
 

Adobe Signi kasutamise lisatingimused 

Avaldatud 16. märts 2020. Kehtiv alates 16. aprillist 2020. Asendab kõik varasemad versioonid. 

 
Nende lisatingimustega reguleeritakse Adobe Signi kasutust ja need on viitena lisatud Adobe üldistele kasutustingimustele 
(edaspidi „üldtingimused”), mis asuvad aadressil www.adobe.com/go/terms (neid lisatingimusi ja üldtingimusi nimetatakse 
edaspidi ühiselt „tingimused”). Mõistetel, mida siin ei ole määratletud, on sama tähendus mis üldtingimustes. Sõnaga 
„teenused” viidatakse nendes lisatingimustes Adobe Signi digiallkirjateenustele. 

 
1. Mõisted 

1.1. „Auditilogi” – teatud teave, mille oleme salvestanud seoses teatud elektroonilise dokumendi allkirjastamise töövooga, 
mille juures on kasutatud teenuseid. Auditilogi võib sisaldada elektroonilise dokumendi loomise, saatmise, allkirjastamise, 
tagasilükkamise või muul viisil muutmise kuupäeva ja kellaaega või lõppkasutaja brauseri või seadme poolt määratletud 
geograafilist asukohta. 

1.2. „Kliendiandmed” – mis tahes andmed või teave, mida me ei ole esitanud ja mis on teie või lõppkasutaja poolt 
teenustesse imporditud või teie konto kaudu edastatud. 

1.3. „Elektrooniline dokument” – dokument, mis on teenustesse üles laaditud või imporditud. 

1.4. „Lõppkasutaja” – isik või ettevõte, kes teenuseid kasutades saab, vaatab läbi, nõustub, allkirjastab, kiidab heaks, edastab, 
delegeerib tegevust kolmandale isikule või suhtleb muul viisil teenustega. 

1.5. „Aruanne” – kliendiandmete mis tahes graafiline või arvuline esitus (sealhulgas auditilogid), mis sisaldab Adobe 
patenteeritud disaini ja välimust ning mis on loodud teenustega. 

1.6. „Tehing” – iga elektroonilise dokumendi või seotud elektrooniliste dokumentide kogumiku mahuga kuni 10 MB või 100 
lehekülge saatmine lõppkasutajale teenuste kaudu. Tehingud on tarbitavad kaubad, nagu kirjeldatud VIP-tingimustes. 

1.7. „VIP-tingimused” – Adobe Value Incentive Plani tingimused, mis asuvad aadressil http://www.adobe.com/go/vip-terms.  

 
2. Kehtivus ja lõpetamine 

2.1. Need lisatingimused kehtivad seni, kuni teie või meie ei ole neid lõpetanud, nagu tingimustes sätestatud. Lisaks 
põhjustele, mille pärast võime need lisatingimused lõpetada, nagu üldtingimustes sätestatud, võime need lisatingimused 
lõpetada ka siis, kui teie teenuste kontot kasutab volitamata kolmas isik. 

2.2. Lisaks üldtingimuste jaotises „Kehtimajäämine” sätestatule kehtivad nende lisatingimuste jaotised 2.2 („Kehtivus ja 
lõpetamine”), 3 („Lõppkasutajate isikuandmed”), 7 („Kliendiandmete hoiustamine ja säilitamine”) ja 9 („Digisertifikaadid”) ka 
siis, kui need lisatingimused aeguvad või lõpetatakse. 

 
3. Lõppkasutajate isikuandmed 

3.1. Teie kohustused. Meie ja teie omavahelises suhtes vastutate teie ainuisikuliselt lõppkasutajate kõigi isikuandmete eest, 
mida seoses teenustega kasutatakse ja esitatakse. Te kohustute:  

(A) järgima kõiki lõppkasutajate isikuandmetele kohaldatavaid andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevaid seadusi ja 
eeskirju, sealhulgas vajaduse korral võtma nõusoleku ja selle säilitama, ning 

(B) kaitsma meid kõigi nõuete, hagide või menetluste eest, mille lõppkasutaja võib meie vastu algatada seoses 
lõppkasutajate isikuandmetega seonduvate tegemiste või tegematajätmistega, tagama meile nende korral kahjukindlustuse 
ning meid nendest vabastama. 

3.2. Lõppkasutajate delikaatsed isikuandmed. Üldtingimuste delikaatsete isikuandmete osa ei kehti teenuste teiepoolsele 
kasutamisele. Vaatamata eeltoodule ning lisaks jaotises 3.1 („Teie kohustused”) sätestatud kohustustele võtate te teadmiseks 
ja nõustute, et seoses teenuste teiepoolse kasutamisega: 

http://www.adobe.com/go/terms
http://www.adobe.com/go/vip-terms


(A) vastutate te ainuisikuliselt 1998. aasta laste võrguturvalisuse kaitse seaduse (edaspidi „COPPA”) nõuete täitmise eest (kui 
seda kohaldatakse) ning muu hulgas peab teil enne alla kolmeteistkümneaastaselt lapselt andmete kogumiseks ja 
kasutamiseks olema lapsevanema nõusolek; 

(B) vastavalt tervisekindlustuse ülekantavuse ja vastutuse seadusele („HIPAA”) ning majandusliku ja kliinilise tervise 
terviseteabetehnoloogia nõuetele („HITECH”) ei tohi te koguda, töödelda ega säilitada kaitstud terviseteavet ei elektrooniliselt 
ega muul viisil, välja arvatud juhul, kui olete Adobega sõlminud ärialase koostöö lepingu, ja 

(C) vastutate te ainuisikuliselt maksekaartide andmekaitsestandardi („PCI DSS”) järgimise eest, kui seda kohaldatakse. PCI 
DSS keelab teenuste kasutamise tundlike autentimisandmete, sealhulgas kaardi kontrollkoodi või loa saamise järgse väärtuse 
salvestamise, isegi kui need on krüpteeritud. Käesolevas jaotises toodud mõisted on määratletud standardis PCI DSS. 

3.3. E-kirjad lõppkasutajatele. Adobe saadab lõppkasutajatele teenustega seotud tehinguid puudutavaid e-kirju teie nimel ja 
teie esindajana teie nime all. Teie vastutate ainuisikuliselt selliste e-kirjade ja nende sisu eest. 

 
4. Litsentsi andmised 

4.1. Teile antud litsents. Eeldusel, et täidate kõiki kohaldatavaid tingimusi ja maksate tasusid, anname teile litsentsi 
kehtivusaja jooksul mitteüleantava ülemaailmse lihtlitsentsi A) juurdepääsuks teenustele läbi sobivate liideste ja B) aruannete 
kasutamiseks ja levitamiseks oma ettevõtte siseselt ja ainult teiepoolseks teenuste kasutamiseks ettevõttesiseste toimingute 
juures. Kui teie müügidokumentatsiooniga ei ole määratud teist tehingupiirangut, on igal litsentsitud kasutajal lubatud saata 
kuni 150 tehingut iga 12-kuulise litsentsiperioodi jooksul. Antud kliendikonto tehingute alla koondatakse kõigi litsentsitud 
kasutajate tehingud ja neid ei kanta ühest 12-kuulisest litsentsiperioodist teise üle. 

4.2. Teie antud litsents. Annate meile ja meie tütarettevõtetele litsentsi kehtivusajaks ülemaailmse tasuta lihtlitsentsi 
kliendiandmete kasutamiseks, kopeerimiseks, edastamiseks, all-litsentsimiseks, indekseerimiseks, modelleerimiseks, 
salvestamiseks ja kuvamiseks ulatuses, mis on vajalik teile teenuste ja aruannete pakkumiseks ja meie õiguste jõustamiseks 
siinsetest tingimustest tulenevalt. Annate meile ja meie tütarettevõtetele eluaegse ülemaailmse tasuta lihtlitsentsi teenuste 
teiepoolsest kasutamisest saadud anonüümse teabe kasutamiseks, kopeerimiseks, edastamiseks, avaldamiseks, kuvamiseks, 
levitamiseks ja koondamiseks (sealhulgas meie ja meie tütarettevõtete teiste klientide sarnaste andmete kombineerimine). 
Sellised anonüümsed andmed ei sisalda ei teie ega lõppkasutaja isikuandmeid või mis tahes andmeid, mis on saadud 
elektroonilise dokumendi sisust. 

 
5. Kliendi kasutus. Teil on teenuseid lubatud kasutada ainult iseenda ärilisel otstarbel ja te ei tohi oma teenuste parooli 
kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha. Nõustute, et teie juurdepääsu teenustele ja teenuste teiepoolset kasutamist 
reguleerivad eri riikide, piirkondade ja tööstusharude seadused, poliitikad ja eeskirjad ning te olete kohustatud neid seadusi, 
poliitikaid ja eeskirju järgima. Nõustute tuginema sõltumatu õigusnõustaja arvamusele selle kohta, kas digiallkiri on 
asjakohane. 

 
6. Lõppkasutaja tingimused. Teenuste kasutamise tingimuseks on iga teenuseid kasutava lõppkasutaja nõustumine 
väljatoodud tingimustega, mille hulgas võivad olla tarbija avalikustamise ja nõusoleku tingimused, mis praegu asuvad 
aadressil http://secure.echosign.com/public/static/consumerDisclosure.jsp. 

 
7. Kliendiandmete hoiustamine ja säilitamine. Me hoiame kliendiandmeid nii kaua, kuni hoiustatava materjali maht ei 
ületa teie konto lubatud ülempiiri, kui see on määratud. Võime kehtestada mõistlikke piiranguid kliendiandmete 
kasutamisele ja salvestamisele, nagu faili suuruse, salvestusruumi ja muude tehniliste võimaluste piirangud. Kliendiandmed 
võib kustutada, kui te jätate tasud maksmata või kui see on seadusega nõutud. Juhul kui kustutame kliendiandmed vastavalt 
käesolevale jaotisele, kasutame äriliselt mõistlikke meetmeid, et võimaldada teile kliendiandmete ülekandmist teenustest, kui 
see pole seadusega keelatud. Te nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav kõigi dokumentide säilitamisele kohaldatavate 
õigusaktide järgimise eest, sh on teil kohustus anda kolmandatele isikutele teada dokumentide säilitamisest või 
kustutamisest. 

 
8. Kliendi turvalisus ja jõudlus 

http://secure.echosign.com/public/static/consumerDisclosure.jsp


8.1. Teie kohustused. Te vastutate teenuste turvafunktsioonide seadistamise ja kasutamise eest, et täita oma lõppkasutajate 
ees võetud kohustusi tulenevalt kehtivatest eraelu puutumatuse, turvalisuse ja andmekaitse alastest õigusaktidest. Teie 
vastutate nende elektrooniliste dokumentide turvalisuse eest, mis saadetakse e-kirjaga lõppkasutajatele teenustest, mis on 
teenusest allalaaditud või edastatud mitte-Adobe põhisesse süsteemi läbi teenuste integreeritud funktsiooni. Me ei vastuta 
kahju eest, mis tekib volitamata juurdepääsust teie kontole või kliendiandmetele, kui te ei järgi oma konto puhul turvalise 
parooli koostamise, konto haldamise ja kaitse nõudeid. Me võtame äriliselt mõistlikud halduslikud, füüsilised ja tehnilised 
meetmed teenuste raames meie otsese kontrolli all olevate kliendiandmete turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse 
kaitsmiseks. Teenustele kohaldatavate turbesertifikaatide kohta vaadake teavet 
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/security/pdfs/MasterComplianceList.pdf. 

8.2. Väiksemate pakkidena saatmine. Nõustute tegema Adobega koostööd, et panna paika plaan teie kasutusest tingitud 
süsteemiressursside haldamiseks tippnõudluse korral (edaspidi „tippnõudlus”). Sellise koostöö puudumisel nõustute, et 
Adobe võib sellise tippnõudluse haldamiseks teie tehingud saata väiksemate pakkidena või muul viisil ootejärjekorra alusel 
edastada. 

 
9. Digisertifikaadid. Teenused võivad sisaldada tehnoloogiat, mis võimaldab teil digisertifikaatide abil allkirjastada 
digitaalselt PDF-dokumente. Teenused võimaldavad anda PDF-dokumentidele ka kinnitavat allkirja, et tõestada nende 
terviklikkust ja päritolu Adobele kuuluvate digisertifikaatide kasutamise abil. Te ei tohi ühelgi juhul nendele sertifikaatidele 
või nende vastavatele krüptimisvõtmetele juurde pääseda, neile juurdepääsu üritada, neist kõrvale hoiduda, neid kontrollida, 
keelata, rikkuda, eemaldada, kasutada ega levitada.  
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