Adoben Kehittäjän käyttöehdot
Viimeisin päivitys 24.6.2021. Korvaa ja kumoaa kaikki aiemmat versiot (myös Kehittäjän käyttöehtojen, Adobe
Exchange -sopimuksen ja Adoben Kehittäjän Lisäehtojen aiemmat versiot) kokonaisuudessaan.
1.

Asiakkaan ja Adoben välinen sopimus.

1.1 Nämä Adobe Developer ehdot
Asiakas
sinä
Adobe
me
meitä
meidän
https://www.adobe.io sijaitsevien Adoben kehittäjäsivustojen käyttöä (mukaan lukien Adobe Developer Console,
joka on osoitteessa https://console.adobe.io/), ja Adobe Exchange -sivustoa ja tuottajaportaalia, jotka sijaitsevat
osoitteessa https://adobeexchange.com/.
1.2 Jos Asiakas asuu Pohjois-Amerikassa (mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Yhdysvaltojen
territoriot ja hallitsemat alueet sekä Yhdysvaltojen sotilastukikohdat näiden sijainnista huolimatta), Asiakkaan
sopimussuhteen toinen osapuoli on Adobe Inc. -yhtiö, joka on yhdysvaltalainen yritys. Näihin ehtoihin
sovelletaan Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion lakia, ellei Yhdysvaltain liittovaltion laki ole siihen nähden
ensisijainen, huolimatta lainvalintasäännöistä. Jos Asiakas asuu muualla kuin Pohjois-Amerikassa, hän on
sopimussuhteessa Adobe Systems Software Ireland Limitedin kanssa, jolloin näihin ehtoihin sovelletaan
Irlannin lainsäädäntöä. Australiassa toimivien asiakkaiden tapauksessa Adobe Systems Software Ireland Limited
toimii Adobe Australia Trading Pty Ltd. -yhtiön valtuutettuna edustajana ja solmii tämän sopimuksen Adobe
Australia Trading Pty Ltd -yhtiön edustajan ominaisuudessa. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisen
lainsäädännön suomia oikeuksia. Adobe ei pyri rajaamaan näitä oikeuksia, jos se on kielletty laissa.
1.3
tarkoittaa sinua (henkilökohtaisesti) yhdessä tällaisen yrityksen kanssa. Vakuutat ja takaat, että sinulla
(henkilökohtaisesti) on kaikki tarvittavat valtuudet sitoa tämä yritys näiden ehtojen noudattamiseen.
2.

Määritelmät.

2.1
Järjestelmänvalvoja
Admin Consolessa.

dempaa roolia, joka on määritelty Adobe

2.2
Adobe Admin Console
https://adminconsole.adobe.com sijaitsevaa portaalia, joka
on tarkoitettu Adobe-yrityskäyttäjien käyttöön heidän oikeuksiensa hallintaan organisaatiossa.
2.3
Adobe ID tarkoittaa yksilöllistä käyttäjätunnusta, salasanaa ja profiilitietoja, joita käytetään Asiakkaan tilin
luomiseen ja Kehittäjän työkaluihin kirjautumiseen ja niiden käyttämiseen.
2.4
Adobe-palvelut
vuorovaikutteisia alueita tai palveluita ja Creative Cloudin kaltaisia palveluita. Adobe-palveluiden käyttö edellyttää
erillistä Asiakkaan ja Adoben välistä sopimusta.
2.5
Adoben
sisäänkirjautumisliittymä
sisäänkirjautumisnäytön käyttöliittymämallia, jotka Adobe on antanut käytettäviksi ja joita tarvitaan
käyttöliittymässä näytettäväksi visuaalisena kehotteena Adobe-palvelujen sisäänkirjautumismenetelmän
helpottamiseksi tai käynnistämiseksi.
2.6
Adobe-ohjelmisto
-palveluita, ja mitä tahansa
sovelluksia, mukaan lukien mobiilisovellukset, mallitiedostot, resurssit, komentosarjat, käskyjoukot ja niihin
liittyvä dokumentaatio. Adobe-ohjelmiston käyttö edellyttää erillistä Asiakkaan ja Adoben välistä sopimusta.
2.7
Adobe Stock -teokset
-resursseja,
malliresursseja ja muita kuvallisia tai graafisia töitä, jotka ovat lisensoitavissa Adobe Stock -palvelujen kautta
osoitteessa stock.adobe.com [tai sen seuraaja-URL-osoitteessa] tai jotka on muuten nimetty Adobe Stock resursseiksi.

2.8
Adobe-tavaramerkit
-tuotemerkkejä;
Ominaisuuskuvakkeita; Adoben tavaramerkkejä, nimiä, logoja ja kuvakkeita, Badge-tuotemerkkejä ja Creativetuotemerkkejä, jotka ovat tuotemerkkien käyttöohjeissa; ja kaikkia muita Adoben nimenomaisesti hyväksytyn
Kehittäjän ohjelmistosi saatavuuden edistämiseen tarjoamia tavaramerkkejä.
2.9
API-avain
-tunnukseen
yhdistettyjä API-käyttöoikeuksia, joita Adobe käyttää API-käytön ja Kehittäjän ohjelmiston tunnistamiseen,
vahvistamiseen ja varmentamiseen.
2.10 Badge-tuotemerkit
määritetty tunnusmerkeiksi tuotemerkkien käyttöohjeissa.
2.11 Tuotemerkkien käyttöohjeet
Adobe-tavaramerkkien käyttöösi liittyvissä yhteyksissä.
2.12

Luottamuksellinen tieto

a (A)

tietojen antamisen yhteydessä; (B) Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversiota, mukaan lukien niiden
olemassaolo, ominaisuudet ja toiminnallisuus, liikesalaisuudet, lähdekoodi ja kaikki muut niihin liittyvät tiedot,
huolimatta siitä, onko ne merkitty luottamuksellisiksi; (C) Adoben ohjelmavirhetietokanta; (D) Asiakkaan ja
Adoben väliset keskustelut mahdollisista ominaisuuksista, tuotemuutokset, käytävät liikeneuvottelut,
neuvottelujen tai sopimusten olemassaolo; (E) arviointipalaute ja arviointipalautteesta johtuvat mielipiteet; (F)
mielipiteet, jotka johtuvat meidän järjestämistämme asiakasneuvontalautakunnista; (G) nämä ehdot siinä määrin
kuin ne soveltuvat Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversioon; (H) kaikki sovellusliittymät, joita ei ole julkisesti
dokumentoitu, kun Asiakkaalle annetaan käyttöoikeus niihin; ja (I) kaikki edellä esitettyjen johdannaistyöt.
tai myöhemmin ilman omaa syytäsi; (ii) olet saanut tietää, ennen kuin me olemme paljastaneet ne ilman
luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita; (iii) tulevat sinulle tietoon muusta lähteestä kuin meiltä ilman
luottamuksellisuusvelvoitteita; (iv) on tarpeen kehittäjäohjelmiston julkaisemiseksi, mukaan lukien itse Kehittäjän
ohjelmisto; tai (v) kehität itsenäisesti ilman luottamuksellisten tietojen käyttöä.
2.13
Kehittäjän ohjelmisto
-inlaajennuksia ja muita tekniikoita, joita kehität Kehittäjän työkaluilla (pois lukien Kehittäjän työkalujen
ennakkojulkaisuversiot) ja jotka on tarkoitettu Adobe-ohjelmiston tai Adobe-palvelujen käyttämiseen, toimivaksi
saattamiseen tai yhteistoimintaan tai Adobe-ohjelmiston tai Adobe-palveluiden ominaisuuksien tai
toiminnallisuuden kehittämiseen.
2.14 Kehittäjän työkalut
niihin liittyviä materiaaleja, jotka olemme lisensoineet
sinulle Kehittäjän ohjelmiston kehittämistä tai sisällyttämistä varten ja joita saatamme tarjota. Kehittäjän työkalut
sisältävät, niihin kuitenkaan rajoittumatta, (A) kaikki ohjelmistokehityspaketti
SDK
API:t
API-avaimet; (D) otsikko- tai JAR-tiedostot; (E) näytekuvat, äänet tai vastaavat resurssit; (F) näytekoodi; (G) kaikki
niihin liittyvä dokumentaatio, tekniset määritykset, huomautukset ja selittävät materiaalit ja (H) minkä tahansa

2.15

Loppukäyttäjä tarkoittaa asiakasta, joka ostaa Kehittäjän ohjelmistosi tai käyttää sitä.

2.16 Arviointipalaute
tietoa tai materiaalia, jotka toimitat meille ja
ennakkojulkaisuversioihin,
niiden
käyttöön
ja
immateriaaliomaisuusoikeuksia.

muuta
jotka liittyvät pääsyysi Kehittäjän työkalujen
arviointiin,
sekä
kaikkia
niihin
liittyviä

2.17 Ominaisuuskuvakkeet
erilaisia Adoben tarjoamia graafisia kuvia, joita tarvitaan
käyttöliittymässä Adobe-ohjelmiston tai Adobe-palvelujen tiettyjen erillisten ominaisuuksien, komponenttien tai
käsittelytoimintojen tunnistamiseen.

2.18 Immateriaaliomaisuusoikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia, moraalisia oikeuksia, tavaramerkkejä,
mallisuojia, patentteja, liikesalaisuuksia, vilpillistä kilpailua, oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen ja mitä tahansa
muuta omistusoikeutta.
2.19 Kehittäjän
ennakkoversioita.

työkalujen

ennakkojulkaisuversiot

-julkisia

2.20 Mallikoodi
liittänyt mukaan, jotta Asiakas voi sisällyttää ne Kehittäjän ohjelmistoonsa näiden ehtojen mukaisesti.
2.21 Mallitiedostot
-, kuva-, video- ja muita sisältötiedostoja, joita on
tarkoitus käyttää opastusohjelmissa, esittelyissä ja muissa kokeilutarkoituksissa ja jotka voidaan määrittää
mallitiedostoiksi.
2.22 Testausjakso
asettamisesta saatavillesi ja päättyy Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversion ensimmäisen kaupallisen
julkaisun päivämäärään tai päivämäärään, jonka ilmoitamme sinulle, sen mukaan kumpi näistä tulee ensin.
3.

Kehittäjän tunnistetiedot.

3.1 Tili. Jos haluat hankkia ja käyttää Kehittäjän työkaluja ja luoda Kehittäjän ohjelmiston, sinun on luotava
Adobe ID -tunnus ja online-tiliprofiili vaadituilla tilitiedoilla, ellei Adobe nimenomaisesti salli muuta. Sinun on
pidettävä tiliprofiili aina ajan tasalla voimassa olevilla tilitiedoilla (mukaan lukien yhteystiedot). Asiakas on
vastuussa kaikesta tilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta, vaikka kyseinen toiminta ei olisikaan Asiakkaan itsensä
suorittamaa tai tapahtuisi Asiakkaan tietämättä tai ilman tämän suostumusta. Jos Asiakas saa tiedon tilinsä
luvattomasta käytöstä, hänen on ilmoitettava siitä Adoben asiakastukeen välittömästi. Asiakas ei saa (A) jakaa
tilitietojaan (paitsi valtuutetulle järjestelmänvalvojalle) tarkoituksellisesti eikä vahingossa; eikä (B) käyttää toisen
henkilön tiliä. Järjestelmänvalvoja voi käyttää Asiakkaan tilitietoja Kehittäjän työkalujen käytön ja pääsyn
hallintaan. Voit käyttää Kehittäjän työkaluja Adoben edellyttämillä tavoilla ja siten kuin se on muuten kuvattu
asiaankuuluvassa dokumentaatiossa. Kun käytät API-sovellusliittymiä, et saa esiintyä muuna henkilönä etkä
peittää henkilöllisyyttäsi tai API-asiakaspäätteesi tunnistettavuutta.
3.2 API-avain. Jos API vaatii API-avaimen, sinun on hankittava erillinen API-avain jokaiselle Kehittäjän
ohjelmistolle. Ennen kuin hyväksymme Kehittäjän ohjelmistosi jakelua varten, API-avainta saa käyttää vain
Kehittäjän ohjelmiston kehittämiseen ja testaamiseen, eikä sitä saa käyttää minkään loppukäyttäjille saatavana
olevan Kehittäjän ohjelmiston yhteydessä.
3.3 Käyttötiedot. Adobe voi kerätä minkä tahansa Kehittäjän ohjelmiston aggregoituja käyttötietoja. Tällaiset
tiedot liittyvät Asiakkaan Adobe ID- ja online-kehittäjätilin profiiliin, ja niiden avulla Adobe voi ylläpitää
turvallisuutta, seurata suorituskykyä ja parantaa laatua ja ominaisuuksia. Lisäksi voimme seurata ja kerätä tietoja,
mukaan lukien henkilötiedot, siitä, että olet käyttänyt Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversioita tutkimus-,
tuotekehitys- ja tuotteiden parannustarkoituksiin. Voimme siirtää henkilötietojasi kansallisten rajojen yli ja
tallentaa ja käsitellä näitä tietoja missä tahansa maassa, jossa me tai edustajamme ylläpidämme toimipaikkoja. Jos
et halua, että käyttöäsi seurataan, ainoa vaihtoehto on lopettaa Kehittäjän työkalujen käyttö.
4.

Käyttöoikeudet.

4.1 Asiakkaalle myönnetty Käyttöoikeus. Adobe myöntää sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja
peruutettavan lisenssin (A) Kehittäjän työkalujen käyttämiseen ja jäljentämiseen Kehittäjän ohjelmistosi
kehittämistä ja testausta varten; ja (B) Kehittäjän työkalujen (tai niiden osien) jakamiseen yksinomaan
hyväksytyssä Kehittäjän ohjelmistossasi ja sen kanssa vain objektikoodimuodossa, jollei luvussa 5 olevista
hyväksyntäoikeuksista muuta seuraa. Edellä mainittu lisenssin myöntäminen ei koske Kehittäjän työkalujen
ennakkojulkaisuversioita; katso osiosta 9 ehdot, joita sovelletaan Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversion
käyttöösi.
4.2 Adoben lisenssi. Päättämällä lähettää Kehittäjäohjelmiston Adobelle annat Adobelle maailmanlaajuisen,
ei-yksinomaisen, maksuttoman, täysin maksetun lisenssin (A) Kehittäjän ohjelmiston käyttämiseen, jäljentämiseen
ja muunlaiseen testaamiseen jakelua varten; ja (B) esittämiseen julkisesti, muokkaamiseen, alilisensoimiseen ja

jakamiseen Kehittäjän ohjelmistoasi loppukäyttäjille Adobe Exchangen tai muiden hyväksymiemme
jakelukanavien kautta.
4.3 Omistusoikeus. Kehittäjän työkalut ja Adobe Stock -teokset ovat Adoben ja sen toimittajan immateriaalista
omaisuutta, ja niitä suojataan laeilla, mukaan lukien Yhdysvaltojen tekijänoikeus-, tavaramerkki-, liikesalaisuus- ja
patenttilainsäädännöllä, kansainvälisin sopimusmääräyksin ja sen maan, sovellettavilla laeilla, joissa niitä
käytetään. Adobe tavarantoimittajineen säilyy näiden osien, tallennusvälineiden, joille osat on tallennettu, ja
kaikkien myöhempien jäljennöksien tuotenimen ja omistajuuden haltijana huolimatta siitä, missä muodossa tai
millä välineellä alkuperäiset ja muut kopiot ovat olemassa. Adobe pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti
myönnetä näissä ehdoissa. Hyväksyt säilyttäväsi ja jäljentäväsi kokonaan kaikki Kehittäjän työkalujen kopioissa tai
niiden itse kopioimissasi osissa olevat Adoben tekijänoikeuksia koskevat huomautukset, muut omistusilmoitukset
tai vastuuvapauslausekkeet.
4.4 Muokkaukset. Voimme milloin tahansa muokata tai päivittää Kehittäjän työkaluja tai keskeyttää niiden
tarjoamisen ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta sinulle tai kenellekään muulle, ja jatkuva pääsysi Kehittäjän
työkaluihin tai niiden käyttö merkitsee tällaisen päivityksen tai muokkauksen hyväksymistä. Kehittäjän työkalujen
päivityksen tai muokkauksen julkaisemisen jälkeen vastuullasi on kyseisten Kehittäjän työkalujen voimassa olevan
version käyttöönotto omalla kustannuksellasi.
4.5 Kolmannen osapuolen ehdot. Kehittäjän työkalut voivat sisältää muun valmistajan ohjelmistoa (kuten
maksuttoman tai avoimen lähdekoodin ohjelmiston), ja siihen voi liittyä lisäehtoja, jotka ovat erillisessä
lisenssisopimuksessa, ReadMe-tiedostossa tai lisenssitiedostossa, jotka sijaitsevat tällaisten materiaalien
yhteydessä, tai kolmannen osapuolen
ohjelmistoilmoituksissa ja/tai lisäehdoissa osoitteessa
http://www.adobe.com/go/thirdparty_fi
Kolmannen osapuolen valmistajan käyttöoikeusehdot
Kolmannen osapuolen valmistajan käyttöoikeusehdot saattavat edellyttää sinua välittämään ilmoituksia
loppukäyttäjillesi ja valvomaan, onko näiden ehtojen ja sellaisten kolmansien osapuolien valmistajien
käyttöoikeusehtojen välillä ristiriita.
5.

Kehittäjän ohjelmiston jakelu.

5.1 Adoben hyväksymä. Adobe voi rajoittaa minkä tahansa Kehittäjän ohjelmiston jakelua (mukaan lukien
mahdollisuutta käyttää Adobe-ohjelmistoa ja Adobe-palveluita Kehittäjän ohjelmistolla), ellei Adobe ole
hyväksynyt sitä. Adobe voi myös vaatia uudelleenhyväksyntää Kehittäjän ohjelmistoihin tehtyihin muutoksiin
(mukaan lukien ohjelmavirheiden korjaukset, päivitykset, päivitysparannukset ja uudet julkaisut).
Hyväksymisprosessi edellyttää, että Adobe voi tarkastella Asiakkaan Kehittäjän ohjelmistoa, jotta näiden ehtojen
ja lisäehtojen noudattamisesta voidaan varmistua. Tarkasteluun sisältyvät myös mahdolliset tietoturvaongelmat,
jotka voisivat vaikuttaa Adobeen tai sen tuotteiden käyttäjiin. Adobe voi peruuttaa minkä tahansa Kehittäjän
ohjelmiston hyväksynnän milloin tahansa mistä tahansa syystä, mukaan lukien näiden ehtojen noudattamatta
jättämisen takia. Jos Adobe peruuttaa Kehittäjän ohjelmiston hyväksynnän, Asiakkaan on lopetettava Kehittäjän
ohjelmiston jakelu ja lopetettava Adobe-ohjelmiston ja Adobe-palveluiden käyttö sen kautta kymmenen (10)
päivän kuluessa peruutuksesta.
5.2 Jakelukanavat. Adobe voi vaatia hyväksyttyä Kehittäjän ohjelmistoa jaettavaksi Adobe Exchange Service palvelun tai muiden hyväksymiemme jakelukanavien kautta ja rajoittaa hyväksyttyjen Kehittäjän ohjelmistojen
jakelua kaikkien ilman Adoben hyväksyntää olevien jakelukanavien kautta.
6.

Vaatimukset ja rajoitukset.

6.1 Muuttamis- ja purkamiskielto. Jollei näissä ehdoissa nimenomaisesti sallita muuta, Asiakas ei voi (A)
muokata, siirtää, muuttaa tai kääntää mitään Kehittäjän työkalujen osaa eikä (B) takaisinmallintaa, purkaa, hajottaa
osiin tai muuten yrittää löytää minkään Kehittäjän työkalujen lähdekoodia tai mitään muuta osaa, jota ei ole
annettu Asiakkaalle lähdekoodina. Jos lainkäyttöalueesi lait antavat sinulle oikeuden purkaa Kehittäjän työkalun
saadaksesi tietoja, jotka ovat välttämättömiä Kehittäjän työkalun lisensoitujen osien saattamiseksi yhteensopiviksi
muiden ohjelmistojen kanssa, voit tehdä sen vasta pyydettyäsi meiltä ensin tällaisia tietoja, ja voimme asettaa
kohtuulliset ehdot, kohtuullinen maksu mukaan lukien, lähdekoodin käytölle varmistaaksemme, että Adoben ja
toimittajiemme oikeudet Kehittäjän työkalun lähdekoodiin suojataan ja velvollisuutemme täytetään.

6.2 Ei häiriöitä. Mikäli Adobe ei erikseen sitä salli, et voi luoda Kehittäjän ohjelmistoa, joka (A) poistaa tai
muuten peittää minkä tahansa Adobe-palvelujen tai Adobe-ohjelmiston Tietoja- tai Info-näytöt tai -sivut; tai (B)
heikentää, vahingoittaa tai muuten häiritsee minkä tahansa Adobe-palvelujen tai Adobe-ohjelmiston tai minkä
tahansa toimintoja ja/tai ulkonäköä. Et saa käyttää Kehittäjän työkaluja minkä tahansa Adobe-palvelujen tai
Adobe-ohjelmiston oletuskielen häiritsemisen tai muuttamisen mahdollistavan Kehittäjän ohjelmiston luomiseen.
6.3 Erottamiskielto. Kehittäjän työkalut (A) voivat sisältää erilaisia sovelluksia, hyötyohjelmia sekä osia; (B)
voivat tukea useita ohjelmistoalustoja ja kieliä; tai (C) voidaan myös toimittaa Asiakkaalle useammalla
asennusmedialla tai useina kopioina. Et voi purkaa tai pakata uudelleen Kehittäjän työkalujen osia tai mitään niihin
sisältyviä oikeuksiasi jakamista, siirtoa tai jälleenmyyntiä varten.
6.4 Haittaohjelmat. Et saa tietoisesti, tahallaan tai huolimattomasti sisällyttää haitallisia koodeja, viruksia,
troijalaisia, matoja, aikapommeja, cancelbot-ohjelmia tai muita haittaohjelmia Kehittäjän ohjelmistoosi.
6.5 Kaupan valvonta. Asiakkaan Kehittäjän ohjelmistoon sovelletaan Yhdysvaltojen ja kansainvälisiä lakeja,
rajoituksia ja määräyksiä, jotka voivat säädellä sen tuontia, vientiä ja käyttöä. Asiakas ilmaisee ja takaa saaneensa
kaikki asianmukaiset viranomaisvaltuudet Kehittäjän ohjelmiston tuontia, vientiä ja käyttöä varten. Lisäksi Asiakas
on ilmoittanut ja taannut, ettei ole kauppasaarrossa olevan kansakunnan tai muuten rajoitetun alueen kansalainen
eikä asu sellaisessa (mukaan lukien Iran, Syyria, Sudan, Kuuba, Krim ja Pohjois-Korea rajoittumatta pelkästään
näihin).
6.6 Avoimen copyleft-lähdekoodin ohjelmisto. Kehittäjän työkaluja ei saa integroida, käyttää, jaella tai
muuten yhdistää mihinkään avoimen copyleftavoimen copyleftlähdekoodin ohjelmisto
-käyttöoikeuden
(GPL), GNU Affero General Public License -käyttöoikeuden (AGPL), GNU Lesser General Public License käyttöoikeuden tai minkä tahansa muun käyttöoikeuden nojalla, joka vaatii (käytön, muokkaamisen tai jakelun
edellytyksenä), että ohjelmisto on: (A) paljastettu tai jaettu lähdekoodimuodossa; (B) lisensoitu johdannaisteosten
valmistamista varten; tai (C) uudelleenjaettu maksutta.
6.7 Käytön rajoitukset. Adobe voi rajoittaa Kehittäjän työkalujesi käyttöä, kuten esimerkiksi rajoittamalla API:n
hyväksymien tai sitä varten hyväksyttyjen kutsujen lukumäärää tai tyyppiä, jos sen mielestä API-kutsujen
lukumäärä voi vaikuttaa negatiivisesti Kehittäjän työkalujen, Adobe-palvelujen tai Adobe-ohjelmiston
suorituskykyyn.
6.8 Alilisenssikielto. Et saa (A) alilisensoida Kehittäjän työkaluja kolmannen osapuolen käyttöön tai (B) myydä,
vuokrata, liisata, lainata tai muutoin myöntää kolmansille osapuolille mitään oikeuksia Kehittäjän työkaluihin.
6.9 Kilpaileva ohjelmisto. Et saa luoda Kehittäjän ohjelmistoa, joka ei lisää merkittäviä toimintoja tai
ominaisuuksia Kehittäjän työkalujen tarjoamien toimintojen ja ominaisuuksien lisäksi tai joka on
ominaisuuksiltaan kilpaileva tai samankaltainen Adobe-ohjelmistojen tai Adobe-palveluiden kanssa. Voimme
hylätä tai poistaa minkä tahansa tällaisen Kehittäjän ohjelmiston. Et saa käyttää Kehittäjän ohjelmistoa tai
Kehittäjän työkaluja (suoraan tai epäsuorasti) minkä tahansa Adobe-ohjelmiston tai Adobe-palvelun kanssa
kilpailevan tai samankaltaisen tuotteen tai palvelun luomiseen, kouluttamiseen tai parantamiseen.
6.10 Loppukäyttäjän tiedot. Jos keräät, käytät tai käsittelet henkilötietoja Kehittäjän ohjelmistosi kautta, sinun
on (A) noudatettava kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja -määräyksiä; (B) julkaistava tietosuojailmoitus, joka
asetetaan helposti loppukäyttäjien saataville Adobe Exchangen (tai muun Adoben hyväksymän julkaisukanavan)
luettelointiin ja Kehittäjän ohjelmistoosi ja jossa ilmoitetaan selvästi ja täsmällisesti käytännöt, joiden mukaan
loppukäyttäjän henkilötietoja kerätään, käytetään ja käsitellään, mukaan lukien tietojen mahdollinen jakaminen
kolmansien osapuolien kanssa; (C) kunnioitettava loppukäyttäjiesi yksityisyydensuojaa ja kunniaa ja noudatettava
yksityisyydensuojailmoitukseesi liittyviä sitoumuksiasi; ja (D) poistettava välittömästi minkä tahansa
loppukäyttäjän sisältö tai muut tiedot, mukaan lukien tunnukset, kyseisen loppukäyttäjän tai Adoben pyynnöstä
tai kun loppukäyttäjä sulkee palveluihisi kuuluvan tilinsä.
6.11 Kiellettyjen tietojen lähettäminen. Kehittäjän ohjelmistollasi ei saa lähettää, tarjota tai muulla tavoin
asettaa Adoben saataville mitään kiellettyjä tietoja eikä välittää henkilötietoja linkittämällä, yhdistämällä tai
vertailemalla Asiakkaan hallussa olevia tietoja kolmannen osapuolen valmistajien lähteistä hankittujen tietojen
kanssa. Kielletyt tiedot

laitteensa sijasta), kuten henkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite, valtion myöntämä henkilötunnus, nimi tai
postiosoite.
6.12 Tietosuoja. Adoben tietosuojalausunto (http://www.adobe.com/go/privacy_fi) säätelee kaikkien Adobelle
antamiesi henkilötietojen käyttöä.
6.13 Adoben kehityksen estämisen kielto. Adobe voi nyt tai tulevaisuudessa kehittää, hankkia, lisensoida,
ylläpitää tai jakaa tekniikoita tai tuotteita, joiden suunnittelu tai toiminnallisuus on samanlainen kuin Kehittäjän
ohjelmistosi tai kilpaileva niiden kanssa, eikä mikään näissä ehdoissa rajoita Adoben oikeutta tehdä niin. Suostut
olemaan vaatimatta Kehittäjän ohjelmistoaan koskevia immateriaaliomaisuusoikeuksia Adobelta ja Adoben
tytäryhtiöiltä tai niiden asiakkailta, edustajilta tai sopimuspuolilta minkään Adobe-ohjelmiston, Adobepalveluiden tai muiden tuotteiden tai teknologioiden valmistuksen, käytön, tuonnin, lisensoinnin, myynnin tai
myyntitarjouksen takia.
6.14 Tuki. Olet kokonaan vastuussa tuen tarjoamisesta Kehittäjän ohjelmiston loppukäyttäjille.
6.15 Lainsäädännön noudattaminen. Sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, etkä saa
käyttää Kehittäjän työkaluja laittoman toiminnan tai kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamisen tukemiseen
tai mainostamiseen, mukaan lukien esimerkiksi tarkoituksenmukaisen käytön tai markkinoinnin yhteydessä mitä
tahansa lakia, asetusta tai muiden oikeuksia rikkovan Kehittäjän ohjelmiston luomiseen.
6.16 Loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus.
Sinun
on
sisällytettävä
oma
loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimuksesi Kehittäjän ohjelmistoosi. Asiakkaan loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus ei saa sisältää
ilmaisuja, jotka ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa.
7.

Palkkiot, tuottojen jakaminen ja maksujen käsittely.

7.1 Adoben veloittamat maksut. Adobe voi asettaa hinnat tai veloittaa maksun minkä tahansa Kehittäjän
työkalujen kautta annettujen tai käyttöönotettujen ominaisuuksien, komponenttien tai käsittelytoimintojen
käytöstä.
7.2 Adoben suorittamat maksut. Jos Adobe tarjoaa tuotto-osuutta Adobe Exchangen tai muiden Adoben
hyväksymien jakelukanavien kautta tapahtuvasta Kehittäjän ohjelmistosi myynnistä, Adobe maksaa sinulle
Palvelusta näiden ehtojen ja kyseisen jakelukanavan asiaa koskevan osion mukaisesti. Adobe voi muuttaa milloin
tahansa maksukäytäntöjään, ja olet vastuussa niiden säännöllisestä seuraamisesta päivitysten varalta. Jatkamalla
Kehittäjän ohjelmiston lähettämistä Adobelle tai olemalla poistamatta Kehittäjän ohjelmistoa hyväksyt kaikki
muutetut maksukäytännöt. Voit nimetä Kehittäjän ohjelmistosi maksuttomaksi ohjelmistoksi tai kokeiluversio- tai
testiohjelmistoksi, jolloin Adobe voi jakaa Kehittäjän ohjelmistoa ilman vastuuta ja maksamatta sinulle. Ellei näissä
ehdoissa mainita muuta, Adobella ei ole maksuvelvollisuuksia Asiakkaalle.
7.3 Adobe-maksunkäsittelijä.
Adobemaksunkäsittelijä
maksunkäsittelijä voi palveluidensa käytön edellytyksenä vaatia sinulta lisätietojen antamista tai Adobemaksunkäsittelijän kanssa tehtävän erillisen sopimuksen solmimista. Jos Adobe-maksunkäsittelijä tukee
Kehittäjän ohjelmiston maksamista, tiedostat ja hyväksyt, että Adobe ei ole minkäänlaisessa vastuussa
maksuasioissa, jos ne liittyvät maksujen viivästymiseen tai epätarkkuuteen, ja Asiakas hyväksyy ratkaisevansa
maksujen käsittelyyn tai suorittamiseen liittyvät kiistat suoraan Adobe-maksunkäsittelijän kanssa. Lisäksi Adobe
voi jakaa tietoja Asiakkaasta Adobe-maksunkäsittelijän ja muiden Adoben palveluntarjoajien kanssa, jotta
Kehittäjän työkalujen käyttö voidaan mahdollistaa. Adobella ei ole pääsyä tai hallintaa kolmannen osapuolen
mahdollisesti suorittamiin toimiin, eivätkä Adoben tietosuojalausunto ja nämä ehdot tai muut soveltuvat
tarjoamamme käyttöehdot kata kolmannen osapuolen verkkosivustojen tiedonkäsittelykäytäntöjä.
7.4 Verot ja kolmansien osapuolten maksut. Sinun on maksettava Adobe Exchangen tai muiden
hyväksymiemme jakelukanavien kautta tapahtuvaan Kehittäjän ohjelmistosi lisensointiin liittyvät soveltuvat verot
ja kolmansien osapuolten maksut (kuten puhelumaksut, matkapuhelinoperaattorimaksut, Internetpalveluntarjoajan maksut, tietopakettimaksut, luottokorttimaksut tai valuutanvaihtomaksut), eikä Adobe ole
vastuussa niiden maksamisesta. Jos Adobelta veloitetaan maksuja, voimme ryhtyä toimiin periäksemme kyseiset
maksut Asiakkaalta, ja Asiakas on vastuussa kaikista siihen liittyvistä perintäkustannuksista ja kustannuksista.

8.

Tavaramerkit.

8.1

Adoben tavaramerkkilisenssi.

(A) Adobe myöntää sinulle ja hyväksyt rajoitetun, ei-eksklusiivisen, ei-siirrettävän ja peruutettavan lisenssin
Adobe-tavaramerkkien käyttämiseksi Kehittäjän ohjelmistossasi, verkkosivustossa ja painetussa ja sähköisessä
viestinnässä yksinomaan sen osoittamiseksi, että hyväksytty Kehittäjän ohjelmistosi tarjoaa yhteyden Adobepalveluihin tai Adobe-ohjelmistoon tai on yhteensopiva tai toimii yhteistyössä niiden kanssa tai on saatavilla
Adobe Exchangen tai muiden Adoben hyväksymien jakelukanavien kautta. Käyttäessäsi Adobe-tavaramerkkejä
sinun on noudatettava näitä ehtoja, Adoben tavaramerkkien käyttöohjeita, jotka ovat nähtävillä Adoben
verkkosivustolla (https://www.adobe.com/fi/legal/permissions/trademarks.html), tuotemerkkien käyttöohjeita ja
kaikkia muita tarjoamiamme ohjeita tai rajoituksia. Adobe voi milloin tahansa tarkistaa ja päivittää tällaiset ohjeet,
ja sinun täytyy aina toimia voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Näissä ehdoissa ei myönnetä sinulle oikeuksia
käyttää muita tavaramerkkejä kuin Adobe-tavaramerkkejä.
(B) Adobe-tavaramerkkien käyttösi ei anna sinulle mitään oikeuksia, omistusoikeutta tai etua mihinkään
Adobe-tavaramerkkeihin, ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti ilmoiteta toisin. Asiakas tiedostaa Adoben
omistusoikeuden Adobe-tavaramerkkeihin ja ymmärtää Adobe-tavaramerkkien liikearvon merkityksen ja
tiedostaa sen, että kyseinen liikearvo luetaan yksinomaan Adoben hyväksi ja on sen omaisuutta. Asiakas sitoutuu
olemaan käyttämättä Adobe-tavaramerkkejä millään tavalla, joka voisi heikentää Adobea, Adobe-palveluita tai
Adobe-ohjelmistoa, ei vahingoita tai häiritse Adobe-tavaramerkkeihin liittyvää Adoben liikearvoa, ei riko Adoben
immateriaaliomaisuusoikeuksia eikä tee väärää tai harhaanjohtavaa lausuntoa Kehittäjän ohjelmistostaan.
8.2

Adoben tavaramerkkien rajoitukset.

(A) Asiakas hyväksyy käyttävänsä Adobe-tavaramerkkejä vain sellaisten Kehittäjän ohjelmistojen yhteydessä,
jotka (1) ovat näiden ehtojen mukaisia, (2) täyttävät Adoben asettamat laatuvaatimukset ja (3) ovat kaikkien
sovellettavien lakien mukaisia sillä toimivalta-alueella, jolla Kehittäjän ohjelmisto on tehty tai sitä käytetään.
Pyynnöstä sinun on ilmoitettava meille kaikista paikoista, joissa käytät Adobe-tavaramerkkejä, toimitettava meille
edustavia näytteitä tällaisesta käytöstä sekä avustettava ja noudatettava Adobe-tavaramerkkien laadun ja muodon
seurantaa ja ylläpitoa. Ilmoituksen jälkeen Asiakkaan on lopetettava Adobe-tavaramerkkien käyttö, jonka Adobe
määrittelee yksin harkintansa mukaan edellä olevan tavaramerkkien käyttöoikeussopimuksen tarkoituksen
vastaiseksi. Asiakas on yksin vastuussa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät Adobe-tavaramerkkien käytön
poistamiseen tai muuttamiseen pyyntömme mukaisesti.
(B) Asiakas saa käyttää Badge-tuotemerkkejä ainoastaan Kehittäjän ohjelmistonsa markkinointiin ja
mainontaan. Asiakas ei saa käyttää Badge-tuotemerkkejä Kehittäjän ohjelmistonsa käyttöliittymässä.
(C) Jos Kehittäjän ohjelmistosi tunnistaa, käynnistää tai helpottaa sisäänkirjautumisen Adobe-palveluihin, sinun
on käytettävä Adoben sisäänkirjautumisliittymää Kehittäjän ohjelmistosi käyttöliittymässä. Jos Kehittäjän
ohjelmistosi tunnistaa huomaamattomia Adobe-palvelun tai Adobe-ohjelmiston toimintoja, komponentteja tai
käsittelytoimintoja, sinun on käytettävä Kehittäjän ohjelmistosi käyttöliittymän Ominaisuuskuvakkeita. Et saa
käyttää Adoben sisäänkirjautumisliittymää tai Ominaisuuskuvakkeita Kehittäjän ohjelmistosi markkinointiin tai
mainostamiseen tai millään muulla kuin näissä ehdoissa, Adoben tavaramerkkien käyttöohjeissa, tuotemerkkien
käyttöohjeissa ja muissa sovellettavissa olevissa antamissamme ohjeissa tai rajoituksissa kuvatulla tavalla.
(D) Tuotemerkkien käyttöohjeiden mukaisesti et saa käyttää mitään Adobe-tavaramerkkejä, Adoben sana- tai
logomerkkejä etkä mitään Adoben tuotenimiä tai muita samankaltaisia nimiä tai malleja kokonaan, osittain tai
missään lyhennetyssä muodossa Kehittäjän ohjelmistosi nimessä tai sen tuotekuvakkeessa etkä rekisteröidä tai
yrittää rekisteröidä verkkosivun verkkotunnusta tai tavaramerkkiä, joka sisältää minkä tahansa edellä mainituista
tai on mahdollisesti harhaanjohtavalla tavalla samankaltainen kuin ne.
8.3 Kehittäjän tavaramerkit. Annat meille ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, maksuttoman,
maailmanlaajuisen lisenssin kopioida ja käyttää nimeäsi, tavaramerkkejäsi, palvelumerkkejäsi, kauppanimiäsi,
logojasi ja muita merkkejä ja kuvaavia aineistoja, jotta voimme viitata julkisesti sinuun tai Kehittäjän ohjelmistoosi
Adobe-palvelujen, Adobe-ohjelmiston ja Kehittäjän ohjelmistosi markkinointia ja edistämistä varten, mukaan
lukien Kehittäjän ohjelmistosi listauksilla Adobe Exchangen tai muiden hyväksymiemme jakelukanavien kautta.

9.

Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversiot.

9.1 Arviointilupa. Jos Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversiot asetetaan saataville, myönnämme sinulle
rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, maksuttoman lisenssin käyttää Kehittäjän työkalujen
ennakkojulkaisuversioita
testausjakson
aikana
Kehittäjän
työkalujen
ennakkojulkaisuversioiden
arviointitarkoituksessa ja arviointipalautteen toimittamiseksi Adobelle.
9.2

Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversioiden lisävaatimukset ja -rajoitukset.

(A) Kielletty käyttö. Et saa käyttää Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversioita julkisesti, kuten esimerkiksi
jakamalla, näyttämällä tai esittämällä julkisesti Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversioita tai viittaamalla
niihin julkisesti. Et saa jakaa kuvakaappauksia mistään Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversioiden
käyttöliittymästä tai viitata Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversioiden nimiin, ellei Adobe nimenomaisesti
salli sitä.
(B) Kirjasimien erityisrajoitukset. Jos jokin osoitteessa https://www.adobe.com/fi/products/type/fontlicensing/restricted-fonts.html listattu kirjasin sisältyy Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversioihin, voit käyttää
kirjasinta vain Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversioiden yhteydessä. Et saa kopioida, siirtää, aktivoida,
käyttää (tai sallia minkään kirjasinten hallintatyökalun kopioida, siirtää, aktivoida tai käyttää) mitään sellaisia
kirjasimia mihinkään tästä Ohjelmistosta poikkeavaan ohjelmistosovellukseen, ohjelmaan tai tiedostoon, etkä saa
sallia kirjasinten käyttöä minkään tästä Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversiosta poikkeavan
ohjelmistosovelluksen, ohjelman tai tiedoston kanssa.
9.3 Arviointipalaute. Hyväksyt antavasi Adobelle arviointipalautetta testausjakson aikana. Annat Adobelle
maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, alilisensoitavan, siirrettävän, maksuttoman ja kokonaan maksetun
oikeuden käyttää, myydä, tarjota myyntiin, tuoda, viedä, kopioida, jakaa, muuttaa, julkaista, esittää julkisesti,
alilisensoida ja tehdä johdannaisteoksia arviointipalautteen perusteella. Vastaat ja takaat, että sinulla on kaikki
tarvittavat oikeudet arviointipalautteen toimittamiseksi meille. Adobella ei ole velvollisuutta sisällyttää, käyttää tai
muuten hyväksyä antamaasi arviointipalautetta.
10.

Luottamukselliset tiedot.

10.1 Ei tietojen luovuttamista. Suostut pitämään luottamukselliset tiedot ehdottoman luottamuksellisina etkä
luovuta niitä muille osapuolille paitsi työntekijöillesi ja valtuutetuille edustajillesi, joiden on tiedettävä
luottamukselliset tiedot ja joita sitovat luottamuksellisuusvelvollisuudet, jotka ovat vähintään yhtä rajoittavia kuin
näiden ehtojen salassapitomääräykset, ennen kuin pääset luottamuksellisiin tietoihin. Olet vastuussa kaikista
tämän edustajan mahdollisista luottamuksellisuussäännön rikkomuksista. Ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti
sallita muuta, et saa muokata, takaisinmallintaa tai purkaa mitään luottamuksellisina tietoina toimitettuja tai
paljastettuja ohjelmistoja tai luoda niistä muita teoksia ilman Adoben etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Sitoudut käsittelemään luottamuksellisia tietoja yhtä huolellisesti kuin omaa luottamuksellista, ei-julkista
aineistoa, mutta joka tapauksessa vähintään kohtuullisella huolellisuudella. Palautat tai tuhoat kaikki konkreettiset
luottamukselliset tiedot ja kaikki niiden kopiot ja lopetat niiden käytön viipymättä pyynnöstä, ellei laissa toisin
määrätä. Voit luovuttaa luottamuksellisia tietoja, jotka ovat (A) Adoben kirjallisesti hyväksymiä tai (B) tarvittaessa
vastauksena oikeusistuimen tai muun viranomaiselimen voimassa olevaan määräykseen lain edellyttämällä
tavalla tai jos se on tarpeen jommankumman osapuolen oikeuksien selvittämiseksi edellyttäen, että ilmoitat
Adobelle heti, kun olet vastaanottanut luovutusmääräyksen ja luottamuksellisten tietojen käsittelypyynnön. Jos
tämän osan ja mahdollisesti olemassa olevien salassapito- tai luottamuksellisuusvelvollisuuksien välillä on
epäjohdonmukaisuuksia, olemassa olevat velvollisuudet ovat etusijalla.
10.2 Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversiot. Ellei toisin ole sovittu, minkä tahansa Kehittäjän työkalujen
ennakkojulkaisuversion
salassapitovelvollisuutesi
päättyy,
kun
tällainen
Kehittäjän
työkalujen
ennakkojulkaisuversio julkaistaan ensimmäisen kerran kaupallisesti. Kaikki julkaisua edeltävät
kirjautumistunnukset, salasanat ja API-avaimet on kuitenkin tarkoitettu vain sinun käyttöösi, eikä niitä saa jakaa
kenenkään muun kanssa.
11.

Asiakkaan vakuutus ja korvausvelvollisuus.

11.1 Takuusi. Lähettämällä Kehittäjän ohjelmistosi Adobelle esität ja takaat, että (A) sinulla on kaikki tarvittavat
lisenssit ja käyttöoikeudet käyttää kaikkea sisältöä, joka ilmestyy tai on sisällytetty Kehittäjän ohjelmistoosi ja
näiden ehtojen sisältämien lisenssien myöntämiseen; ja (B) Kehittäjän ohjelmisto ei loukkaa Adoben eikä minkään
kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuusoikeuksia.
11.2 Korvausvelvollisuus. Suojaat meitä ja tytäryhtiöitämme, toimihenkilöitämme, edustajiamme,
työntekijöitämme, kumppaneitamme ja lisenssinantajiamme kaikkia kanteita, vaatimuksia, menetyksiä tai
vahinkoja vastaan, mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot, jotka aiheutuvat (A) näiden ehtojen
rikkomisesta, mukaan lukien mahdolliset tekemäsi Kehittäjän ohjelmiston osa-alueisiin liittyvien vakuutuksien ja
takaamisten rikkomukset tai väitetyt rikkomukset; (B) Kehittäjän työkalujen käytöstä; (C) väitetyistä tai
tosiasiallisista yksityisyydensuojavelvoitteidesi rikkomuksista kolmansia osapuolia kohtaan; (D) kaikista Kehittäjän
ohjelmistoon liittyvistä loppukäyttäjän vaatimuksista, mukaan lukien tuotevastuuvaatimukseen perustuvat
väitteet rajoittumatta pelkästään niihin; ja (E) kaikista loppukäyttäjän kanssa tehtyyn sopimukseen tai
loppukäyttäjään olemassa olevaan suhteeseen liittyvistä vaatimuksista. Adobella on oikeus hallita minkä tahansa
korvausvelvollisuutesi mukaisen vaatimuksen, toimen tai asian puolustamista valitsemamme neuvonantajan
avulla, ja sinä teet täysimääräisesti yhteistyötä Adoben kanssa puolustuksessa tällaisia vaatimuksia, kanteita tai
asioita vastaan.
12. Takuita koskevat vastuuvapauslausekkeet. Kehittäjän työkalut tarjotaan sellaisenaan, ja lain sallimassa
laajuudessa Adobe kieltäytyy kaikista niihin liittyvistä nimenomaisista tai oletetuista takuista, mukaan lukien
oletetut takuut, jotka koskevat oikeuksien loukkaamattomuutta, soveltuvuutta kaupankäyntiin ja sopivuutta
tiettyyn tarkoitukseen. Adobe ei anna mitään takuita Kehittäjän työkalujen suorituskyvystä eikä myöskään
siitä, että (A) Kehittäjän työkalut täyttävät vaatimuksesi tai että ne ovat jatkuvasti ja keskeytyksettä
käytettävissä, oikea-aikaisia, tietoturvallisia tai virheettömiä; (B) Kehittäjän työkalujen käytöstä mahdollisesti
saatavat tulokset ovat tehokkaita, paikkansapitäviä tai luotettavia, (C) Kehittäjän työkalujen laatu vastaa
odotuksiasi ja että (D) Kehittäjän työkalujen mahdolliset virheet tai puutteet korjataan. Adobe kieltäytyy
nimenomaisesti kaikesta vastuusta sellaisissa toimissa, jotka ovat seurausta siitä, että käytät Kehittäjän
työkaluja. Asiakas voi käyttää Kehittäjän työkaluja oman harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan, ja hän on
yksin vastuussa kaikista tietokonejärjestelmänsä vahingoista tai tietojen menetyksestä, jotka aiheutuvat
Palvelujen tai Kehittäjän työkalujen käytöstä.
13. Vastuunrajoitus. Ellei näissä ehdoissa määrätä toisin, Adobe ei ole vastuussa Asiakkaalle tai kenellekään
muulle mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä, seurannais- tai rangaistusluonteisista vahingoista
huolimatta, siitä, mikä menetyksen tai vahinkojen syy on, mukaan lukien menetykset ja vahingot, (A) jotka
aiheutuvat käytön, tietojen tai tulojen menetyksistä, riippumatta siitä, ovatko ne olleet ennakoitavissa,
(B) jotka perustuvat vastuuteoriaan, mukaan lukien sopimus- tai takuurikkomus, huolimattomuus tai muu
luvaton toimenpide, tai (C) jotka ovat seurausta Asiakkaan suorittamasta Kehittäjän työkalujen käytöstä tai
jotka liittyvät siihen. Adoben Ehdoista aiheutuva tai näihin ehtoihin liittyvä kokonaisvastuu on enintään joko
(A) 100 Yhdysvaltain dollaria; tai (B) Asiakkaan Kehittäjän työkalujen käyttöoikeudesta velvoitteen
aiheuttavaa tapausta edeltävien kolmen kuukauden jakson aikana Adobelle maksama kokonaissumma sen
mukaan, kumpi niistä on suurempi.
14.

Päättäminen ja poistaminen.

14.1 Asiakkaan suorittama irtisanominen. Voit milloin tahansa irtisanoa Kehittäjän työkalujen käytön tai
Kehittäjän ohjelmiston kautta tarjottavan Adobe-palvelujen tai Adobe-ohjelmistojen käyttömahdollisuuden.
Irtisanominen ei vapauta sinua irtisanomista edeltäneistä velvollisuuksista, mukaan lukien velvollisuus maksaa
maksamattomat maksut.
14.2 Adoben tekemä irtisanominen. Adobe voi irtisanoa näiden ehtojen mukaiset oikeutesi, kieltää Kehittäjän
työkalujen käytön tai Adobe-palveluiden tai Adobe-ohjelmiston käyttömahdollisuuden Kehittäjän ohjelmistosi
kautta tai peruuttaa annetut API-avaimesi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Kehittäjän työkalujen
ennakkojulkaisuversioiden osalta näiden ehtojen mukaiset oikeutesi päättyvät (A) testijakson päättyessä tai (B)
Adoben antaman kirjallisen ilmoituksen jälkeen sen mukaan, kumpi näistä on aiemmin.

14.3 Irtisanomisen vaikutus. Irtisanomisen jälkeen sinun (A) on lopetettava Kehittäjän ohjelmistosi jakelu; (B)
on lopetettava Kehittäjän työkalujen ja Adoben tavaramerkkien käyttö; (C) on lopetettava Adobe-palveluiden ja
Adobe-ohjelmiston ja Adobe Stock -teosten käyttö Kehittäjän ohjelmistosi kautta; (D) on lopetettava
mainostamasta yhteensopivuutta minkä tahansa Adobe-palvelun tai Adobe-ohjelmiston kanssa; ja (E) on
lopetettava kaikkien hallussasi olevien luottamuksellisten tietojen käyttö ja palauttaa tai poistaa ne, mukaan lukien
kaikki Kehittäjän työkalujen ennakkojulkaisuversiot.
14.4 Voimassa pysyvät ehdot. Kaikki lausekkeet, joiden luonteensa vuoksi tulisi pysyä voimassa näiden ehtojen
voimassaolon päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa sellaisen voimassaolon päättymisen jälkeen. Lisäksi,
rajoittamatta edellisen lauseen yleispätevyyttä, osat 1 (Asiakkaan ja Adoben välinen sopimus), 2 (Määritelmät),
4.3 (Omistusoikeus), 4.5 (Kolmannen osapuolen ehdot), 6 (Vaatimukset ja rajoitukset), 11 (Asiakkaan vakuutus ja
korvausvelvollisuudet), 12 (Takuiden vastuuvapauslauseke), 13 (Vastuunrajoitus), 14.3 (Irtisanomisen vaikutus),
15 (Yleinen) ja 17.10 (Irtisanomisen vaikutus Adobe Stock -teoksiin) pysyvät voimassa näiden ehtojen
irtisanomisen jälkeen.
15.

Yleistä.

15.1 Ei Toimistoa. Mikään näissä Ehdoissa oleva kohta ei aiheuta Asiakkaan ja Adoben välisen
luottamuksellisen, toimistotyyppisen, yhteisyritys-, työntekijä/työnantaja-, kumppanuus- tai luottamussuhteen
syntymistä. Sekä Asiakas että Adobe eivät saa velvoittaa toisiaan minkään tyyppiseen sitoumukseen.
15.2 Englanninkielinen versio.Näiden ehtojen tulkinnassa käytetään ehtojen englanninkielistä versiota.
15.3 Luovuttamattomuus. Asiakas ei saa luovuttaa tai muutenkaan siirtää näitä ehtoja tai näistä ehdoista
johtuvia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kokonaan tai osittain ilman Adoben kirjallista lupaa. Adobella on oikeus
siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeutensa kolmannelle osapuolelle.
15.4 Otsikot. Näissä ehdoissa käytettyjä otsikoita käytetään vain helppolukuisuuden lisäämiseksi, eikä niitä
käytetä ilmaisemaan merkitystä tai tarkoitusta.
15.5 Ehtojen kumoamattomuus. Jos jokin näiden ehtojen määräys katsotaan jostakin syystä pätemättömäksi
tai toimeenpanokelvottomaksi, nämä ehdot pysyvät edelleen voimassa muilta osin.
15.6 Ei tarkoita luopumista. Vaikka Adobe ei valvoisi jonkin näiden ehtojen määräyksen noudattamista, se ei
silti luovu kyseisestä Ehtojen määräyksen suomasta oikeudesta.
15.7 Oikeuskeinot. Huolimatta näiden ehtojen mahdollisista muista määräyksistä, jos jätät noudattamatta näitä
ehtoja, voit aiheuttaa Adobelle korjaamatonta vahinkoa, jonka aiheuttamien rahallisten menetysten korjaaminen
ei onnistu täysin, ja sen, että Adobella on oikeus hakea oikeusistuimilta oikea-aikaisia pakkotoimia näiden ehtojen
mukaisten oikeuksien suojaamiseksi kaikkien lain mukaan käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen lisäksi. Jos
näiden ehtojen toimeenpanemiseksi ryhdytään oikeustoimiin, voittavalla osapuolella on oikeus saada
asianajajiensa palkkiot, oikeudenkäyntikulunsa ja muut perittävät kulunsa mahdollisten muiden korvausten lisäksi.
15.8 Koko sopimus ja ensisijaisuus. Lukuun ottamatta Adoben yleisten käyttöehtojen soveltuvia ehtoja
(https://www.adobe.com/legal/terms.html)
tai
Adoben
ja
Asiakkaan
välistä
yrityssopimusta
(https://www.adobe.com/fi/legal/terms/enterprise-licensing/overview.html), nämä ehdot muodostavat ehtojen
aiheita määrittävän osapuolten välisen sopimuksen ja korvaavat kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset sopimukset,
yhteisymmärrykset ja viestinnän, olivatpa ne kirjallisia tai suullisia. Jos näiden ehtojen ja muun Adoben ja
Asiakkaan välisen sopimuksen välillä on eroja tai ristiriitaisuuksia, nämä ehdot ovat etusijalla.
16.

Adobe InDesignin SDK:n ja API:n lisäehdot

16.1 Voit koota InDesignin SDK:n ja API:n mallikoodin yksilöllisellä laajennustunnuksella. Jos Asiakas jakaa
mallikoodin muunneltuja tai sulautettuja versioita, hänen on korvattava minkä tahansa mallikoodin sisältämät
yksilölliset laajennustunnukset Asiakkaan yksilöllisellä laajennustunnuksella. Ohjeet yksilöllisen
laajennustunnuksen pyytämiseen ovat Adoben verkkosivuilla.
16.2 World Ready Composeria varten olevat InDesign Server SDK:n sisältämät API:t on suunniteltu käytettäviksi
Adobe InDesign Serverin kanssa, ja niiden tarkoitus on toimia suunnitellun ohjelmiston sisäistä kehittämistä varten.

Adobe ei tue ohjelmiston sisäistä kehittämistä World Ready Composerin API-sovellusliittymien avulla, jos
ohjelmiston tarkoituksena on toimia Adobe InDesignin ja/tai Adobe InCopyn kanssa.
17.

Adobe Stock SDK:n ja API:n lisäehdot

17.1 Määritelmät.
(A)
Adobe Stock -yhteistyökumppani(t)
-,
suositus- tai vastaavaan kumppaniohjelmaan Adobe Stockin mainostamiseksi Adoben kanssa tehdyn erillisen
kirjallisen sopimuksen mukaisesti.
(B)
Resurssienhallintapalvelut
-asiakkaat ovat ottaneet käyttöön
suoraan tai kolmansien osapuolien palveluiden kautta ja joiden avulla käyttäjät voivat etsiä ja lisensoida Adobe
Stock -teoksia sekä järjestää, valita ja ylläpitää Adobe Stock -teoksiin liittyviä tietueita, mukaan lukien lisensoitujen
Adobe Stock -teosten järjestelmälliseksi yhdistämiseksi asiakkaan sisäisiin käyttöympäristöihin (esim. digitaalisten
resurssien hallinta ja sisällön hallintajärjestelmät).
(C)
Markkinointiympäristöt
-teokset sisällön
luomistyökaluihin, kuten verkkosivustojen ja mainosten rakennustyökaluihin, sähköpostiin, sisältömarkkinointiin
ja sosiaaliseen mediaan, kolmansien osapuolien tuotteiden tai palveluiden mainostusta tai myyntiä varten.
(D)
Print-on-Demand
hdollisuuden käyttää Adobe Stock teoksia yksinomaan räätälöityjen (1) painettujen materiaalien luomiseen loppukäyttäjien mainonta-,
markkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin; ja (2) yksittäiselle loppukäyttäjälle myytäväksi tarkoitettujen
aineellisten hyödykkeiden yksiköiden luomiseen.
(E)
Kolmansien osapuolien ohjelmistointegraatiot
hyödynnetään Adobe Stockin SDK-paketteja tai API-sovellusliittymiä tarkoituksena sisällyttää pääsy Adobe Stock
-teoksiin mukautetuissa sovelluksissa.
17.2 Kirjautumis-,
hakuja
lisenssipalvelut.
Jos
Kehittäjän
ohjelmistosi
on
tarkoitettu
Resurssienhallintapalveluita,
Print-on-Demand-palveluita,
kolmannen
osapuolen
valmistajan
ohjelmistointegraatioita tai markkinointialustoja varten, voit käyttää Adobe Stock SDK:ita ja API-sovellusliittymiä
yksinomaan mahdollistaaksesi käytön Adoben asiakkaille seuraavia tarkoituksia varten: (A) kirjautuminen
soveltuvalle Adobe Stock -asiakastilille Kehittäjän ohjelmistosi kautta, jos hankit ensin Adoben asiakkaalta
nimenomaisen luvan käyttää kyseistä tiliä; ja (B) jos asiakas on kirjautunut Adobe Stockiin Kehittäjän ohjelmistosi
kautta, Adobe Stock -teosten etsiminen ja lisensointi asiakkaan ja Adoben välisen sopimuksen mukaisesti.
17.3 Yhteistyökumppanit. Jos Kehittäjän ohjelmistosi on tarkoitettu Adobe Stock -yhteistyökumppaneille, voit
käyttää Adobe Stock SDK:ita ja API-sovellusliittymiä ja Adobe Stock -teoksia yksinomaan Adobe Stock -teosten
mainostamiseen Adobe Stock -yhteistyökumppanin ja Adoben välisen erillisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti.
17.4 Adobe Stock -teosten käyttö.
(A) Adobe Stock -teoksien käyttö edellyttää erillistä Adoben kanssa tehtävää sopimusta. Jos Adobe antaa
sinulle pääsyn Adobe Stock -teoksiin, niitä voi käyttää ainoastaan Kehittäjän ohjelmiston kehittämiseen ja
käyttöönottoon
Adobe
Stock
-yhteistyökumppaneiden
puolesta,
Resurssienhallintapalveluita,
markkinointialustoja, Print-on-Demand-palveluita ja kolmannen osapuolen valmistajan ohjelmistointegraatioita
varten. Adobe Stock -teoksia ei voi kopioida, jakaa, muuttaa tai näyttää muutoin kuin näissä ehdoissa sallitaan.
Asiakas ei voi sallia Adobe Stock -teoksen lataamista Kehittäjän ohjelmistosta erillisenä tiedostona, ellei Adobe
Stock ole antanut loppukäyttäjälle siihen käyttöoikeutta. Jos Asiakkaan Kehittäjän ohjelmisto on tarkoitettu
Resurssienhallintapalveluita, markkinointialustoja, Print-on-Demand-palveluita ja kolmannen osapuolen
valmistajan ohjelmistointegraatioita varten, hän voi antaa kolmansien osapuolten nähdä vesileimattuja tai
pienoiskuvaversioita Adobe Stock -teoksista, joille ei ole annettu käyttöoikeutta.
(B) Jos Adobe antaa Asiakkaalle pääsyn Adobe Stock -teoksiin, niitä voi käyttää ainoastaan Kehittäjän
ohjelmiston kehittämiseen ja käyttöönottoon Adobe Stock -yhteistyökumppaneiden puolesta,
Resurssienhallintapalveluita, markkinointialustoja, Print-on-Demand-palveluita ja kolmannen osapuolen
valmistajan ohjelmistointegraatioita varten.

(C) Asiakas ei saa ryhtyä Adobe Stock -teokseen liittyviin toimiin, jotka loukkaavat jonkun henkilön tai yhteisön
immateriaaliomaisuusoikeuksia tai muita oikeuksia, kuten Adobe Stock -teoksen tekijän moraalisia oikeuksia ja
Adobe Stock -teoksessa näkyvän henkilön tai henkilön, jonka omaisuutta teoksessa näkyy, oikeuksia.
(D) Asiakas ei saa rekisteröidä tai yrittää rekisteröidä tavaramerkkiä, mallimerkkiä, tuotenimeä, logoa tai
palvelumerkkiä, joka käyttää Adobe Stock -teosta (kokonaan tai osittain) tai vaatia omistusoikeuksia yrittäen estää
ulkopuolisia käyttämästä Adobe Stock -teosta.
(E)

Asiakas ei saa käyttää Adobe Stock -teosta pornografisella, halventavalla tai muuten lainvastaisella tavalla.

(F)
Et saa käyttää Adobe Stock Work -teosta tavalla, joka kuvaa malleja tai omaisuutta sellaisen aiheen
yhteydessä, jota järkevä henkilö voi Adobe Stock -teoksen luonteen huomioiden pitää herjaavana,
moraalittomana tai kiistanalaisena.
(G) Asiakas ei saa poistaa, hämärtää tai muuttaa mitään Adobe Stock -teoksiin liittyviä omistusilmoituksia eikä
esittää nimenomaisesti tai antaa olettaa, että Asiakas tai toinen kolmas osapuoli on minkään Adobe Stock -teoksen
tekijä tai tekijänoikeuksien haltija.
17.5 Toimitukselliset Adobe Stock -teokset. Jos Asiakkaan Kehittäjän ohjelmisto on tarkoitettu (A) Adobe Stock
-yhteistyökumppaneita, markkinointialustoja, Print-on-Demand-palveluita tai kolmannen osapuolen valmistajan
ohjelmistointegraatioita varten, eivätkä nämä ole saaneet Adoben nimenomaista kirjallista lupaa, Asiakas ei voi
käyttää eikä esittää mitään Adobe Stock -teoksia, jotka sisältävät tiedoston nimessä tai metatiedoissa määritelmän

kaikkien Adobe Stock -teosten vieressä, jos tällainen teos sisältää tiedostonimessä tai metatiedoissa sanan
17.6 Tunnustus ja vastuuvapauslauseke. Asiakkaan Kehittäjän ohjelmistossa on näytettävä selvästi ja näkyvästi
Adobe Stock osoitteeseen http://stock.adobe.com [tai sen URAL-seuraajaosoitteeseen] ja on näkyvissä Asiakkaan Kehittäjän
ohjelmiston loppukäyttäjille; Asiakkaan on myös asetettava seuraava vastuuvapauslauseke Kehittäjän
-ohjelmaa, mutta Adobe ei ole sertifioinut, hyväksynyt eikä
17.7 Kauppa ja mainonta. Kohdassa 6.5 (Kaupan valvonta) määritettävien velvoitteiden lisäksi, jos Asiakas
esittää Adobe Stock -teoksia, hänen tulee noudattaa kaikkia sovellettavia kauppaa ja mainontaa koskevia sääntöjä
ja määräyksiä.
17.8 Välimuistiin tallentaminen. Asiakas ei saa säilyttää välimuistissa eikä tallentaa mitään Adobe Stock -teoksia
tai muita Adobe Stockin SDK-pakettien tai API-sovellusliittymien kautta saatavia tietoja muutoin kuin kohtuullisen
kestoisiksi aikajaksoiksi ja vain niin pitkäksi aikaa kuin Kehittäjän ohjelmiston käyttö edellyttää. Asiakkaan on
päivitettävä Adobe Stock -teosten ja muiden Adobe Stockin SDK-pakettien tai API-sovellusliittymien kautta
saatujen tietojen kokoelma vähintään kerran vuorokaudessa. Adobe ei ole vastuussa mahdollisista vaatimuksista,
jotka ovat seurausta siitä, että Asiakas ei ole päivittänyt Adobe Stock -teosten kokoelmaa.
17.9 Koneoppiminen ja tekoäly. Asiakas ei saa käyttää Adobe Stock SDK-paketteja, API-sovellusliittymiä, Adobe
Stock -teoksia eikä mitään nimike-, kuvatekstitietoja, avainsanoja tai muita Adobe Stock -teoksiin liittyviä
metatietoja missään (a) koneoppimis- ja/tai tekoälytarkoituksissa; tai (b) teknologioissa, jotka on suunniteltu tai
tarkoitettu luonnollisten henkilöiden tunnistamiseen.
17.10 Irtisanomisen vaikutus Adobe Stock -teoksiin. Rajoittamatta kohdan 14.3 (Irtisanomisen vaikutus) sisältöä,
jos nämä ehdot irtisanotaan tai Adobe pyytää sitä, Asiakkaan pitää lopettaa heti kaikki Adobe Stock -teosten käyttö
ja poistaa Kehittäjän ohjelmistostaan kaikki Adobe Stock -teosten versiot, joita Adobe ei ole muuten lisensoinut.
Adobe ei ole vastuussa korvausvaatimuksista, jotka johtuvat paikallisesti tallennettujen Adobe Stock -teosten
käytöstäsi.
17.11 Varauma. Adobe voi milloin tahansa muuttaa mitä tahansa Adobe SDK-paketteja ja API-sovellusliittymiä
tai lopettaa ne. Adobe voi myös muuttaa Adobe Stock -teoksen lisensointia tai lataamista tai keskeyttää ne milloin
tahansa.

18.

Adobe Typekit API:n lisäehdot

18.1 Verkkoprojektit julkaistuille verkkosivustoille. Sinun on käytettävä verkkoprojektia (etkä saa käyttää
verkkokirjasinesikatselu-API-sovellusliittymää tai verkkokirjasinformaattia WOFF [Web Open Font Format])
Adobe Fontsin lataamiseen julkaistuille verkkosivustoille. Verkkoprojekti
luomaasi ohjelmistopakettia, joka sisältää haluamasi asetukset, kirjasinten valinnat, muodot, tyylitaulukot ja muun
ohjelmistokoodin sekä minkä tahansa koodin, jolla kunkin fontin voi pakata ja tunnistaa.
18.2 Verkkosivujen suunnittelu. Adobe Fontsia voidaan käyttää vain HTML-muodossa julkaistavan ja
verkkoprojektin sisältävän verkkosisällön suunnitteluun. Asiakas ei saa muuntaa tai rasteroida Adobe Fontsin
tarjoamia verkkokirjasimia mihinkään muuhun muotoon, kuten esimerkiksi PDF-muotoon tai grafiikkamuotoon.
19.

Adobe Exchangen lisäehdot.

19.1 Palkkiot ja tulojen jakaminen. Adobe Exchange -portaaliin toimitetusta ja Adobe Exchange -palvelun
kautta jaeltavasta Kehittäjän ohjelmistosta Adobe
maksaa Asiakkaalle näiden osoitteessa
https://partners.adobe.com/fi/exchangeprogram/creativecloud/support/ae-payment-policy.html
(tai
tätä
osoitetta seuraavilla vastaavilla verkkosivuilla)
Adobe
Exchange -maksukäytäntö
19.2 Kehittäjän ohjelmiston toimittaminen. Adobe Exchangen kautta lähetetyn Kehittäjän ohjelmiston version
on oltava yhteensopiva Adobe Exchangen ja tuotemerkkien vakiokäyttöohjeiden nykyisten hyväksymisohjeiden
ja standardien mukaisia ja Asiakkaan oman laadunvarmistuksen testauksen läpäisemiä. Kohdassa 5.1 olevat
hyväksymisehdot koskevat Kehittäjän ohjelmistoa, ja Adobe voi hyväksyä tai hylätä Kehittäjän ohjelmistosi oman
harkintansa mukaan. Sinulla on oikeus markkinoida hyväksyttyä Kehittäjän ohjelmistosi vasta, kun Adobe on
julkaissut sen Adobe Exchange -palvelussa. Adobe voi poistaa Kehittäjän ohjelmiston Adobe Exchange -palvelusta
milloin tahansa mistä tahansa syystä ja olematta vastuussa siitä Asiakkaalle.
20.

Document Cloudin lisäehdot.

20.1 Document Cloudin yleiset käyttöehdot. Seuraavat ehdot koskevat vain PDF Embed API-, PDF Tools API-,
Adobe Sign API- ja Acrobat SDK (A) Käytön rajoitukset. Adobe asettaa ja valvoo Asiakkaan Document Cloud SDK:iden ja API-sovellusliittymien
käyttöoikeuksien ja käytön rajoituksia. Asiakkaan tulee hyväksyä tällaiset Adobe I/O -sivustolla osoitteessa
https://www.adobe.io dokumentoidut rajoitukset, eikä hän saa yrittää kiertää niitä. Jos Asiakas haluaa käyttää mitä
tahansa Document Cloudin SDK:ta tai API:tä nämä rajoitukset ohittavalla tavalla, Asiakkaan on pyydettävä siihen
Adoben nimenomainen suostumus, jolloin Adobe voi kieltäytyä hyväksymästä tällaista pyyntöä tai muuta ehtoa,
jos Asiakas on hyväksynyt kyseisen kaltaista käyttöä määrittävät lisäehdot ja/tai maksut. Jos haluat esittää tällaisen
pyynnön, ota yhteyttä joko Adobe Document Servicesin markkinointi- ja myyntitiimiin tai Adobe Signin
markkinointi- ja myyntitiimiin saadaksesi lisätietoja.
(B) Käytön seuranta. Asiakas hyväksyy, että Adobe voi kerätä tietoja Document Cloud SDK:iden ja APIsovellusliittymien käytöstä, mukaan lukien henkilötiedot, ja voi käyttää näitä tietoja turvallisuuden ylläpitämiseen,
suorituskyvyn seuraamiseen ja tarjottavien Document Cloudin SDK-sovellusliittymien ja API-sovellusliittymien
laadun kehittämiseen muilla tavoin.
(C) Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus tai käyttöehdot. Muiden Adobe-ohjelmistojen tai Adobepalveluiden käyttöön sovelletaan kyseisten Adobe-ohjelmistojen tai Adobe-palveluiden loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimusta tai käyttöehtoja, vaikka sellaisten Adobe-ohjelmistojen tai Adobe-palveluiden
käyttömahdollisuus toimitettaisiin Asiakkaalle näiden Ehtojen yhteydessä.
20.2 PDF Embed API. Seuraavat ehdot koskevat vain PDF Embed API -rajapintaa:
(A) Hyväksymisprosessi. Asiakas voi vapaasti tuoda Kehittäjän ohjelmiston kaupallisesti saataville
suorittamatta yllä olevassa kohdassa 5.1 kuvattua hyväksymisprosessia. Tästä huolimatta Asiakas antaa Kehittäjän

ohjelmiston tarkastettavaksi Adoben pyynnöstä ja tekee yhteistyötä Adoben kanssa sen tarkastamisen
helpottamiseksi.
(B) PDF Embed API:n käytön seuranta. Sinulle tarjottu PDF Embed API voi oletusarvoisesti sisältää käytössä
olevia käytönseurantaominaisuuksia, ja voimme seurata PDF Embed API:n käyttöäsi kokonaisuutena (esim. mitä
PDF Embed API -ominaisuuksia käytät). Jos Asiakas on myös Adobe Analytics -tilaaja, Adoben suorittamaa muiden
käyttötietojen seurantaa säätelee Adobe Analyticsin käyttöön sovellettava sopimus.
(C) Nimeäminen. Kehittäjän ohjelmistosi on selvästi ja näkyvästi näytettävä Adobe Document Cloudin
omistajuus se
http://acrobat.adobe.com ja näkyy Kehittäjän ohjelmiston loppukäyttäjille.
20.3 PDF Tools API. Seuraavat ehdot koskevat vain PDF Tools API -rajapintaa:
(A) Hyväksymisprosessi. Adobe edellyttää Asiakkaan Kehittäjän ohjelmiston hyväksyntää. Et voi myydä, jaella,
tarjota tai muulla tavoin tuoda kaupallisesti saataville Kehittäjäohjelmistoja, jotka on suunniteltu toimimaan
yhdessä PDF Tools API -rajapintojen kanssa, ennen kuin olet hankkinut meiltä tuotantokäytön lisenssin erillisellä
kirjallisella sopimuksella.
(B) Nimeäminen. Kehittäjän ohjelmistosi on selvästi ja näkyvästi näytettävä Adobe Document Cloudin
omistaju
http://acrobat.adobe.com ja näkyy Kehittäjän ohjelmiston loppukäyttäjille.
20.4 Adobe Sign API. Seuraavat ehdot koskevat vain Adobe Sign API:tä
(A) Allekirjoitus. Asiakas ei saa eikä voi sallia kolmannen osapuolen muokata, korvata tai yrittää vahvistaa
minkään Adoben sähköisen allekirjoituksen palvelun mitään digitaalisen allekirjoituksen validointitoimintoa tai ominaisuutta ilman ennakkoon hankittua Adoben kirjallista suostumusta.
(B)

Asiakas ei saa sisällyttää MegaSign-ominaisuutta Kehittäjän ohjelmistoonsa.

(C) Ohjelmiston käyttö. Adobe myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää Kehittäjän ohjelmistoa vain sisäiseen
kehittämiseen ja testaamiseen, kuten näiden ehtojen kohdassa 4.1(A) kuvataan, eikä Kehittäjän ohjelmiston jakelu
ole sallittua näiden ehtojen mahdollisista päinvastaisista sisällöistä huolimatta (mukaan lukien rajoituksetta kohta
4.1(B)). Asiakkaan on tehtävä erillinen kirjallinen sopimus Adoben kanssa, jos hän haluaa myydä, jaella tai tarjota
Kehittäjän ohjelmistoa, joka on suunniteltu toimimaan yhdessä Adobe Sign API -sovellusliittymän kanssa.
(D)

Nimeäminen. Kehittäjän ohjelmistosi on selvästi ja näkyvästi näytettävä Adobe Sign API:n omistajuus

http://acrobat.adobe.com/fi/fi/sign.html ja näkyy Kehittäjän ohjelmiston loppukäyttäjille.
20.5 Acrobat SDK. Seuraavat ehdot koskevat vain Acrobat SDK:ta:
(A) Asiakas ei saa käyttää Acrobat SDK:ta sellaisen ohjelman, ohjelmiston tai palvelun luomiseen,
kehittämiseen tai käyttämiseen, joka
(1)
voi olla yhteydessä Adobe Reader -tuotteisiin ja voi muokata tai tallentaa PDF-dokumentin (mukaan lukien
muutosten tallentaminen erilliseen tiedostoon tällaisia asiakirjoja varten);
(2)

paljastaa otsikkotiedoston tietoja;

(3)

toimii laajennuksena Adobe Reader -tuotteissa (ellei siihen ole erikseen myönnetty lupaa);

(4)
muuttaa PDF-asiakirjan käyttöoikeuksia tai oikeuksia, mukaan lukien muun muassa PDF-asiakirjalle
määritettyjen käyttöoikeuksien rikkominen, kuten salattujen PDF-asiakirjojen avaaminen ilman PDF-asiakirjojen
salasanojen luvallista tietämystä;
(5)
muokkaa Adobe Acrobat -ohjelmiston ominaisuuksia ilman Adoben kirjallista suostumusta, mukaan lukien
rajoituksetta sähköisen allekirjoituksen vahvistusominaisuuksien muokkaaminen; ja
(6)

mahdollistaa Adobe Acrobat -tuotteiden suorittamisen palvelimella.

21.

Lisensoitujen Fonttien lisäehdot.

21.1 Määritelmät.
(A)
Upottaa
Upotettu
ohjelmistoon, jonka ainoa tarkoitus on antaa loppukäyttäjille mahdollisuus nähdä Lisensoitujen Fonttien näkyä
Kehittäjän ohjelmistossa aiotulla tavalla.
(B)
Lisensoidut Fontit
-, Adobe Clean UX-, Adobe Clean
Variable-, Adobe Clean UX Variable- ja Adobe Clean Han), jotka Adobe lisensoi Asiakkaalle pelkästään Kehittäjän
ohjelmiston käyttöliittymien suunnitteluun, kehittämiseen ja jakamiseen.
21.2 Rajoitettu Lisenssi. Adobe myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, ei-siirrettävän
käyttöoikeuden yksinomaan (A) muokkaamattomien Lisensoitujen Fonttien käyttöön suunnittelua varten ja
Kehittäjän ohjelmiston kehittämiseen ilman mitään muita ohjelmistoja; (B) Upottaa muokkaamattomia
Lisensoituja Fontteja Kehittäjän ohjelmistoon ja (C) jakaa ja julkisesti esittää Lisensoituja Fontteja upotettuina
Kehittäjän ohjelmistoon, jotta loppukäyttäjät voivat nähdä Lisensoituja Fontteja Kehittäjän ohjelmiston
käyttöliittymässä suunnitellulla tavalla.
21.3 Vaatimukset. Jos Adobe toimittaa Asiakkaalle Lisensoituja Fontteja Web Open Font Format ton verkkopohjaisissa
versioissa Lisensoitujen Fonttien WOFF-versiota.
21.4 Rajoitukset ja velvoitteet.
(A)

Asiakas ei saa käyttää Lisensoituja Fontteja millään tavalla, jota näissä ehdoissa ei nimenomaisesti sallita.

(B) Kehittäjän ohjelmisto ei välttämättä sisällä toimintoja, jotka sallivat Lisensoitujen Fonttien viennin. Asiakas
ei saa jakaa mitään osaa Lisensoiduista Fonteista erillisinä osina tai millään muulla tavalla, joka voi sallia jonkun
toisen käyttää Lisensoituja Fontteja.
(C) Asiakas ei saa lisätä mitään toimintoja Lisensoitujen Fonttien mihinkään osaan eikä muilla tavoin muuttaa,
mukauttaa, sovittaa, kääntää, konvertoida, modifioida eikä luoda niitä eikä tehdä tai teettää niihin johdannaistöitä.
(D) Asiakas ei voi luovuttaa, vuokrata, liisata, lainata, vaihtaa, alilisensoida tai muuten siirtää näissä ehdoissa
Asiakkaalle myönnettyjä käyttöoikeuksia.
(E)
Asiakas ei voi jakaa käyttöoikeuttaan Lisensoituihin Fontteihin eikä asettaa Lisensoituja Fontteja saataville
palvelimella, joka sallii Lisensoitujen Fonttien samanaikaisen käytön useammassa kuin yhdessä tietokoneessa.
(F)
Asiakas ei saa käyttää Lisensoituja Fontteja kuvioiden hahmottamiseen, valmistamiseen tai tallentamiseen
kokonaan tai osittain tarkoituksenaan käyttää niitä fonttina tai ladontajärjestelmänä.
(G) Asiakas ei saa purkaa, hajottaa, takaisinmallintaa tai muulla tavoin yrittää paljastaa Lisensoitujen Fonttien
lähdekoodia tai estää, ohittaa tai muutoin kiertää Lisensoitujen Fonttien suojamekanismeja, paitsi siinä määrin
kuin tällaiset rajoitukset nimenomaisesti kielletään sovellettavissa laeissa. Asiakas ei saa erottaa tai pakata
Lisensoitujen Fonttien osia uudelleen jakelu-, siirto- tai jälleenmyyntitarkoituksiin.
(H) Lisensoidut Fontit voivat sisältää omistusilmoituksia, mukaan lukien patentti-, tekijänoikeus- ja
tavaramerkki-ilmoituksia. Kaikki tällaiset Lisensoiduissa Fonteissa esitetyt omistusoikeudelliset ilmoitukset on
säilytettävä täsmälleen alkuperäisinä (eikä niitä saa muuttaa).
21.5 Lisensoitujen Fonttien käytön jatkaminen. Lisensoitujen Fonttien jatkuva käyttöoikeus voi edellyttää
useita Internet-yhteyksiä Lisensoitujen Fonttien käyttöön tai Asiakkaan Lisensoitujen Fonttien käyttöoikeuden
valtuuttamiseen, uudistamiseen tai validointiin.
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