Adobe Stocki kaasautori leping
Adobe üldiste kasutustingimuste lisatingimused
Avaldatud 16. märtsil 2020. Jõustub 16. aprillil 2020. Asendab kõik varasemad versioonid.
Need lisatingimused on lisatud viitena Adobe üldistele kasutustingimustele (edaspidi „üldtingimused”), mis asuvad aadressil
www.adobe.com/go/terms ja reguleerivad Adobe Stocki teenuste kasutamist seoses tööde üleslaadimise või esitamisega
Adobe Stockile. Need lisatingimused kehtivad kogu sisu, kõigi fotode, illustratsioonide, vektorite, piltide, mallide, 3D-varade,
videote ja muude pilt- või graafiliste teoste osas (koos kõigi nendega seotud märksõnade, kirjelduste, autoriloetelude ja
pealdistega), mille meile esitate või veebisaidile üles laadite siinsete lisatingimuste või nende mis tahes muu eelmise
versiooni alusel (edaspidi „töö(d)”). Neid lisatingimusi ja üldtingimusi nimetatakse edaspidi ühiselt „tingimusteks”. Mõistetel,
mida siin ei ole määratletud, on sama tähendus mis üldtingimustes.„Veebisait” tähendab meie veebisaite ja rakendusi, mis
nendele veebisaitidele juurdepääsu hõlbustavad, sealhulgas contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com ja
adobe.com. Kui esitate töö kohaldatava autoriõiguse omaniku või omanike nimel, siis vajaduse korral te kinnitate ja tagate, et
teil on selleks volitused, ning et autoriõiguse omanik või omanikud järgivad tingimusi, kus seda vaja on. Kui esitate töö mõne
juriidilise isiku nimel, kehtivad tingimused ka sellele juriidilisele isikule ja tema sidusettevõtetele. Sellisel juhul kinnitate ja
tagate, et teil on volitus siduda juriidiline isik tingimustega.
1. Adobe litsentsid. Te annate meile ülemaailmse, eluaegse, täies ulatuses tasutud ja kasutustasuta lihtlitsentsi töö
kasutamiseks, paljundamiseks, avalikult näitamiseks, avalikult esitamiseks, levitamiseks, indekseerimiseks, tõlkimiseks ja
muutmiseks, et veebisaiti töös hoida, tööd kasutajatele esitleda, levitada, turustada, reklaamida ja litsentsida, uusi funktsioone
ja teenuseid arendada, tööd arhiivida ja kaitsta. Me võime tööd kasutada teie töö, veebisaidi, meie ettevõtte ja meie teiste
toodete ja teenuste turundamiseks ja reklaamimiseks; te annate meile selleks ülemaailmse, täies ulatuses tasutud ja
kasutustasuta lihtlitsentsi töö kasutamiseks, paljundamiseks, avalikult näitamiseks, levitamiseks, muutmiseks, avalikult
esitamiseks ja tõlkimiseks vastavalt vajadusele ning me võime teile selle eest tasu maksta omal äranägemisel, nagu
kirjeldatud allpool jaotises 5 („Tasumine”). Samuti annate meile õiguse, kuid mitte kohustuse, kasutada teie kuvanime,
kaubamärke ja kaubanimesid seoses meie turundus- ja reklaamitegevustega ning meie litsentsiga teie tööle tingimuste
alusel.
2. Kasutajate litsentsid. Te annate meile litsentsi, et saaksime edaspidi all-litsentsida meie õigust teost kasutada,
paljundada, avalikult näidata, muuta, avalikult esitada ja tõlkida ülemaailmse ja eluaegse ainukasutusõiguseta loa alusel mis
tahes meediumis või teostusviisil. Me võime anda kasutajatele tööde litsentse meie ja kasutaja vahelise kirjaliku või
elektroonilise kokkuleppe alusel (edaspidi „kasutajaleping”). Kasutajate litsents võib sisaldada õigust töö muutmiseks ja
sellest tuletistööde loomiseks, sealhulgas õigust müüa või levitada tööd või selle reproduktsiooni koos ühe või mitme
kaubaartikli või autoritööga või neisse integreerituna mis tahes meediumis või formaadis, mis on praegu või tulevikus teada,
tingimusel et selline kasutajate muudetud töö kasutamine piirdub ainult autoritöö lubatud kasutusaladega. Selguse huvides
olgu öeldud, võime lubada kasutajatel ja teistel volitatud kolmandatel isikutel (näiteks turunduskonsultantidel või
teenusepakkujatel) postitada või jagada tööd sotsiaalmeedia saitidel või teiste kolmandate isikute veebisaitidel
kasutajalepingus kehtestatud piirangute järgi. Pakume rakendusprogrammiliidese (edaspidi „API”) programmi, mis võimaldab
meie partneritel tutvustada ja hõlbustada töö müüki.
3.

Intellektuaalomandi õigused

3.1. Intellektuaalomandi õigused. Te kinnitate ja tagate, et teile kuuluvad kõik tööga seotud õigused, pealkirjad ja huvid,
sealhulgas kõik autoriõigused, kaubamärgid, patendid, privaatsusõigused, reklaamiõigused, moraalsed õigused ja muud
omandiõigused (edaspidi ühiselt „intellektuaalomandi õigused”) või te omate kõiki vajalikke õigusi ja litsentse, et meile
tingimuste alusel litsents anda. Lisaks kinnitate ja tagate, et töö ei riku teiste isikute intellektuaalomandi õigusi, ei sisalda
eksitavat või valeteavet ega ebaseaduslikku või laimavat sisu. Te ei laadi üles tööd, mis rikub mis tahes füüsilise või juriidilise
isiku intellektuaalomandi õigusi või mis kujutab endast mis tahes füüsilise või juriidilise isiku suulist või kirjalikku laimu või
muud teotamist. Samuti peate järgima kohaldatavat õigust.

3.2. Nõusolekud. Kui töö sisaldab tuvastatava isiku, kaubamärgi või logo pilti, kujutist või mõnda muud intellektuaalomandi
õigustega kaitstavat eripära, siis kinnitate ja tagate, et A) olete iga töös kujutatava isiku või omandi kohta saanud kõik
nõusolekud või lepingud, mis on sisuliselt sarnased meie standardsetele modelli- ja omanikulepingutele, ja B) esitate meile
viivitamata nende nõusolekute ja lepingute koopiad, kui me seda nõuame. Ent kui me nõustume, et te võite meie
toimetusliku sisu kogumisele kaasa aidata, ning te laadite üles töö, mis on määratud „ainult toimetuslikuks kasutamiseks”,
võime selle aktsepteerida ilma modelli või omaniku nõusolekuta omal äranägemisel ja kooskõlas meie juhiste või nõuetega.
„Ainult toimetuslikuks kasutamiseks” määratud töö puhul te kinnitate ja tagate, et 1) töö kirjeldab subjekti tõetruult; 2) kõik
vastavad märksõnad, kirjeldused, autoriloetelud ja pealkirjad on täpsed ning 3) tööd ei ole muudetud viisil, mis muudab selle
toimetuslikku konteksti või terviklikkust.
4. Omandiõigus ja töö kasutamine. Käesolevate tingimustega ei anta meile üle ühtegi tööga seotud valdus- ega
omandiõigust. Meil ei ole tööle omandiõigusi, välja arvatud litsentsid, mis te tingimuste alusel meile annate. Nii meil kui ka
meie kasutajatel, kes tööd kasutavad, on õigus, kuid mitte kohustus, nimetada teid tavapärasel viisil töö loojaks või allikaks. Te
mõistate ja nõustute, et töö ärilisel kasutamisel A) loojaid sellise kasutamise puhul tavaliselt ei märgita; B) kasutajad ei ole
kohustatud loojaid ära märkima ja C) tööd võib muuta ja kasutada mis tahes teemaga seoses (v.a pornograafilised või
ebaseaduslikud teemad). Seetõttu loobute te õigusest vaidlustada neid üldisi äritavasid. Kasutajalepingutega pole aga lubatud
tööde kasutamine pornograafilisel või ebaseaduslikul eesmärgil. Peale selle võidakse metaandmeid muuta, eemaldada või
lisada ilma igasuguse meie-, meie levitajate või kasutajatepoolse vastutuseta. Me ei vastuta kasutajalepingu tingimuste
mittetäitmise või mis tahes kolmanda isiku poolse väärkasutuse eest. Annate meile õiguse teie intellektuaalomandi õiguste
kaitsmiseks rikkujate vastu, kuid meil ei ole kohustust seda teha. Kui usute, et teie tööd on väärkasutatud, nõustute meid
teavitama ja mitte midagi tegema ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.
5.

Tasumine

5.1. Hinna ja tasumise üksikasjad. Me maksame teile, nagu kirjeldatud hinna ja tasumise üksikasjades aadressil
https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html (või järeltulija lehel või URLil, edaspidi „hinna ja
tasumise üksikasjad”), töö litsentside müügi eest; tasutavast summast on maha arvatud tühistamised, tagastamised ja
tagasimaksed. Me võime aeg-ajalt muuta hinna ja tasumise üksikasju, sealhulgas ajakohastada tööde kategooriaid, hinna ja
tasumise tingimusi või suunata teid uute hinna ja tasumise üksikasjade juurde hinna ja tasumise alase teabe saamiseks. Peate
hinna ja tasumise üksikasjadega end regulaarselt kursis hoidma. Jätkates tööde esitamist või üleslaadimist või tööde mitteeemaldamist, nõustute te uute hinna ja tasumise üksikasjade ja nendesse aeg-ajalt tehtavate muudatustega. Võite määrata
oma töö tasuta sisuks; sellisel juhul võime seda tööd levitada, ilma et meil tekiks sellega seoses kohustusi ja ilma teile
tasumata. Kui te ei ole töö autoriõiguse omanik, vastutate ainuisikuliselt autoriõiguse omanikule või omanikele hüvitise
maksmise eest, kui seda kohaldatakse. Me võime kasutada kolmandast isikust maksetöötlejaid, näiteks PayPali, et hõlbustada
teile tasumist. Kui me pakume või meie partnerid pakuvad teie teose reklaami-, proovi-, katse- või vesimärgistatud versiooni,
ei kehti meile selles jaotises sätestatud tasumise kohustus.
5.2. Maksud. Teie vastutate kõigi IRSi (Ameerika Ühendriikide maksuamet) vormide täitmise eest, mis on vajalikud teile tasu
maksmiseks. „USA isik” (nagu IRS seda määratleb) peab meile esitama täidetud IRSi vormi W-9. „Välismaalane” (nagu IRS
seda määratleb) peab meile esitama täidetud IRSi vormi W-8, et nõuda vähendatud maksumäära või maksuvabastust, kui
välismaalane elab alaliselt riigis, millel on Ameerika Ühendriikidega sõlmitud tulumaksuleping. Kui teile makstavalt tasult
tuleb maksmisel kinni pidada maksud, peame sellised maksud teile makstavalt tasult kinni. Teeme mõistlikke pingutusi, et
pakkuda teile olemasolu korral sellise maksu maksmise kviitungi koopia. Teeme teiega mõistlikku koostööd, et saaksite kasu
kõigist sellistele maksudele rakendatavatest maksulepingutest.
6.

Teie töö edastamine, esitamine ja haldamine

6.1. Töö edastamine ja esitamine. Te edastate töö meie nõutud vormingu(te)s ja edastusmeetodeid kasutades. Peale selle
esitate töö meile ülevaatamiseks meie veebisaidil saadaolevate või meie esitatud juhiste järgi (edaspidi „juhised”). Võime
juhiseid aeg-ajalt muuta. Te peate juhiseid regulaarselt vaatama. Võime omal äranägemisel vastu võtta või tagasi lükata
veebisaidile üleslaaditud või muul viisil meile esitatud töö.
6.2. Töö haldamine. Võite eemaldada oma mis tahes töö veebisaidilt igal ajal tingimusel, et te ei eemalda 90 päeva jooksul
enam kui 100 üksikut tööd või 10% oma tööst, olenevalt sellest, kumb on suurem, ilma sellest Adobele kirjalikult 90 päeva
ette teatamata. Me võime eemaldada töö või kustutada teie konto omal äranägemisel ilma sellest ette teatamata.

7. Hüvitamiskohustused. Ilma et see piiraks teie üldtingimustes sätestatud kohustusi, hüvitate te meile ja meie
sidusettevõtetele, filiaalidele, ametiisikutele, esindajatele, töötajatele, partneritele, litsentsisaajatele ja litsentsiandjatele (sh
kasutajad) kaebused, nõuded, kahjumi või kahju, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis on seotud või tulenevad teie
töödest või muust sisust, mis te meile esitate, veebisaidi teiepoolsest kasutamisest või tingimuste teiepoolsest rikkumisest.
Meil on õigus enda valitud kaitsjaga kontrollida mis tahes teie poolt hüvitamisele kuuluva nõude, tegevuse või küsimuse
kaitsmist. Te teete mis tahes sellise nõude, tegevuse või küsimuse kaitsel meiega täies ulatuses koostööd. Summat, mis teile
võlgnetakse või võlgneda võidakse eespool oleva jaotise 5 („Tasumine”) järgi, võidakse muuta ja vähendada teie poolt
võlgnetava summa võrra vastavalt teie sellest lepingust tulenevatele hüvitamiskohustustele ilma teile vastavat nõuet ega
teatist esitamata.
8.

Lõpetamine ja kehtimajäämine

8.1. Lõpetamine. Me võime need lisatingimused lõpetada, eemaldada tööd või peatada teie konto ilma ette teatamata. Kui
me need lisatingimused põhjendatult lõpetame, ei ole meil teie ees mingit maksekohustust. Näiteks ei tohi te alla laadida
Adobe Stocki sisu peamise eesmärgiga kunstlikult täiendada konkreetse kaasautori allalaadimiste arvu või kunstlikult
tasumisi käivitada. Võite need lisatingimused igal ajal lõpetada, teatades sellest meile vähemalt 90 päeva ette aadressile
contributor-support@adobe.com saadetud e-kirja teel. Me teeme mõistlikke pingutusi, et iga töö, mille olete meie veebisaidilt
eemaldanud, eemaldataks ka meie sidusettevõtete veebisaitidelt (sealhulgas sama kaubamärki kasutavad veebisaidid) 60
päeva jooksul pärast töö eemaldamist meie veebisaidilt. Enne nende lisatingimuste lõpetamist või oma töö eemaldamist
meie või mõne meie sidusettevõtte veebisaitidelt võivad meie kasutajad jätkata teie tööle uute litsentside omandamist.
8.2. Lõpetamise jõustumine; kehtimajäämine. Pärast nende lisatingimuste lõpetamist võime jätkata töö kasutamist ainult
sisemise arhiivimise ja viitamise otstarbel või nagu sätestatud jaotises 8.2 („Lõpetamise jõustumine; kehtimajäämine”).
Jaotised 3 („Intellektuaalomandi õigused”), 4 („Omandiõigus ja töö kasutamine”), 5.1 („Hinna ja tasumise üksikasjad”) (kui
Adobel on tasumise kohustus), 5.2 („Maksud”), 7 („Hüvitamiskohustused”), 8. („Lõpetamise jõustumine; kehtimajäämine”) ja
9.1 („Suhe”) jäävad nende lisatingimuste lõpetamisel kehtima. Kehtima jäävad kõik tööde litsentsid, mis antakse meie
kasutajatele või meile enne töö eemaldamist veebisaidilt või enne nende lisatingimuste lõpetamise kuupäeva. Peale selle
võivad kasutajad, kelle kasutajalepingud võimaldavad neil litsentsida ja omada töö kompaktvaate versiooni (nt eelvaate
näidis), muuta selle litsentsi kasutuslitsentsiks. Me tasume, nagu sätestatud jaotises 5 („Tasumine”), kõigi litsentsitasude eest,
mida me saame seoses tööga pärast nende lisatingimuste lõpetamist.
9. Muu
9.1. Suhe. Kui elate Ameerika Ühendriikides, on teil suhe Ameerika Ühendriikide ettevõttega Adobe Inc. Kui elate väljaspool
Ameerika Ühendriike, on teil suhe Kanada ettevõttega Adobe Canada Services Corporation. Teie ja meie omavaheline suhe
on vastavalt nendele lisatingimustele iseseisvate lepinguosaliste suhe. Selguse huvides olgu öeldud, et me ei ole me
ühisettevõtted, partnerid, esindatav ja esindaja ega tööandja ja töötaja. Miski nendes lisatingimustes ei püüa anda ega anna
füüsilisele ega juriidilisele kolmandale isikule mis tahes õigusi, eeliseid ega abinõusid.
9.2. Lahtiütlus. Me ütleme sõnaselgelt lahti mis tahes vastutusest meie või meie esindajate poolt teile antud teabe,
tagasiside, materjalide või küsimuste osas, mis on antud üksnes viisakusest ning mis ei muuda neid tingimusi ega kujuta
endast õigusalaseid nõuandeid. Me ei anna ühtegi kinnitust ega garantiid, et teie või mõni muu isik võib saada või saab mis
tahes ulatuses tasusid või tulusid nende lisatingimuste alusel või nendest tulenevalt.
9.3. Kommunikatsioon. Võtate teadmiseks, et Adobe võib teiega ühendust võtta e-posti teel või muul viisil, et teiega suhelda
Adobe sisu vajaduste ja meievahelise koostöö tõhusa toimimise asjus.
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