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

 

Need lisatingimused kehtivad teie suhtes ainult siis, kui olete ettevõte, nagu määratletud üldtingimustes. Need 
lisatingimused on viitena lisatud Adobe üldistele kasutustingimustele (edaspidi „üldtingimused”), mis asuvad aadressil 
www.adobe.com/go/terms. Muud lisatingimused, mis on viitena lisatud üldtingimustele, võivad samuti reguleerida 
teenuste ja tarkvara teiepoolset kasutamist. Mõistetel, mida siin ei ole määratletud, on sama tähendus mis üldtingimustes. 
 

1. Mõisted 

1.1. „Administraator” – administraator, kes haldab teie ettevõttes ärikasutajate teenuseid ja tarkvara. 

1.2. „Admin Console” – programmi administreerimise kasutajaliides, mis võimaldab administraatoritel hallata oma 
ettevõtte teenuseid ja tarkvara. 

 
2. Administraator ja Admin Console  

2.1. Administraator haldab kõigi ärikasutajate õigusi. Isik, kes nõustub tingimustega teie nimel, määratakse esmaseks 
administraatoriks. Administraator võib vajaduse korral administraatoriks määrata teised ärikasutajad. Admin Console'i 
haldamiseks peab olema määratud vähemalt üks administraator. Te volitate iga administraatorit tegutsema teie nimel ning 
te vastutate nende tegemiste ja tegematajätmise eest.  

2.2. Administraatoritel on olulised õigused ja kontroll teie õiguste ning teie ärikasutajate sisu ja äriprofiilide üle. Admin 
Console'is haldab iga administraator õigusi, ta saab ärikasutajaid lisada ja eemaldada, pääseda juurde ärikasutajate 
profiilidele ja vaadata ärikasutaja konto andmeid. Adobe võib teie ärikasutajatele edastada administraatorite isikuandmed. 

2.3. Iga ärikasutaja, kelle administraator sisestab Admin Console'i, võib saada tarkvara ja teenuseid, isegi ilma 
administraatori poolt neile antud liitumise või litsentsita. Admin Console loetakse teenuste osaks ja ainult administraatoritel 
on juurdepääs Admin Console'ile.  
 

3. Ärikasutajad. Peate tagama, et teie ärikasutajad järgiksid siinseid tingimusi. Teie vastutate oma ärikasutajate tegevuse, 

sealhulgas maksete ja tellimuste eest, mida nad võivad esitada. Samuti vastutate oma ärikasutajate sisu ja äriprofiili(de) 

eest. Peate tagama, et kõik ärikasutajad hoiaksid kõik ID-d ja paroolid konfidentsiaalsena. Adobe ei kontrolli ega vastuta 

ärikasutajate sisusalvestusvalikute eest. 

 

4. Litsentsi ümberjaotamine. Te võite litsentsi ümber jaotada, andes selle ühelt ärikasutajalt teisele, ilma täiendavat 
litsentsi ostmata; ümberjaotatud litsentse ei tohi ümber paigutada jagatud litsentsiga mudelisse ega sarnasesse 
kasutusmudelisse (sealhulgas ujuvlitsentsi, rendilitsentsi, üldkasutaja litsentsi või üleviidud litsentsiga kasutusmudelid), 
välja arvatud juhul, kui see on meie poolt selgesõnaliselt lubatud. Me kogume mõõdetavaid väärtusi ärikasutajatele 
kasutusse antud ja ümber paigutatud litsentside arvu kohta. 
 

5. E-posti domeen. Kui teil tuleb teenuste toimimiseks määrata domeen, võime kontrollida, kas see domeen kuulub teile 
või kas te kontrollite seda. Kui te ei oma ega kontrolli domeeni, mille määrate, pole meil kohustust teile teenuseid pakkuda. 
 

6. Tugi. Kui ostsite ettevõtte teenused ja tarkvara Adobe ostuprogrammi kaudu, leiate oma tugiteenuste üksikasjad siit: 
https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html. 
 

7. Rakenduste kasutusteave. Teie ärikasutajatel on võimalus jagada meiega teavet selle kohta, kuidas nad kasutavad 
meie rakendusi. See teave seostatakse ärikasutaja Adobe kontoga ning see võimaldab meil pakkuda ärikasutajatele 
personaalsemat kogemust ja aitab meil täiustada tootekvaliteeti ja -omadusi. Lisateavet, sh seda, kuidas ärikasutajad 
saavad oma eelistusi muuta, vaadake meie privaatsuspoliitikast. 

http://www.adobe.com/go/terms
https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html
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