
 

Document Cloudi kasutamise lisatingimused 
 
Avaldatud 16. märts 2020. Kehtiv alates 16. aprillist 2020. Asendab kõik varasemad versioonid. 
 

Nende lisatingimustega reguleeritakse Document Cloudi teiepoolset kasutamist ja need on viitena lisatud Adobe üldistele 
kasutustingimustele (edaspidi „üldtingimused”), mis asuvad aadressil www.adobe.com/go/terms (lisa- ja üldtingimusi 
nimetatakse edaspidi ühise nimega „tingimused”). Mõistetel, mida siin ei ole määratletud, on sama tähendus mis 
üldtingimustes. Sõnaga „teenused” viidatakse nendes lisatingimustes Document Cloudi teenustele. Kui teie teenuste litsents 
sisaldab Adobe Signi ja kui liitute Adobe Signi teenusega Document Cloudi kasutamise ajal, siis kohaldatakse ka Adobe Signi 
kasutamise lisatingimusi, mis asuvad aadressil www.adobe.com/go/adobesignterms. „Lõppkasutaja” on isik või ettevõte, kes 
teenuseid kasutades saab, vaatab läbi, nõustub, allkirjastab, kiidab heaks, edastab, delegeerib tegevust kolmandale isikule või 
suhtleb muul viisil teenustega. 
 

1. Kehtivus ja lõpetamine 

1.1. 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. 

1.2. Lisaks üldtingimuste jaotises „Kehtimajäämine” sätestatule kehtivad nende lisatingimuste jaotised 1.2 („Kehtivus ja 
lõpetamine”), 2 („Teie kohustused”) ja 4 („Teenuse eritingimused”) ka siis, kui tingimused aeguvad või lõpetatakse. 
 

2. 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. Reklaamprogrammid. Jaotist 3 („Reklaamprogrammid”) kohaldatakse teie suhtes ainult siis, kui oleme andnud teile 
eriõigused teenustele juurdepääsuks eriprogrammi raames (igaüks neist on eraldi „reklaamprogramm”). Teie õigus kasutada 
teenuseid reklaamprogrammi raames lõpeb viivitamata reklaamprogrammis sätestatud piiratud ajavahemiku lõppemisel. 
Lisaks sellele jätame endale õiguse igal ajal ja mis tahes põhjusel lõpetada või peatada reklaamprogrammi või teenuste 
teiepoolse kasutamise reklaamprogrammi raames. Teie õigused ja lõppkasutajate õigused pääseda juurde teie konto sisule, 
mis on edastatud reklaamprogrammi raames osutatud teenuste kaudu, võib lõppeda viivitamata pärast teenuste teiepoolse 
kasutamise lõpetamist. 
 

4. Teenuse eritingimused. Käesolevas jaotises 4 („Teenuse eritingimused”) sätestatud tingimusi kohaldatakse ainult 
spetsiifilistele pakkumistele, mis on ära toodud allpool. Kui esineb vastuolu käesoleva jaotise 4 („Teenuse eritingimused”) ja 
nende lisatingimuste vahel, on ülimuslikud jaotise 4 („Teenuse eritingimused”) tingimused.   

4.1 Send. Kui kasutate faili saatmiseks teenust Adobe Send, laaditakse fail automaatselt Adobe serverisse ja me teavitame 
teie lõppkasutajaid, kui fail on kättesaadav ja/või allalaadimiseks valmis. Teie saajad peavad failile juurdepääsemiseks või 
selle allalaadimiseks klõpsama lingile, mis on ära toodud e-kirjas, mille saadame teie saajatele. Võime koguda teavet Adobe 
Sendi faili vastuvõtmise ja kasutamise kohta ning võime seda teavet teiega jagada. Teie vastutate ainuisikuliselt 
lõppkasutajate teavitamise eest sellise teabe kogumisest ja jagamisest. 

4.2 Adobe läbivaatamisteenus. Kui kasutate faili jagamiseks Adobe läbivaatamisteenust, laaditakse fail automaatselt Adobe 
serverisse ja teie lõppkasutajaid teavitatakse, kui fail on kättesaadav ja allalaadimiseks valmis. Teie lõppkasutajad peavad 
failile juurdepääsemiseks ja selle allalaadimiseks klõpsama lingile, mis on ära toodud e-kirjas, mille saadame teie 
lõppkasutajatele, ja sisenema läbivaatamisteenusesse. Me võime koguda ja säilitada lõppkasutajate sisu ja muud teavet, mis 
on seotud nende läbivaatamisteenuse kasutamisega, ning me võime seda teavet jagada teie ja teiste lõppkasutajatega. Teie 
vastutate ainuisikuliselt lõppkasutajate teavitamise eest sellise teabe kogumisest ja jagamisest. 

http://www.adobe.com/go/terms
http://www.adobe.com/go/adobesignterms
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