Adobe Signin lisäkäyttöehdot
Voimassa 1. helmikuuta 2021 alkaen. Korvaa kaikki aiemmat versiot.
Nämä Lisäehdot määrittävät Adobe Signin käyttöäsi, ja ne sisällytetään viittauksena Adoben yleisiin käyttöehtoihin
Yleiset ehdot
osoitteessa www.adobe.com/go/terms_fi (näitä Lisäehtoja ja Yleisiä ehtoja kutsutaan yhteisesti
Ehdot
samat määritelmät kuin
-allekirjoituspalveluihin.
1.

Määritelmät.

1.1 Auditointiloki tarkoittaa tiettyjä Adoben tallentamia tietoja, jotka koskevat tietyn Sähköisen asiakirjan
allekirjoitustyönkulkua, kun asiakirja käsitellään Palveluita käyttäen. Auditointiloki voi sisältää Sähköisen asiakirjan luonti, lähetys-, allekirjoitus- tai hylkäyspäivämäärän ja -kellonajan, muun muokkauksen päivämäärän ja kellonajan tai selaimen
tai laitteen määrittämän Loppukäyttäjän maantieteellisen sijainnin.
1.2 Asiakastiedot tarkoittavat mitä tahansa tietoja, jotka eivät ole Adoben toimittamia ja jotka sinä tai Loppukäyttäjät
tuovat Palveluihin tai lähettävät tilisi kautta.
1.3 Sähköinen asiakirja tarkoittaa mitä tahansa Palveluihin ladattua tai tuotua asiakirjaa.
1.4 Loppukäyttäjä tarkoittaa ketä tahansa henkilöä tai yritystä, joka vastaanottaa, tarkastelee, hyväksyy, allekirjoittaa,
lähettää tai delegoi toimintoja kolmannelle osapuolelle tai toimii vuorovaikutuksessa Palveluiden kanssa muulla tavalla.
1.5 Raportti tarkoittaa mitä tahansa Asiakastietojen graafista tai numeerista näyttämistapaa, joka sisältää Adoben
omistamaa suunnittelua, rakenteita tai ulkonäköä, joka on tuotettu Palveluilla, Auditointilokit mukaan lukien.
1.6 Tapahtuma tarkoittaa jokaista kertaa, jolloin Sähköinen asiakirja tai jopa sadan megatavun tai sadan sivun kokoinen
kokoelma toisiinsa liittyviä Sähköisiä asiakirjoja lähetetään Loppukäyttäjälle Palveluiden kautta. Tapahtumat ovat
kulutustarvikkeita, kuten VIP-käyttöehdoissa on määritetty.
1.7 VIP-ehdot
tarkoittavat Adobe Value
http://www.adobe.com/go/vip-terms_fi.
2.

Incentive

Plan

-käyttöehtoja,

jotka

sijaitsevat

osoitteessa

Kesto ja irtisanominen.

2.1 Lisäehdot ovat voimassa, kunnes joko sinä tai Adobe irtisanoo sopimuksen Ehdoissa kuvatulla tavalla. Yleisissä
ehdoissa kuvattujen syiden lisäksi Adobe voi irtisanoa nämä Lisäehdot, jos Palvelujen tiliäsi käyttää jokin valtuuttamaton
kolmas osapuoli.
2.2
näiden Lisäehtojen voimassaolon päättymisen tai niiden irtisanomisen jälkeen: 2.2 (Kesto ja irtisanominen), 3
(Loppukäyttäjien henkilötiedot), 7 (Asiakastietojen tallennus ja säilytys) ja 9 (Digitaaliset sertifikaatit).
3.

Loppukäyttäjien henkilötiedot.

3.1 Sinun velvollisuutesi. Adoben ja sinun välisessä sopimussuhteessa sinä olet yksin vastuussa kaikista Palvelun
yhteydessä käytetyistä ja toimitetuista Loppukäyttäjien henkilötiedoista. Sinun tulee
(A) noudattaa kaikkia Loppukäyttäjien henkilötietoihin sovellettavia tietosuojalakeja ja -sääntöjä ja yksityisyyteen
soveltuvia lakeja ja sääntöjä, mukaan lukien tarvittaessa suostumuksen hankkiminen ja ylläpitäminen; ja
(B) puolustaa, turvata ja suojata Adobea kaikilta kolmannen osapuolen tai Loppukäyttäjien vaatimuksilta, haasteilta tai
oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät Loppukäyttäjien henkilötietojen käyttöön tai niihin liittyvään laiminlyöntiin.
3.2 Loppukäyttäjien arkaluonteiset henkilötiedot. Yleisten ehtojen Arkaluontoiset henkilötiedot -osa ei koske
Palveluiden käyttöäsi. Seuraavat ehdot ovat voimassa Palvelujen käytön yhteydessä:
(A) Olet yksin vastuussa arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn sovellettavien yksityisyyteen soveltuvien lakien
noudattamisesta. Voimme palveluntarjoajana tarjota Palveluissa joitain toimintoja vaatimusten täyttämiseksi, mutta olet
vastuussa yhteensopivien toimintojen toteuttamisesta;
(B) Sinä olet yksin vastuussa vuonna 1998 annetun lasten internetin käytön yksityisyyden suojaa koskevan Yhdysvaltojen
COPPA) noudattamisesta soveltuvissa tapauksissa, mukaan lukien
pidättäytyminen tiedon keräämisestä alle kolmentoista (13) vuoden ikäisiltä henkilöiltä ilman näiden vanhempien
etukäteen myöntämää lupaa;
(C) Et saa kerätä, käsitellä tai tallentaa mitään suojattuja terveystietoja, sähköisiä tai muunlaisia, Health Insurance Portability

and Accountability Act -lain (HIPAA) ja Health Information Technology for Economic and Clinical Health -lain (HITECH)
nojalla, ellet ole tehnyt liikekumppanisopimusta Adoben kanssa; ja
(D) Olet yksin vastuussa siitä, että noudatat maksukorttialan tietoturvastandardia (Payment Card Industry Data Security
todennustietojen, mukaan lukien kortin vahvistuskoodi tai arvo valtuutuksen jälkeen, tallentamiseen, vaikka nämä olisi
salattu. Tässä osassa olevat termit on määritetty PCI DSS -standardissa.
3.3 Sähköpostit Loppukäyttäjille. Adobe lähettää tapahtumasähköpostiviestejä Loppukäyttäjille Palvelujen yhteydessä
puolestasi ja nimissäsi. Asiakas on yksin vastuussa tällaisesta sähköpostista ja sen sisällöstä.
4.

Ohjelmiston Käyttöoikeudet.

4.1 Asiakkaalle myönnetty Käyttöoikeus. Sillä ehdolla, että suostut kaikkiin sovellettaviin ehtoihin ja maksat maksut,
Adobe myöntää sinulle käyttöoikeuden voimassaolon ajaksi ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen maailmanlaajuisen lisenssin
tehdä seuraavaa: (A) käyttää Palveluita soveltuvien liittymien kautta ja (B) käyttää ja jakaa raportteja oman yrityksesi sisällä
koskien vain omaa Palveluiden käyttöäsi sisäisiä toimintoja varten.
A. Nimetyn käyttäjän lisenssi. Ellei soveltuva myyntidokumentaatiosi määritä muuta tapahtumamäärää, kukin lisensoitu
käyttäjä saa lähettää enintään 150 tapahtumaa kunkin 12 kuukautta kestävän lisenssijakson aikana. Tietyn asiakastilin
tapahtumat yhdistetään kaikkien lisensoitujen käyttäjien tapahtumien kanssa, eivätkä ne siirry seuraavalle 12 kuukauden
lisenssijaksolle.
B. Tapahtumien lisensointi. Lisenssiä tapahtumakohtaisesti käyttäville asiakkaille myönnetään pääsy Palveluihin ja
lisensoituihin tapahtumiin lisenssin voimassaoloaikana, ja kaikki lisensoitujen tapahtumien lisäksi lisenssin
voimassaoloaikana asiakkaan lisensoimien tapahtumien määrää. Asiakas hyväksyy, että lisensoitujen tapahtumien määrä
tarkoittaa tapahtumia, jotka asiakas aikoo käyttää lisenssin voimassaoloaikana. Jos todellinen käyttö ylittää lisensoidut
tapahtumat lisenssin voimassaoloaikana, asiakkaalla on oikeus tehdä tapahtumien lisätilauksia.
C. Julkishallinnon tilaus.
kaikki organisaation lisensoidut käyttäjät voivat käyttää tapahtumia. Tarjolla on eri tasoisia julkishallinnon tilauksia, ja
kuhunkin liittyy enimmäismäärä tilauksen kuluessa käytettävissä olevia tapahtumia. Kunkin tilausjakson aikana on
mahdollista lähettää korkeintaan enimmäismäärä tapahtumia, kuten soveltuvassa myyntidokumentaatiossa on määritetty.
Ellei VIP-ehdoissa määritetä toisin, tietyn asiakastilin tapahtumien kokonaismäärä lasketaan kaikkien lisensoitujen
käyttäjien tapahtumien perusteella.
4.2 Sinun myöntämäsi käyttöoikeus. Annat Adobelle ja sen tytäryrityksille lisenssijaksosi ajaksi ei-yksinomaisen,
maailmanlaajuisen, maksuttoman käyttöoikeuden käyttää, kopioida, lähettää, alilisensoida, indeksoida, mallintaa, tallentaa
ja näyttää Asiakastietoja yksinomaan siinä laajuudessa, joka tarvitaan Palveluiden ja raporttien tarjoamiseen sinulle ja
toimeenpanemaan Adoben oikeudet näiden Lisäehtojen nojalla. Annat Adobelle ja sen tytäryrityksille ei-yksinomaisen,
pysyvän, maailmanlaajuisen ja maksuttoman käyttöoikeuden käyttää, kopioida, lähettää, julkaista, näyttää, jakaa ja koostaa
(mukaan lukien yhdistely Adoben tai sen tytäryritysten muiden asiakkaiden samankaltaisten tietojen kanssa) kaikkia
nimettömiä tietoja, jotka on johdettu Palvelun käytöstäsi. Näihin nimettömiin tietoihin ei sisälly henkilötietoja sinusta tai
Loppukäyttäjistä eikä mitään Sähköisen asiakirjan sisällöstä johdettuja tietoja.
4.3 Alueelliset palvelurajoitukset. Ellei Adobe ole nimenomaisesti valtuuttanut käyttöä rajoitetussa maassa, et saa käyttää
-Kiinaa, Venäjää ja muita maita, joissa
pääsyä tai käyttöä rajoittavat paikalliset lait.
5. Asiakkaan käyttö. Voit käyttää Palveluita yksinomaan omiin liiketoimintatarkoituksiisi etkä saa antaa Palveluiden
salasanaasi kenellekään kolmannelle osapuolelle. Suostut siihen, että Palveluiden käyttösi on yksittäisten maiden, alueiden
ja toimialojen lakien, käytäntöjen ja säädösten ohjaamaa, ja näiden lakien, käytäntöjen ja säädösten noudattaminen on
sinun vastuullasi. Suostut siihen, että sinun on varmistettava sähköisten allekirjoitusten käytön kelvollisuus riippumattoman
lakiasiain neuvonnan kanssa.
6. Loppukäyttäjän Ehdot. Palveluiden käytön ehtona on, että jokainen Loppukäyttäjä hyväksyy hänelle Palveluiden
käytön yhteydessä esitetyt käyttöehdot, mukaan lukien mahdollisesti kuluttajan tietojen luovuttamista ja suostumusta
koskevat ehdot, jotka tällä hetkellä ovat osoitteessa http://secure.echosign.com/public/static/consumerDisclosure.jsp.
7. Käyttäjätietojen tallennus ja säilytys. Adobe säilyttää asiakastietoja niin kauan kuin tallennustilan koko ei ylitä tilisi
mahdollista sallittua enimmäistallennustilaa. Adobe voi asettaa asiakastietojen käytölle ja tallennukselle kohtuullisia
rajoituksia, kuten tiedoston kokoa ja tallennustilaa koskevia rajoituksia sekä muita teknisiä rajoituksia. Asiakastiedot
voidaan poistaa, jos et maksa maksujasi tai jos laki edellyttää niin. Jos Adobe poistaa asiakastietoja tämän osan

(Asiakastietojen tallennus ja säilytys) nojalla, Adobe suorittaa kaupallisesti kohtuulliset toimet, jotta voit siirtää asiakastiedot
ulos Palveluista, paitsi jos laki kieltää tämän. Suostut kantamaan yksinomaisen vastuun siitä, että noudatat kaikkia
asiakirjojen säilyttämistä sääteleviä lakeja ja säädöksiä, mukaan lukien mahdolliset velvollisuudet ilmoittaa kolmansille
osapuolille asiakirjojen säilyttämisestä tai poistamisesta.
8.

Asiakkaiden turvallisuus ja suoritus.

8.1 Sinun velvollisuutesi. Olet vastuussa Palveluiden suojaustoimintojen määrittämisestä ja käyttämisestä siten, että
velvollisuutesi Loppukäyttäjiä kohtaan täyttyvät sovellettavien tietosuoja-, tietoturva- ja yksityisyysasetusten mukaisesti.
Olet vastuussa Loppukäyttäjille Palveluista lähetettyjen Sähköisten asiakirjojen tietoturvasta, Palveluista ladattujen
Sähköisten asiakirjojen tietoturvasta tai niiden Sähköisten asiakirjojen tietoturvasta, jotka on siirretty muuhun kuin Adoben
järjestelmään Palveluiden ominaisuudella, joka mahdollistaa integraatiot. Adobe ei vastaa vahingoista, jotka ovat seurausta
luvattomasta pääsystä tilillesi tai omaan sisältöön, jos et luo, hallinnoi ja suojaa tilisi salasanaa turvallista tapaa noudattaen.
Adobe ylläpitää kaupallisesti kohtuullisia hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä suojaustoimia suoraan Palveluissa Adoben
hallittavissa olevien oman sisältösi tietoturvan, luottamuksellisuuden ja eheyden turvaamiseksi.
8.2 Vaatimustenmukaisuustodistukset.
Palvelujen
vaatimustenmukaisuustodistukset
ovat
osoitteessa
https://www.adobe.com/fi/trust/compliance/compliance-list.html tai sen korvaavalla verkkosivustolla. Jos oma sisältösi on
käsiteltävä tai tallennettava erityisten vaatimustenmukaisuustodistusten, standardien tai määräysten vaatimusten
mukaisesti, voit käyttää Palveluja vain kyseisen sisällön käsittelemiseen tai tallentamiseen vain, jos vaaditut
vaatimustenmukaisuustodistukset, standardit tai määräykset on lueteltu osoitteessa yllä olevalla verkkosivustolla.
Luettelossa mainittuja vaatimustenmukaisuustodistuksia, standardeja tai määräyksiä varten Palveluja voidaan käyttää
tavalla, joka auttaa sinua täyttämään lakisääteiset velvollisuutesi, myös rajoituksetta palveluntarjoajien käyttöön liittyvissä
asioissa. Olet yksin vastuussa (a) sen tarkistamisesta, että Palvelut täyttävät kaikki omaan sisältöösi sovellettavat
vaatimukset, ja (b) kaikkien omaan sisältöön sovellettavien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta.
8.3 Premium-allekirjoittajan todennustavat. Jos käytät tietopohjaisia tai puhelintodennusmenetelmiä tai viranomaisen
allekirjoittajan todennustapoja ei ole tarkoitettu säännellyn käytön tapauksiin, ja hyväksyt, että olet yksin vastuussa sen
vahvistamisesta, että mikä tahansa Premium-allekirjoittajan todennusmenetelmä sopii käyttötarkoitukseesi.
8.4 Rajoittaminen. Suostut toimimaan yhteistyössä Adoben kanssa luodaksesi ohjelman, jolla hallitaan käytöstäsi johtuvia
järjestelmäresurssien kysyntäpiikkejä piikit Jos tällaista yhteistyötä ei ole, hyväksyt, että Adobe voi rajoittaa tai muuten
asettaa tapahtumasi jonoon tällaisten piikkien hallitsemiseksi.
9. Digitaaliset sertifikaatit. Palvelut voivat sisältää tekniikkaa, jonka avulla voit lisätä digitaalisia allekirjoituksia PDFasiakirjoihin digitaalisia sertifikaatteja käyttämällä. Palvelut käyttävät PDF-asiakirjoissa myös sertifikaattiallekirjoitusta
todisteena niiden eheydestä ja alkuperästä Adoben omistamia digitaalisia sertifikaatteja käyttämällä. Et saa käyttää, yrittää
käyttää, kiertää, hallita, poistaa käytöstä, peukaloida, poistaa tai jaella sellaisia sertifikaatteja tai niitä vastaavia salausavaimia
mihinkään tarkoitukseen.
10. Sähköiset Aadhaar-allekirjoituspalvelut. Jos olet Intiassa sijaitseva Adobe Sign -asiakas ja käytät Aadhaarin sähköisiä
allekirjoituspalveluita, osioita 10.1 10.3 sovelletaan Adobe Signin käyttöösi.
10.1 Adobe Signin käytön yhteydessä Adobe (tytäryhtiönsä Adobe Indian kautta) tarjoaa sinulle ja loppukäyttäjillesi
mahdollisuuden todentaa sähköiset allekirjoitukset Aadhaar e-KYC -palveluiden avulla sähköiset Aadhaarallekirjoituspalvelut
10.2 Jos päätät käyttää sähköisiä Aadhaar-allekirjoituspalveluja, sähköisten Aadhaar-allekirjoituspalvelujen käyttöä
sääteleviä ehtoja sovelletaan automaattisesti ilman minkään osapuolen lisätoimia. Ehdot ovat nähtävissä täällä:
https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/Services-Terms-Adobe-Sign-Aadhaaren_IN_20200902.pdf
sähköisten
Aadhaar-allekirjoituspalveluiden
ehdot .
Sähköisten
Aadhaarallekirjoituspalveluiden ehdot sisältävät erillisen sinun ja Adobe Indian välisen sopimuksen. Olet vastuussa kaikista
tiedoista, joita sinä tai loppukäyttäjäsi antavat, toimittavat tai käyttävät sähköisten Aadhaar-allekirjoituspalveluiden
yhteydessä. Jos Ehtojen ja sähköisten Aadhaar-allekirjoituspalveluiden ehtojen välillä on ristiriitoja, sähköisten Aadhaarallekirjoituspalveluiden ehdot ovat etusijalla, jos asia liittyy sähköisten Aadhaar-allekirjoituspalveluiden käyttöön.
10.3 Sinun vastuullasi on määrittää, mitä ilmoituksia, suostumuksia ja valvontaa vaaditaan, jotta noudatat lakeja,
standardeja, määräyksiä tai velvoitteita, joita sinulla saattaa olla loppukäyttäjiäsi kohtaan. Nämä velvoitteet sisältävät (a)
vuoden 2000 (Intian) tietotekniikkalain ja sen mahdollisten muutosten tai korvausten perusteella syntyvät velvoitteet; (b)
Henkilötietojen suojausesityksen, 2019 (kun se on säädetty) ja siihen tehtävät muutokset tai korvaukset; (c) Aadhaar-lain
(taloudellisten ja muiden tukien, etujen ja palveluiden kohdennettu toimittaminen), 2016 ja Aadhaar-asetukset
(Authentication), 2016, ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset tai korjaukset; ja (d) kaikki sovellettavat sähköisiin

Aadhaar-allekirjoituspalveluihin liittyvät ohjeet, direktiivit, käytännöt ja käsikirjat, jotka Intian yksilöllisen todennuksen
viranomainen ja sertifioivien viranomaisten valvoja ovat julkaisseet.
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