Adobe Substance 3D -yhteisöresurssien lisäehdot
Voimassa 23. kesäkuuta 2021 lähtien. Korvaa kaikki aiemmat versiot.
Nämä Lisäehdot määrittävät Adobe Substance 3D -yhteisöresurssien (
) käyttöäsi, ja ne sisällytetään
viittauksena Adoben yleisiin käyttöehtoihin (
), jotka ovat osoitteessa www.adobe.com/go/terms_fi (näitä
Lisäehtoja ja Yleisiä ehtoja kutsutaan yhteisesti nimellä
). Niillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita
tässä ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin yleisissä ehdoissa määritellyillä termeillä. Näissä Lisäehdoissa mainitut
viittaavat yhteisöresurssipalveluihin.
tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka
hankkii Sisältöä Palveluista. Näiden Lisäehtojen mukaan, jos lähetät Sisältöä Palveluihin Yrityksen puolesta,
olet
ja sanalla
tarkoitetaan näissä Lisäehdoissa tällaista Yritystä.
1.

Sisällön lisenssit. Yhteisöresurssit on alusta, jolla käyttäjät voivat vaihtaa Sisältöä. Lähettämällä Sisältöä Palveluihin
yhteisöresurssien lisenssi
Se sijaitsee osoitteessa https://www.adobe.com/go/community-assets-license_fi.
2. Sisällön käyttö.Jos lähetät Sisältöä Palveluihin, ymmärrät ja hyväksyt, että (A) Lisenssinhaltijat voivat muuttaa ja
käyttää Sisältöäsi minkä tahansa aiheen yhteydessä (paitsi yhteisöresurssien lisenssin rajoittamina); (B)
Lisenssinhaltijoiden ei tarvitse nimetä sinua omistajaksi, kun he käyttävät Sisältöäsi. (C) Adoben ei tarvitse nimetä sinua
Palveluihin lähettämäsi Sisällön omistajaksi. ja (D) voimme muuttaa, poistaa tai lisätä Sisältösi metatietoja ilman, että
Adobe tai Lisenssinhaltijat ovat siitä mitenkään vastuussa. Emme ole vastuussa kolmannen osapuolen Sisältösi käytöstä,
emmekä ole vastuussa, jos Lisenssinhaltija ei noudata näitä Ehtoja, ei noudata yhteisöresurssien lisenssiä tai muutoin
väärinkäyttää Palveluja.
3. Palvelujen käyttösi. Et saa käyttää Palveluja Sisältösi henkilökohtaisena tallennustilana. Jos Adobe päättää, että
Palvelujen käyttösi rikkoo Ehtoja tai Adoben Yhteisösääntöjä (jotka sisällytetään Ehtoihin viittauksena), Adobe voi milloin
tahansa poistaa käyttäjän Sisällön Palveluista tai estää käyttäjää käyttämästä Palveluita joko ilmoittaen tai ilmoittamatta
siitä käyttäjälle.
4.

Sisällön lataaminen ja hallinta

4.1. Sisällön lataaminen. Sinun on noudatettava Palveluissa kuvattua latausprosessia, mutta meillä on oikeus hylätä
Sisältösi lataaminen Palveluihin mistä tahansa syystä.
4.2. Sisällön hallinta. Voit poistaa minkä tahansa Sisältösi Palveluista milloin tahansa, mutta Lisenssinhaltijoilla, jotka
lisensoivat Sisältösi ennen kuin poistat sen Palveluista, on edelleen samat oikeudet, jotka olet myöntänyt heille
lataamisen yhteydessä lataushetkellä voimassa olevan lisenssin mukaisesti (esim. yhteisöresurssien lisenssi, CC BY 4.0
jne.).
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