Perus- ja keskiasteen ja korkeakoulutuksen opiskelijatietoja koskevat lisäehdot
Viimeisin päivitys: 1.7.2021. Korvaa kaikki aiemmat versiot.
Nämä perus- ja keskiasteen ja korkeakoulutuksen opiskelijatietoja koskevat lisäehdot (”Opiskelijatietojen ehdot”)
sovitaan Adoben ja Asiakkaan välillä, ja ne säätelevät käyttäjien Adobelle tarjoamien Opiskelijatietojen tietosuojaa
hyväksyttyihin perus- ja keskiasteen kouluihin tai korkeakouluihin ilmoittautuneiden opiskelijoiden Adobetuotteiden ja -palveluiden (”Palvelut”) käytössä ja käyttöönotossa. Asentamalla tai käyttämällä Palveluita tai
saamalla niihin käyttöoikeuden tai sallimalla minkä tahansa Koulun tai Käyttäjän asentaa tai käyttää Palveluita tai
saada niihin käyttöoikeuden Asiakas (i) hyväksyy Ehdot ja (ii) takaa, että (a) Ehdot ovat sovellettavien lakien ja
määräysten sekä asiaankuuluvien Asiakkaan, Koulun ja paikallisten käytäntöjen mukaisten velvoitteiden mukaisia,
(b) Asiakkaalla on valtuudet sitoa mikä tahansa Asiakkaan lisensoimia palveluita käyttävä Koulu Ehtojen
noudattamiseen ja (c) Asiakas varmistaa, että kaikki Asiakkaan lisensoimia Palveluita käyttävät Koulut ja Käyttäjät
noudattavat Ehtoja. Jos Asiakas ei hyväksy ehtoja, Asiakas ei saa käyttää Palveluita eikä antaa minkään Koulun tai
Käyttäjän käyttää Palveluita. Asiakkaan puolesta ilmoittautumisen verkossa suorittava henkilö takaa, että hänellä on
valtuudet sitoa Asiakas näihin Ehtoihin.
Nämä Opiskelijatietojen ehdot sisällytetään viittauksella Adoben yleisiin käyttöehtoihin (”Yleiset ehdot” tai
”käyttöehdot”), jotka ovat osoitteessa https://www.adobe.com/fi/legal/terms.html. Nämä Opiskelijatietojen
ehdot, Yleiset ehdot ja Adobe Value Incentive Planin käyttöehdot sijaitsevat osoitteessa
https://www.adobe.com/fi/howtobuy/buying-programs/vip-terms.html (”VIP-ehdot”), ja niihin viitataan tässä
yhteisesti termillä ”Ehdot”. Siinä määrin kuin näiden Opiskelijatietojen ehdot ovat ristiriidassa Yleisten ehtojen, VIPehtojen
tai
Adoben
tietosuojakäytännön
kanssa
(sijaitsee
osoitteessa
https://www.adobe.com/fi/privacy/policy.html), sovelletaan näitä Opiskelijatietojen ehtoja. Niillä isoilla
alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita tässä ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin Yleisissä ehdoissa.
1.

Määritelmät

1.1. ”Adobe” tarkoittaa (i) Adobe Inc. -yhtiötä, Delawaressa sijaitsevaa yritystä, jolla on toimipaikka osoitteessa 345
Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, jos Ehdoista on sovittu Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa sijaitsevan
Asiakkaan kanssa, (ii) Adobe Systems Software Ireland Limited -yhtiötä, Irlantiin perustettua yritystä, jonka
toimipaikka on osoitteessa 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti, jos Ehdoista sovitaan
Pohjois-Amerikan ulkopuolella olevan Asiakkaan kanssa, tai (iii) Adobe Systems Software Ireland Limited -yhtiötä,
Irlantiin perustettua yritystä, jolla on toimipaikka osoitteessa 46 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24,
Irlanti ja joka toimii Adobe Systems Pty Ltd:n (ABN 72 054 247 835) valtuutettuna edustajana, jos Ehdoista sovitaan
Australiassa sijaitsevan Asiakkaan kanssa.
1.2. ”Asiakkaalla” tarkoitetaan näissä Opiskelijatietojen ehdoissa asiakasta, joka on tilausasiakirjoissa merkitty
Palveluiden tilaajaksi, ja siihen voi sisältyä Koulu tai muu hyväksyttävä yksikkö ( esimerkiksi Yhdysvalloissa,
koulutusvirasto tai -laitos (määritelty FERPA:ssa), koulupiiri tai BOCES), joka tilaa Palveluita vain Koulujen puolesta.
Näissä opiskelijatietojen ehdoissa olevat viittaukset ”Asiakkaaseen” sisältävät myös Koulun tai Koulut, joiden
puolesta Asiakas tilaa palvelut, jos Asiakas ei ole Koulu.
1.3. ”Aikuisopiskelija” tarkoittaa opiskelijaa, joka on sovellettavan lainkäyttöalueensa lakien mukaan täysi-ikäinen.
Yhdysvalloissa tähän määritelmään kuuluvat myös opiskelijat, jotka käyvät toisen asteen oppilaitosta minkä tahansa
ikäisinä.
1.4. ”Koulu” tarkoittaa ehtojen mukaista peruskoulua tai keskiasteen oppilaitosta, jotka jäljempänä on määritetty
osoitteessa www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines tai toisen asteen jälkeistä
oppilaitosta, joka on määritetty osoitteessa https://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/educationfaq.html. Esimerkiksi K-12-oppilaitos Yhdysvalloissa tai korkeakoulu tai yliopisto Yhdysvalloissa on Koulu.
1.5. ”Oppilas” tarkoittaa henkilöä, joka osallistuu Koulun järjestämille oppitunneille.
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1.6 ”Opiskelijaresurssit” tarkoittaa tiedostoja, tietoja ja sisältöä, jotka Oppilaat ovat tuottaneet tai luoneet
käyttäessään Palveluita näiden Ehtojen mukaisesti, lukuun ottamatta mahdollisia taustalla olevia Adobeohjelmistoja ja/tai -palveluita.
1.7 ”Opiskelijatiedot” tarkoittaa Oppilaan Henkilötietoja ja Opiskelijaresursseja. Opiskelijatiedot eivät sisällä
tietoja, jotka Adobe on saanut Ehtojen mukaisen Palveluiden tarjoamisen ulkopuolella.
1.8 ”Oppilaan henkilötiedot” tarkoittaa Koulun, Käyttäjän, vanhemman tai laillisen huoltajan Palveluille
toimittamia tai Adoben Palveluiden käytön aikana näiden Ehtojen mukaisesti keräämiä tietoja, joita voidaan käyttää
tietyn Oppilaan tunnistamiseen tai yhteydenottoon Oppilaaseen tai jotka erikseen tai yhdessä on linkitetty tai
linkitettävissä tiettyyn Oppilaaseen, jotta Koulun yhteisöön kuuluva asianmukainen henkilö, joka ei tunne
asiaankuuluvia olosuhteita, voi tunnistaa Oppilaan kohtuullisella varmuudella tai jonka muuten katsottaisiin voivan
henkilökohtaisesti tunnistaa Oppilaaseen liittyvät tiedot sovellettavien lakien mukaan. Siltä osin kuin sovelletaan
Yhdysvaltain lakia, Oppilaan Henkilötietoihin voi sisältyä ”opetustietoja”, jotka on määritelty FERPA:ssa (20 U.S.C. §
1232(g)).
1.9 ”Käyttäjä” tarkoittaa Oppilasta, jonka Asiakas on valtuuttanut käyttämään Palveluita, tai Asiakkaan tai Koulun
palveluksessa olevaa henkilöä, jonka Asiakas on valtuuttanut käyttämään Palveluita Koulun hyväksi, esimerkiksi,
opettajat ja Koulun tai koulupiirin järjestelmänvalvojat tai työntekijät.

2.

Tarjouksen käyttöönotto: vain Enterprise ID:t ja Federated ID:t hyväksytään

2.1 Käyttöönotto. Asiakas voi tilata Palveluita vain Koulujen puolesta, ja hänen on otettava Palvelut käyttöön
käyttämällä Enterprise ID:tä tai Federated ID:tä. Enterprise- tai Federated ID -tunnusten käyttö on välttämätöntä,
jotta Adobe voi täyttää Oppilaiden yksityisyydensuojaa koskevat sitoumuksensa. Enterprise ID- tai Federated ID tunnusten käytöllä varmistetaan myös, että Asiakas voi hallita Palveluiden kautta annettuja ja luotuja Palveluita ja
Opiskelijatietoja. Jokainen yksilöllisen Adobe ID:n käyttöönotto Käyttäjälle mitätöi kaikki mahdolliset sitoumukset,
joita Adobe antaa Opiskelijatietojen käytölle ja suojaamiselle, ja Asiakkaan on puolustettava Adobea ja suoritettava
korvaukset Adobelle oppilaan tietosuoja- tai muissa vaatimustapauksissa, jotka liittyvät Asiakkaan käyttöoikeuksien
käyttöönottoon silloin, kun siihen käytetään Opiskelijapalveluihin liittyvää yksilöllistä Adobe ID -tunnusta.
Lisätietoja ID-tyypeistä on osoitteessa https://helpx.adobe.com/enterprise/using/edu-deployment-guide.html.
2.2 Palveluiden käyttö. Asiakkaan on noudatettava Ehtoja ja varmistettava, että kaikki Palveluiden käyttäjät
noudattavat Ehtojen sovellettavia määräyksiä, mukaan lukien esimerkiksi Palveluiden hyväksyttävän käytön
sääntöjä. Asiakas on vastuussa mahdollisesta Koulujen tai Käyttäjien suorittamasta Ehtojen rikkomisesta.
3.

Asiakkaan valtuutus ja tietojen omistusoikeus

3.1. Opiskelijatietojen suostumukset ja valtuudet. Käyttämällä Palveluita ja tarjoamalla Palveluita Käyttäjille Asiakas
vakuuttaa ja takaa, että sillä on (i) oikeus (a) toimittaa Opiskelijatietoja Adobelle, (b) valtuuttaa Adobe keräämään
Opiskelijatietoja Palveluiden kautta ja (c) sallia Adobelle Opiskelijatietojen käsittely Palveluiden tarjoamiseksi ja että se on (ii)
toimittanut asianmukaiset tiedot ja saanut suostumuksensa Kouluilta, Käyttäjiltä, Aikuisopiskelijoilta, Oppilaiden
vanhemmilta tai laillisilta huoltajilta tai muilta vaadituilta henkilöiltä Koulujen, Oppilaiden ja Käyttäjien Palveluiden käyttöön
siltä osin kuin tällaisia tietoja tai suostumuksia vaaditaan sovellettavassa laissa, Asiakkaan tai Koulun sopimuksissa tai
Asiakkaan tai Koulun käytännöissä.
3.2. Omistus ja valvonta. Adobe käyttää ja käsittelee Opiskelijatietoja Palveluiden tarjoamiseksi näissä Ehdoissa kuvatulla
tavalla. Adoben ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa Asiakas omistaa kaikki oikeudet ja omistusoikeudet kaikkiin Adoben
käsittelemiin Opiskelijatietoihin ja hallitsee niitä Ehtojen mukaisesti. Adobe ei omista tai hallitse tällaisia Opiskelijatietoja eikä
sillä ole lupaa tällaisten Opiskelijatietojen käyttöön, paitsi Palveluiden tarjoamiseksi ja muilla Ehdoissa kuvatuilla tavoilla.

2

4.

Lakien noudattaminen

4.1. Yhdysvaltojen liittovaltion ja osavaltioiden lakien noudattaminen. Kumpikin osapuoli sitoutuu täyttämään
sovellettavien liittovaltion ja osavaltion lakien mukaiset velvoitteensa, jotka koskevat Oppilaan henkilötietoja,
mukaan lukien esimerkiksi osavaltioiden oppilaiden yksityisyydensuojasäännöt, perhekasvatuksen oikeuksia ja
yksityisyyttä koskeva laki (”FERPA”), 20 U.S.C. § 1232g, oppilaan oikeuksien suojelua koskeva muutos (”PPRA”),20
U.S.C. § 1232h ja lasten internetin käytön yksityisyydensuojaa koskeva laki (”COPPA”), 15 U.S.C. §§ 6501-6502, ja
FERPA:n, PPRA:n ja COPPA:n nojalla voimaansaatetut asetukset.
i. FERPA-vaatimustenmukaisuus. Siinä laajuudessa kuin FERPA-lakia sovelletaan Asiakkaaseen, Adobe kerää ja
käsittelee Opiskelijatietoja ”kouluvirkamiehenä”, jolla on ”oikeutettu koulutuksellinen etu” siten kuin nämä termit
on määritelty FERPA:ssa ja sen täytäntöönpanosäännöissä. Adobe sitoutuu noudattamaan sovellettavia rajoituksia
ja vaatimuksia, jotka on määritetty ”kouluvirkamiehille” asetuksessa 34 CFR § 99.33(a).
ii. COPPA-vaatimustenmukaisuus. Jos Asiakas toimii Yhdysvalloissa tai jos siihen sovelletaan COPPA:a muusta
syystä, siinä määrin kuin Asiakas antaa alle 13-vuotiaille Oppilaille mahdollisuuden käyttää Palveluita tai muita
Adobe-sovelluksia Koulun tai Oppilaiden käyttöön ja hyödyksi, Asiakas vakuuttaa ja takaa, että sillä on valtuudet
antaa tällainen suostumus COPPA:n mukaisesti ja sallia Adoben kerätä ja käsitellä tietoja alle 13-vuotiailta
Oppilailta Ehdoissa kuvattuja tarkoituksia varten. Aika ajoin Adobe voi toimittaa Asiakkaalle tietoja käytännöistään,
jotka liittyvät Asiakkaan COPPA-sopimuksen mukaisesti vanhemmille antamien Oppilaan henkilötietojen
keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen. Asiakas varmistaa, että sen Palveluiden määritykset sekä alle 13vuotiaiden Oppilaiden käytettävissä olevien Palveluiden ominaisuudet ja toiminnot ovat sopivia käytettäviksi
COPPA:n mukaisella tavalla, mukaan lukien käyttöönotto edellä kohdassa 2.1 kuvatulla tavalla.
4.2. Paikallisten lakien noudattaminen. Asiakkaaseen ja Palveluiden käyttöön voidaan soveltaa myös sen
lainkäyttöalueen, jossa Asiakas sijaitsee, lakeja ja määräyksiä. Asiakas on yksin vastuussa siitä, että hän voi käyttää
Palveluita paikallisten lakien mukaisesti. Asiakkaan velvollisuutena on erityisesti (i) määrittää, sovelletaanko
tällaisista paikallisista laeista ja määräyksistä johtuvia oikeudellisia velvoitteita Palveluiden käyttöön ja
käyttöönottoon; (ii) hankkia vanhempien, laillisten huoltajien tai Aikuisopiskelijoiden tarpeelliset luvat, siinä
määrin kuin tällaisia suostumuksia voidaan vaatia, ja (iii) määrittää Palvelut siten, että ne otetaan käyttöön
Koulussa tai Kouluissa ja annetaan Oppilaiden ja muiden Käyttäjien käyttöön näiden sovellettavien paikallisten
lakien mukaisesti.
4.3. Illinoisin perus- ja keskiasteen Koulujen SOPPA-lisäehdot. Illinoisissa sijaitsevien perus- ja keskiasteen
Koulujen lisäehdot sijaitsevat osoitteessa https://www.adobe.com/go/EDU_Supp_Illinois_Terms ja koskevat vain
Illinoisissa sijaitsevia perus- ja keskiasteen Kouluja, ja ne on sisällytetty näihin Opiskelijatietoihin viitteenä.
4.4. Tietoja New Yorkin osavaltion perus- ja keskiasteen Kouluille. Jos olet New Yorkin osavaltiossa, ota yhteyttä
Adobeen osoitteessa nysk12@adobe.com New Yorkin erityisehdoista.

5.

Opiskelijatietojen käyttö

5.1. Opiskelijatietojen kielletyt käyttötavat.
i. Ei Opiskelijatietojen myyntiä tai vuokraamista.Adobe ei myy, paljasta, siirrä, jaa eikä vuokraa mitään
Opiskelijatietoja muille tahoille kuin Asiakkaalle, Koululle, Oppilaalle, vanhemmalle tai lailliselle huoltajalle, lukuun
ottamatta Ehdoissa kuvattuja rajoitettuja olosuhteita.
ii. Ei Opiskelijatietojen käyttöä kohdennettua mainontaa tai markkinointia varten. Lukuun ottamatta
jäljempänä kohdassa 5.2 mainittuja tapauksia, Adobe ei käytä Opiskelijatietoja (a) tiedottamiseen tai kohdennetun
verkkomainonnan suuntaamiseen tai markkinointiin Oppilaille, vanhemmalle tai lailliselle huoltajalle; (b)Oppilaan
profiilin laatimiseen muuhun tarkoitukseen kuin Palveluiden tarjoamiseen ; tai (c) muuhun kaupalliseen
tarkoitukseen. Selvyyden vuoksi Asiakas hyväksyy, että Adobe voi markkinoida tai mainostaa ilman
Opiskelijatietojen käyttöä esimerkiksi (1) vanhemmille, laillisille huoltajille, Oppilaille ja/tai Asiakkaan tai Koulun
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työntekijöille tai muille, ja (2) verkkotunnuksen kontekstin tai Oppilaan senhetkisen verkkovierailun aikana näkemän
sisällön perusteella edellyttäen, että tällainen mainonta tai markkinointi ei perustu Oppilaan verkkotoimintaan,
jonka tiedot on kerätty Palveluiden kautta ajan myötä.
5.2. Opiskelijatietojen sallitut käyttötavat.
i. Palveluiden toimittaminen. Kohdan 5.1 sisällöstä huolimatta Adobe voi käyttää, lähettää, jakaa, muokata,
jäljentää, näyttää, käsitellä ja tallentaa Opiskelijatietoja vain (a) Palveluiden tarjoamiseksi Ehdoissa tarkoitetulla
tavalla, (b) Adoben verkkosivustojen, palveluiden ja sovelluksien ylläpitämiseen, tukemiseen, arviointiin,
analysointiin, diagnosointiin, parantamiseen ja kehittämiseen sovellettavan lain sallimalla tavalla (c) Ehtojen
mukaisten Adoben oikeuksien toteuttamiseen, (d) vanhemman, laillisen huoltajan Aikuisopiskelijan, Koulun,
Käyttäjän tai Asiakkaan sallimalla tavalla ja (e) muulla sovellettavan lain sallimalla tavalla.
ii. Oppilaiden harjoittama tietojen jakaminen ja lähettäminen. Huomaa, että Asiakkaan tai Koulun käyttämien
ominaisuuksien ja toimintojen mukaan jotkin Palveluiden ominaisuudet voivat sallia Käyttäjien jakaa tietoja tai
lähettää tietoja julkisella foorumilla, mukaan lukien Opiskelijatiedot. Asiakkaan ja Koulun järjestelmänvalvojien tulisi
noudattaa varovaisuutta säätäessään Adobe Admin Consolen kautta saatavia käyttöoikeuksia ja ominaisuuksia, jotta
varmistetaan, että nämä käyttöoikeudet ja ominaisuudet on määritetty asianmukaisesti Asiakkaan, Koulun,
Oppilaiden ja muiden Käyttäjien käyttöön.
iii. Mukautuva/räätälöity Oppilaiden oppiminen ja suositukset.Huolimatta tässä ilmoitetuista päinvastaisista
sisällöistä, Asiakas hyväksyy, että Adobe voi käyttää Opiskelijatietoja (a) mukautettaviin tai räätälöityihin
oppimistarkoituksiin ja (b) suositella koulutustuotteita tai -palveluita vanhemmille, laillisille huoltajille sekä
Asiakkaan tai Koulun työntekijöille edellyttäen, että suositukset eivät perustu kokonaan tai osittain kolmannen
osapuolen suorittamaan maksuun tai muuhun vastineeseen.
iv. Tilin ylläpito. Lain sallimalla tavalla Adobe voi käyttää Opiskelijatietoja lähettääkseen Käyttäjille heidän tiliensä
ja Palveluiden toimintaan ja käyttöön liittyviä sähköpostiviestejä tai muuta viestintää esimerkiksi Käyttäjien,
vanhempien tai laillisten huoltajien erityisiin pyyntöihin vastaamista varten.

6.

Tunnistamattomiksi tehdyt tiedot.

6.1. Tunnistamattomiksi tehtyjen tietojen käyttö. Huolimatta näiden ehtojen mahdollisesti päinvastaisista
sisällöistä Asiakas hyväksyy, että Adobe voi käyttää ja ylläpitää tunnistamattomiksi tehtyjä tietoja.
Tunnistamattomiksi tehdyt tiedot sisältävät (i) opiskelijatietoja, joista kaikki suorat ja epäsuorat tunnisteet on
poistettu siten, että ei ole mitään perusteltua syytä uskoa, että tietoja voidaan käyttää yksilön tunnistamiseen, ja (ii)
tietoja, jotka liittyvät Palveluiden käyttöoikeuteen ja niiden käyttöön. Tunnistamattomiksi tehtyjä tietoja voidaan
käyttää mihin tahansa lailliseen tarkoitukseen, mukaan lukien esimerkiksi koulutussivustojen, -palveluiden tai sovellusten kehittäminen, tutkiminen ja parantaminen, Palveluiden tehokkuuden osoittaminen ja Adoben
markkinoinnista, mainonnasta tai muusta kaupallisesta toiminnasta tiedottaminen, niihin vaikuttaminen tai niiden
mahdollistaminen. Ellei laki salli tai vaadi sitä, Adobe sitoutuu olemaan yrittämättä tunnistaa tällaisia tietoja
uudelleen. Adobella ei ole velvollisuutta poistaa tunnistamattomiksi tehtyjä tietoja.

7.

Opiskelijatietojen säilyttäminen ja poistaminen

7.1. Poistaminen Adobe Admin Consolen kautta. Asiakas voi käyttää Oppilaan tiliä Adobe Admin Consolen kautta.
Asiakas voi käyttää Adobe Admin Consolea käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien säätämiseen sekä Opiskelijatietojen
muokkaamiseen tai poistamiseen koko sopimuskauden ajan, mukaan lukien opiskelijan, vanhemman tai laillisen
huoltajan pyynnöstä. Asiakkaan vastuulla on Opiskelijatietojen poistaminen Palveluista, kun niitä ei enää tarvita
koulutustarkoituksiin ja/tai tilin irtisanomisen jälkeen tai Asiakkaan ja Adoben välisen sopimuksen päätyttyä.
7.2. Opiskelijatietojen säilyttäminen; Oppilaan henkilökohtaiset tilit. Kun tili on irtisanottu tai Asiakkaan ja
Adoben välinen sopimus on päättynyt, Adobe säilyttää Opiskelijatietoja kohtuullisen ajan, jotta Oppilaat voivat
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ladata ja tallentaa Opiskelijaresurssit henkilökohtaisille tileilleen. Jos Asiakas tai Oppilas ei ole poistanut
Opiskelijatietoja Adobe Admin Consolen kautta, Adobe hävittää tai poistaa Opiskelijatiedot, kun niitä ei enää
tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on hankittu.

8.

Sallittu tietojen luovuttaminen

8.1. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat. Adobe voi ajoittain sitouttaa kolmannen osapuolen palveluntarjoajia
toimittamaan lisäpalveluita tukemaan tässä määritettyjä Palveluita. Asiakas hyväksyy, että edellyttäen, että
kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla on perusteltu tarve käyttää tällaisia tietoja, jotka liittyvät heidän
velvollisuuksiinsa tarjota palvelujaan Adobelle, ja jos tällainen käyttö edellyttää sopimussuojaa, Adobe voi sallia
alihankkijoilleen, palveluntarjoajilleen sekä valtuutetuille ja muille edustajilleen pääsyn Opiskelijatietoihin.
8.2. Hallinnan muutos. Jos Adobe myy, luovuttaa tai siirtää liiketoimintansa kokonaan tai osittain kolmansille
osapuolille, Adobe voi siirtää Opiskelijatietoja kyseiselle kolmannelle osapuolelle edellyttäen, että (i) kyseinen
kolmas osapuoli suostuu Palveluiden ylläpitämiseen ja tarjoamiseen noudattaen tietosuojastandardeja, jotka ovat
vähintään yhtä tarkkoja kuin tässä ilmoitetut, tai (ii) Adobe ilmoittaa asiasta Asiakkaalle ja tarjoaa mahdollisuuden
kieltäytyä Opiskelijatietojen siirrosta. Ilmoitus Asiakkaalle (eikä sen Kouluille, tapauksen mukaan) on riittävä
toimenpide tämän osion 8.2 noudattamiseksi.

9.

Opiskelijatietojen käyttöoikeuspyynnöt

9.1. Vanhempien käyttöoikeuspyynnöt. Asiakas luo kohtuulliset menettelytavat, joilla vanhempi, laillinen huoltaja
tai oikeutettu Oppilas voivat pyytää Palveluiden kautta luotujen Opiskelijatietojen käyttöoikeuspyyntöjä tai
Opiskelijatietojen korjaamista tai poistamista. Asiakkaan pyynnöstä Adobe tekee Asiakkaan ja sen alaisten Koulujen
kanssa tarvittaessa yhteistyötä käyttöoikeuden saamisen helpottamiseksi.
9.2. Kolmannen osapuolen käyttöoikeuspyynnöt. Jos kolmas osapuoli, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset ja
julkisyhteisöt, ottaa yhteyttä Adobeen Opiskelijatietoja koskevalla pyynnöllä, Adobe ohjaa kolmannen osapuolen
pyytämään tietoja suoraan Asiakkaalta, ellei ja siltä osin kuin Adobe kohtuudella ja vilpittömästi uskoo, että tällainen
pääsy on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen tai oikeudellisen prosessin noudattamiseksi tai Adoben käyttäjien,
työntekijöiden tai muiden oikeuksien, omaisuuden tai henkilökohtaisen turvallisuuden suojelemiseksi.

10. Tietoturva; Turvallisuustapahtumat
10.1. Koulun velvollisuudet. Asiakas, sen alaiset Koulut ja Käyttäjät ryhtyvät kohtuullisiin varotoimiin
varmistaakseen käyttäjänimien, salasanojen ja mahdollisten muiden Palveluihin ja Opiskelijatietoihin pääsyn
mahdollistavien keinojen tietoturvan varmistamiseksi. Asiakas ilmoittaa tai varmistaa, että sen alaiset Koulut
ilmoittavat Adobelle viipymättä tiedossa olevasta tai epäillystä luvattomasta pääsystä Asiakkaan tai Koulun tilille
ja/tai Adoben järjestelmiin tai palveluihin. Asiakas ja sen alaiset Koulut auttavat Adobea kaikissa Adoben
pyrkimyksissä tutkia tapahtumat, joihin liittyy luvaton pääsy Adoben järjestelmiin, ja toimia tilanteen
edellyttämällä tavalla.
10.2. Adoben velvollisuudet. Adobe on toteuttanut kohtuulliset hallinnolliset, tekniset ja fyysiset
turvavalvontatoimenpiteet Opiskelijatietojen suojaamiseksi ja antanut tietosuoja- ja tietoturvallisuuskoulutusta
työntekijöille, joilla on pääsy Opiskelijatietoihin tai järjestelmän asiaankuuluviin valvontatoimintoihin. Teemme
voitavamme, mutta mikään suojakeino ei ole täysin aukoton, minkä takia Adobe ei voi varmistaa tai taata tietojen
olevan täysin varmasti suojassa. Jos Adobe toteaa, että luvaton osapuoli on hankkinut mitkä tahansa sen
Palveluiden kautta keräämät tai saamat Oppilaan henkilötiedot (”Tietoturvatapahtuma”), Adobe ilmoittaa asiasta
viipymättä Asiakkaalle (Asiakkaan ja sen alaisten Koulujen puolesta) ja tekee kohtuullisesti yhteistyötä Asiakkaan
ja sen alaisen Koulun Tietoturvatapahtumaa käsittelevässä yhteisessä tutkimuksessa. Siltä osin kuin Asiakas toteaa,
että Tietoturvatapahtuma vaikuttaa Oppilaan Henkilötietoihin tavalla, joka aiheuttaa sovellettavien lakien
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mukaisia kolmansille osapuolille ilmoittamista koskevia vaatimuksia, Asiakas vastaa tällaisten ilmoitusten
lähettämisestä, elleivät Adobe ja Asiakas ole sopineet kirjallisesti toisin. Ellei laissa toisin säädetä, Adobe ei ilmoita
Tietoturvatapahtumasta suoraan yksityishenkilöille, joiden henkilötiedoista on kyse, tai tällaisen yksityishenkilön
vanhemmille tai laillisille huoltajille, sääntelyvirastoille eikä muille yhteisöille ilman edeltävää Asiakkaalle
toimitettavaa kirjallista ilmoitusta. Tässä kohdassa 10.2 olevat viittaukset ”Asiakkaaseen” tarkoittavat vain
Asiakasta.

11. Muut asiat
11.1. Sovellettava laki. Jos Asiakas on Yhdysvalloissa julkinen ja akkreditoitu K-12-oppilaitos (perus- ja keskiasteen
oppilaitos), Yleisten ehtojen mahdollisista ristiriitaisista sanamuodoista huolimatta Ehtoja sovelletaan kyseisen
Asiakkaan kotipaikkaosavaltion lakien mukaan, lukuun ottamatta lain ristiriitatilanteita koskevaa
lainsäädäntöä.Kaikkiin muihin Asiakkaisiin sovellettava laki on määritelty Yleisissä ehdoissa.
11.2 Otsikot. Näissä Opiskelijatietojen ehdoissa käytettyjä otsikoita käytetään vain helppolukuisuuden
lisäämiseksi, eikä niitä käytetä ilmaisemaan merkitystä tai tarkoitusta.
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