vigtige rettigheder og kontrolmuligheder i forhold til dine Rettigheder og dineErhvervsbrugere
Indhold og Forretningsprofiler. I Admin Console administrerer hver Administrator rettigheder, kan tilføje og fjerne
Erhvervsbrugere, få adgang til Erhvervsbrugernes Profiler og vise Erhvervsbrugernes kontooplysninger. Adobe kan udlevere
Administratorens personlige oplysninger til dine Erhvervsbrugere.
2.3 Alle Erhvervsbrugere, som en Administrator indtaster i Admin Console, kan modtage Software og Tjenester, også selv
om de ikke har fået tildelt et abonnement eller en licens af Administratoren. Admin Console betragtes som en del af
Tjenesterne, og kun Administratorer har adgang til Admin Console.
3. Erhvervsbrugere.Du skal sikre dig, at Erhvervsbrugerne overholder disse vilkår. Du er ansvarlig for Erhvervsbrugernes
handlinger, herunder betaling og ordrer, de måtte afgive. Du er også ansvarlig for Erhvervsbrugernes Indhold og
Arbejdsprofil(er). Du skal sikre dig, at alle Erhvervsbrugere opbevarer alle id'er og adgangskoder fortroligt. Adobe
kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for de valg, som Erhvervsbrugerne træffer i forhold til lagring.
4. Licensoverdragelse. Du må overdrage en licens fra én Erhvervsbruger til en anden Erhvervsbruger uden at kræve et
yderligere licenskøb. Dette forudsætter, at overdragne licenser (medmindre det udtrykkeligt er tilladt af os) ikke må
genudrulles i en delt licens eller lignende udrulningsmodel (herunder, men ikke begrænset til, flydende, leaset, generisk
bruger eller udrulning af skiftlicenser). Vi indsamler beregninger om antallet af licenser, der udrulles og genudrulles til
Erhvervsbrugere.
5. E-maildomæne. Hvis du skal identificere et domæne til driften af Tjenesterne, kan vi kontrollere, at du ejer eller
kontrollerer dette domæne. Hvis du ikke ejer eller kontrollerer det domæne, du angiver, er vi ikke forpligtet til at levere
Tjenesterne til dig.
6. Support. Hvis du købte Tjenester og Software gennem et Adobe-købsprogram, kan dine supportoplysninger findes
her:https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html.

7. Data vedrørende brug af programmer.Dine Erhvervsbrugere har mulighed for at dele oplysninger med os om, hvordan
de bruger vores programmer. Oplysningerne er knyttet til Erhvervsbrugerens Adobe-konto og giver os mulighed for at give
Erhvervsbrugerne en mere personlig oplevelse, samtidig med at de hjælper os med forbedre produktkvalitet og funktioner.
Se vores privatlivspolitik for at få flere oplysninger, herunder hvordan Erhvervsbrugere kan ændre deres præferencer.
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