
Adobe Sparkin lisäehdot  
  
Julkaistu 16. maaliskuu 2020. Voimassa 16. huhtikuuta 2020 lähtien. Korvaa kaikki aiemmat versiot.  
  

Nämä Lisäehdot säätelevät Adobe Sparkin käyttöäsi ja sisällytetään viittauksena Adoben Yleisiin käyttöehtoihin (”Yleiset 
ehdot”), jotka ovat osoitteessa https://www.adobe.com/legal/terms.html. (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.  Spark-asiakkaan lataama kirjasin.  

1.1  Minkä tahansa Adobe Sparkiin lataamasi tai lähettämäsi kirjasimen tai kirjasintiedoston (”Spark-asiakkaan lataama 
kirjasin”) osalta vakuutat, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet, jotta voimme käyttää, jäljentää, näyttää, isännöidä ja 
levittää Spark-asiakkaan lataamaa kirjasintiedostoa sellaisten Spark-projektien (määritelty alla) yhteydessä, jotka olet luonut 
Adobe Sparkin kautta. Spark-asiakkaan lataamia kirjasimia ei pidetä Ehdoissa määriteltynä Spark-projektina. Adobe ei takaa, 
että tällainen Spark-asiakkaan lataama kirjasin on yhteensopiva Adobe Sparkin kanssa tai soveltuva käytettäväksi sen kanssa.  

1.2  Jos kolmas osapuoli ilmoittaa meille tai jos meille tulee tieto siitä, että sinulla ei ole osiossa 1.1 (Spark-asiakkaan lataama 
kirjasin) takaamiasi oikeuksia tai että Spark-asiakkaan lataama kirjasimesi loukkaa kolmannen osapuolen 
immateriaalioikeuksia, saatamme poistaa Spark-asiakkaan lataaman kirjasimen tililtäsi sekä Spark-projekteista, joissa 
käytetään kyseistä Spark-asiakkaan lataamaa kirjasinta. Jos poistamme Spark-asiakkaan lataaman kirjasimesi tililtäsi tai 
Spark-projekteista, joissa käytetään kyseistä Spark-asiakkaan lataamaa kirjasinta, Spark-projektiesi näkymä saattaa 
muuttua. Lisätietoja siitä, kuinka Spark-projektisi voivat muuttua, on Adobe Sparkin usein kysyttyjen kysymysten sivulla.  

1.3  Suosittelemme, että varmuuskopioit Spark-asiakkaan lataaman kirjasimesi säännöllisesti muualle, jos Palvelut tarjoavat 
tallennustilaa ja tämä toiminto on sallittu soveltuvissa Palveluissa.  

1.4  Voit peruuttaa pääsymme Spark-asiakkaan lataamaan kirjasimeesi ja evätä oikeutemme milloin tahansa poistamalla 
Spark-asiakkaan lataaman kirjasimesi Adobe Sparkin Brand Manager -toiminnolla.  

1.5  Kun tilisi lopetetaan tai suljetaan, pidätämme oikeuden poistaa Spark-asiakkaan lataaman kirjasimesi. Järjestelmä saattaa 
kuitenkin säilyttää Spark-asiakkaan lataamasta kirjasimesta kopioita, jotka ovat tallentuneet säännöllisten varmuuskopioiden 
yhteydessä. 

1.6  Et saa jakaa Spark-asiakkaan lataamaa kirjasinta muille tai loukata kenenkään immateriaalioikeuksia millään tavalla.  

1.7   Et saa ladata, välittää, tallentaa tai saattaa saataville mitään Spark-asiakkaan lataamaa kirjasinta tai koodia, joka sisältää 
viruksia, haittaohjelmia tai muita komponentteja, jotka on tarkoitettu vahingoittamaan tai rajoittamaan Palvelujen tai 
Ohjelmiston toimivuutta.  

1.8   Voimme kerätä tietoja, jotka liittyvät Spark-asiakkaan lataaman kirjasimesi käyttöön, esimerkiksi lähettämäsi Spark-
asiakkaan lataaman kirjasimen nimet ja sen käyttötavat.  

 
2.  Kolmansien osapuolten palvelut.   

2.1  Adobe Spark sisältää ominaisuuksia, joiden avulla voit Adobe Spark -ohjelman sisällä käyttää ja etsiä sisältöä itsenäisistä 
kolmansien osapuolien palveluista sekä tuoda tällaista sisältöä suoraan Spark-projektiisi. Adobe Spark 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/legal/permissions/image-notice.html. Kaikkia muita kolmansien osapuolien 
palveluntarjoajien käyttöä koskevia Yleisten Ehtojen vaatimuksia sovelletaan.    

 
3.   Spark-kävijöiden henkilötiedot.    

3.1  Asiakkaan velvollisuudet. Suhteessa, joka vallitsee Adoben ja sinun välillä, olet yksin vastuussa kaikista Adobe Spark -
projektisi vierailijoiden (”Spark-kävijät”) henkilötiedoista, joita saatat kerätä Spark-projektisi kautta, kun Spark-vierailijat 

https://www.adobe.com/legal/terms.html
https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html


katselevat tai käyttävät Spark-projektejasi. ”Spark-projektit” tarkoittavat Adobe Sparkin avulla luomiasi projekteja, kuten 
videoita, verkkosivuja ja grafiikkaa. Sinun täytyy:     

(A)  noudattaa kaikkia Spark-kävijöiden henkilötietoihin sovellettavia tietosuoja- ja yksityisyyttä koskevia lakeja ja sääntöjä, 
joihin voivat lukeutua tietosuojakäytännön saattaminen näkyville Spark-projekteihisi tai niiden yhteyteen, evästebannerin 
esittäminen, suostumuksen hankkiminen ja ylläpitäminen jne.; sekä    

(B)  puolustaa, turvata ja suojata Adobea kaikilta Spark-kävijöiden vaatimuksilta, haasteilta tai oikeusmenettelyiltä, jotka 
liittyvät Spark-kävijöiden henkilötietojen käyttöön tai niihin liittyvään laiminlyöntiin.   
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