Adobe Expressin lisäehdot
Päivitetty 10.6.2022. Korvaa kaikki aiemmat versiot.
Nämä Lisäehdot määrittävät Adobe Expressin käyttöäsi, ja ne sisällytetään viittauksena Adoben Yleisiin käyttöehtoihin
(”Yleiset ehdot”), jotka ovat osoitteessa www.adobe.com/go/terms_fi (näitä Lisäehtoja ja Yleisiä ehtoja kutsutaan
yhteisesti nimellä ”Ehdot”). Niillä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita tässä ei ole määritelty, on samat
määritelmät kuin Yleisissä ehdoissa.
1. Kolmansien osapuolten palvelut. Adobe Express sisältää ominaisuuksia, joiden avulla voit Adobe Expressin
käyttöliittymän sisällä käyttää ja etsiä sisältöä itsenäisistä kolmansien osapuolien palveluista sekä tuoda tällaista sisältöä
suoraan Asiakkaan projektiisi (alla määritetyllä tavalla). Adobe Express tarjoaa pääsyn tällaisiin kolmansien osapuolien
palveluihin vain ylimääräisenä ominaisuutena käytön helpottamiseksi. Jotkin kolmansien osapuolien palvelut ja sisällöt ovat
mahdollisesti tarjolla vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Lisätietoja saat kuvankäyttöoikeuksista:
https://www.adobe.com/go/express-imageusage. Kaikkia muita kolmansien osapuolien palveluntarjoajien käyttöä koskevia
Yleisten ehtojen vaatimuksia sovelletaan.
2. Adobe Express -kävijöiden henkilötiedot. Sinun ja Adoben välisessä sopimussuhteessa olet yksin vastuussa kaikista
Asiakkaan projektiesi vierailijoiden henkilötiedoista, joita mahdollisesti keräät, kun sellaiset vierailijat katselevat tai
käyttävät Asiakkaan projektejasi. ”Asiakkaan projektit” tarkoittavat Adobe Expressin avulla luomiasi projekteja, kuten
videoita, verkkosivuja ja grafiikkaa. Sinun täytyy
(A) noudattaa kaikkia Asiakkaan projektiesi vierailijoiden henkilötietoihin sovellettavia tietosuoja- ja yksityisyyttä koskevia
lakeja ja sääntöjä, joihin voivat lukeutua tietosuojakäytännön saattaminen näkyville Asiakkaan projekteihisi tai niiden
yhteyteen, evästebannerin esittäminen, suostumuksen hankkiminen ja ylläpitäminen jne.; ja
(B) puolustaa, turvata ja suojata Adobea Asiakkaan projektiesi vierailijoiden vaatimuksilta, haasteilta tai
oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät sellaisten vierailijoiden henkilötietojen käyttöön tai niihin liittyvään laiminlyöntiin.
3. Sisältötiedostot, jotka ovat Adobe Stock ‑resursseja. Tämä osio koskee vain sisältötiedostoja, jotka ovat myös Adobe
Stock ‑resursseja. Näitä ehtoja sovelletaan Adobe Stockin lisäehtojen lisäksi. Voimme asettaa teknisiä rajoituksia Adobe
Stock ‑resurssien lataamiselle, viennille tai jakamiselle, kuten rajoittaa Adobe Stock ‑resurssien käytön valtuutettuihin
ohjelmistoihin ja palveluihin, etkä saa yrittää kiertää näitä teknisiä rajoituksia. ”Rajoitetulla lisenssillä” tarjottavia Adobe
Stock ‑resursseja ei saa sisällyttää kauppatavaroihin tai mallitiedostoihin, jotka on tarkoitettu myyntiin tai jakeluun Adoben
ohjelmistojen ja palveluiden ulkopuolella, paitsi jos loppukäyttö on alkuperäinen Teos.

4.

Kolmansien osapuolten alustat.

4.1 Adobe Express sisältää ominaisuuksia (mukaan lukien sosiaalisen median viestien suunnittelija), jotka voivat muodostaa
yhteyden kolmansien osapuolten alustoihin (esim. Instagram ja muut sosiaalisen median alustat). Sallimalla Palvelujen
käytön minkä tahansa kolmannen osapuolen alustoilla annat Adobelle luvan käyttää tilejäsi kyseisten kolmansien
osapuolten alustoilla näissä Ehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin. Olet yksin vastuussa kolmansien osapuolien alustojen
asiaankuuluvien ehtojen noudattamisesta. Adobe ei takaa, että se ylläpitää integraatioita minkään kolmannen osapuolen
alustan kanssa, ja Adobe voi poistaa Palveluiden integraation käytöstä minkä tahansa kolmannen osapuolen alustan osalta
milloin tahansa ilmoittamatta siitä sinulle.
4.2 Adobe ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolien alustojen tai niiden tuotteiden tai palveluiden pääsystä
Sisältöösi tai niiden toimesta tapahtuvasta Sisältösi käytöstä. Olet yksin vastuussa päätöksestäsi sallia sen, että mikä
tahansa näistä kolmannen osapuolen alustoista käyttää sisältöäsi. ADOBE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KOLMANSIEN
OSAPUOLEN ALUSTATUOTTEISTA JA PALVELUISTA (OLIPA KYSEESSÄ TUKI, KÄYTETTÄVYYS, TIETOTURVA TAI MUUT OSAALUEET) EIKÄ MINKÄÄN KOLMANSIEN OSAPUOLEN ALUSTOJEN TOIMISTA TAI PUUTTEISTA.
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