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

Nende lisatingimustega reguleeritakse Adobe Sparki teiepoolset kasutamist ja need on viitena lisatud Adobe üldistele 
kasutustingimustele (edaspidi „üldtingimused”), mis asuvad aadressil https://www.adobe.com/legal/terms.html. Neid 
lisatingimusi ja üldtingimusi nimetatakse edaspidi ühiselt „tingimused”. Mõistetel, mida siin ei ole määratletud, on sama 
tähendus, mis üldtingimustes.  
 

1. Sparki kliendi üleslaaditud font 

1.1. Mis tahes fondi või fondifaili puhul, mille olete üles laadinud või esitanud Adobe Sparki (edaspidi „Sparki kliendi 
üleslaaditud font”), kinnitate ja tagate, et teil on kõik vajalikud õigused, et lubada meil Sparki kliendi üleslaaditud fonti 
kasutada, reprodutseerida, kuvada, hostida ja levitada seoses Sparki projektidega (määratletud allpool), mille te loote Adobe 
Sparki kaudu. Sparki kliendi üleslaaditud fonte ei loeta Sparki projektideks, nagu need on tingimustes määratletud. Adobe ei 
kinnita ega taga, et selline Sparki kliendi üleslaaditud font ühildub Adobe Sparkiga või on sellega kasutamiseks sobiv. 

1.2. Kui mõni kolmas isik teavitab meid või kui me saame teada, et teil pole õigusi, mis te tagate jaotises 1.1. („Sparki kliendi 
üleslaaditud font”) või kui teie Sparki kliendi üleslaaditud font rikub kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi, siis võime 
Sparki kliendi üleslaaditud fondi eemaldada teie kontolt ja Sparki projektidest, mis seda Sparki kliendi üleslaaditud fonti 
kasutavad. Kui eemaldame teie Sparki kliendi üleslaaditud fondi teie kontolt või Sparki projektidest, mis kasutavad Sparki 
kliendi üleslaaditud fonti, võib teie Sparki projektide kuva muutuda.Lisateavet selle kohta, kuidas teie Sparki projektid võivad 
muutuda, lugege Adobe Sparki KKK-lehelt.  

1.3. Kui teenused pakuvad salvestusruumi ja see funktsioon on kohaldatavate teenustega lubatud, soovitame teil oma Sparki 
kliendi üleslaaditud fondi regulaarselt mujale varundada. 

1.4. Võite tühistada meie juurdepääsu oma Sparki kliendi üleslaaditud fondile ja lõpetada meie õigused igal ajal, kustutades 
oma Sparki kliendi üleslaaditud fondi Adobe Sparki brändihaldurist.  

1.5. Teie konto lõpetamisel või sulgemisel jätame endale õiguse kustutada teie Sparki kliendi üleslaaditud font. Mõned teie 
Sparki kliendi üleslaaditud fondi koopiad võidakse siiski säilitada meie rutiinsete varundamiste osana. 

1.6. Te ei tohi jagada Sparki kliendi üleslaaditud fonti ega käituda viisil, mis riivab kellegi intellektuaalomandi õigusi.  

1.7. Te ei tohi laadida üles, edastada, salvestada või teha kättesaadavaks ühtegi Sparki kliendi üleslaaditud fonti, mis sisaldab 
viirust, pahatahtlikku koodi, pahavara või komponente, mis on loodud teenuste või tarkvara funktsionaalsuse kahjustamiseks 
või piiramiseks.  

1.8. Võime koguda teavet, mis on seotud teie Sparki kliendi üleslaaditud fondi kasutamisega, näiteks teie Sparki kliendi 
üleslaaditud fondi nimed ja viis, kuidas te Sparki kliendi üleslaaditud fonti kasutate.  

 
2. Kolmanda isiku teenused 

2.1. Adobe Spark sisaldab funktsioone, mis võimaldavad teil Adobe Sparkis kasutada ja otsida sisu sõltumatute kolmandate 
isikute teenustest ning importida see sisu otse oma Sparki projekti. Adobe Spark annab juurdepääsu sellistele kolmanda isiku 
teenustele ainult mugavuse huvides. Mõnda kolmanda isiku teenust või sisu võib pakkuda ainult isiklikuks mitteäriliseks 
kasutamiseks. Lisateabe saamiseks külastage piltide kasutamise õiguste lehte aadressil 
https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html. Kehtivad kõik muud kolmandast isikust pakkujate 
kasutamisega seotud üldtingimuste nõuded.  

 
3. Sparki külastajate isikuandmed 

3.1. Teie kohustused. Nagu meie ja teie vahel kokku lepitud, vastutate te ainuisikuliselt kõigi oma Adobe Sparki projekti 
külastajate (edaspidi „Sparki külastajad”) isikuandmete eest, mida võite koguda oma Sparki projektide kaudu, kui Sparki 
külastajad teie Sparki projekte vaatavad, neile juurde pääsevad või neid kasutavad. „Sparki projektid” on projektid, mis te 
loote Adobe Sparki abil, näiteks videod, veebilehed ja graafika. Te peate: 

https://www.adobe.com/legal/terms.html
https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html


(A) järgima kõiki Sparki külastajate isikuandmetele kohaldatavaid eraelu puutumatust käsitlevaid seadusi ja eeskirju, mis 
võivad sisaldada privaatsuspoliitika kättesaadavaks tegemist teie Spark projektides või projektidega, küpsiste teavitusriba 
esitamist, nõusoleku saamist ja säilitamist jms,ning 

(B) kaitsma meid kõigi nõuete, hagide või menetluste eest, mida Sparki külastaja võib meie vastu algatada seoses Sparki 
külastajate isikuandmetega seotud tegemiste või tegematajätmistega, tagama meile nende korral kahjukindlustuse ning 
meid nendest vabastama. 
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