Adobe Fonts -palvelun Lisäehdot
Julkaistu 16. maaliskuu 2020. Voimassa 16. huhtikuuta 2020 lähtien. Korvaa kaikki aiemmat versiot.
Nämä lisäehdot määrittävät Asiakkaan Adobe Fonts -palvelun käyttöä, ja ne sisällytetään viittauksena Adoben Yleisiin
käyttöehtoihin (”Yleiset ehdot”), jotka ovat osoitteessa www.adobe.com/go/terms (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. Viittaukset "Palveluihin" näissä lisäehdoissa on määritelty osassa 1.14 (Palvelut).
1.

Määritelmät.

1.1 ”Tili” tarkoittaa tiliä (mukaan lukien Adobe ID ja käyttäjäprofiili), jonka Asiakas laatii rekisteröityessään Palveluun
ensimmäistä kertaa, mukaan lukien ainutkertaiset avaimet tai tunnukset, jotka Adobe antaa Asiakkaalle tai joita Adobe
käyttää yhdistääkseen Asiakkaan tiliinsä.
1.2 ”Adobe-tilaus/-tilaukset” tarkoittaa maksutonta tai maksettua Adoben jäsenyystaso- tai tilaustarjousta, mukaan lukien
Adobe Creative Cloud- ja Adobe Document Cloud -tilaukset, mutta rajoittumatta pelkästään näihin.
1.3 ”Tietokone” tarkoittaa virtuaalista tai fyysistä laitetta, jota käytetään tietojen tallentamiseen tai käsittelyyn, kuten
palvelinta, pöytätietokonetta, kannettavaa, mobiililaitetta, Internetiin kytkettyä laitetta ja laitteistotuotetta. Jos laitteessa on
useampi kuin yksi virtuaaliympäristö (mukaan lukien virtuaalikoneet ja virtuaaliset suorittimet), kukin virtuaaliympäristö
lasketaan erilliseksi Tietokoneeksi.
1.4 ”Työpöytäfontti/-fontit” tarkoittaa fontteja tai fonttiperheitä, joita Adobe tarjoaa Asiakkaalle Palvelun kautta ja jotka
Asiakas voi synkronoida Tietokoneelleen ja Asiakirjojen luomiseen tarvittavaan käyttöönsä.
1.5 ”Asiakirja(t)” tarkoittaa mitä tahansa sähköistä asiakirjaa huolimatta siitä, onko se julkisesti jaettu, ja jossa käytetään
Työpöytäfontteja huolimatta siitä, ovatko ne sisäänrakennettuja vai eivät, mukaan lukien näyttötarkoitukset tai kenen
tahansa Asiakirjaa tarkastelevan tai siihen käyttöoikeudet saaneen henkilön suorittama käyttö.
1.6 ”Dokumentaatio” tarkoittaa selitteellisiä kirjallisia materiaaleja ja tiedostoja tai muita käyttäjädokumentteja, jotka tulevat
Asiakkaalle Lisensoidun Sisällön mukana tai jotka Adobe on julkaissut tai joita Adobe muutoin tarjoaa Asiakkaalle liittyen
Palvelun käyttöön.
1.7 ”Lisensoija(t)” tarkoittaa kolmatta osapuolta, joka lisensoi Adobelle jotain Lisensoitua Sisältöä, jonka Adobe tarjoaa
käyttäjän käyttöön.
1.8 ”Lisensoitu Sisältö” tarkoittaa Työpöytäfontteja, Marketplace-fontteja, Verkkofontteja, Verkkoprojekteja, Palvelua ja
kaikkia sen päivityksiä.
1.9 ”Lisensoidut Fontit” tarkoittavat (A) fontteja tai fonttiperheitä, jotka Adobe lisensoi käyttäjän käyttöön Palvelun kautta
näiden Lisäehtojen mukaisesti sekä (B) Marketplace-fontteja.
1.10 ”Marketplace-fontit” tarkoittaa fontteja tai fonttiperheitä, jotka Adobe tai Lisensoija(t) lisensoi(vat) Asiakkaalle Palvelun
kautta Asiakkaan käyttöön ja jotka ovat Adoben tai Lisensoijan loppukäyttäjän käyttöoikeusehtojen alaisia.
1.11 ”Media” tarkoittaa yksittäin ja kollektiivisesti kaikkia Julkaistuja Asiakirjoja ja Julkaistuja Sivustoja.
1.12 ”Julkaisija” tarkoittaa henkilöä tai yhteisöä, joka omistaa tai valvoo sisältöä, joka on muuta kuin Lisensoitua Sisältöä ja
joka ilmestyy Mediassa.
1.13 “Jälleenmyyjäpalvelu” tarkoittaa mitä tahansa palvelua, joka sallii asiakkaidensa valita kirjasimia sivustoille tai muille
tuotteille, joita se ylläpitää heidän puolestaan (esim. blogipalvelut, sosiaalisen median profiilit yms.)
1.14 ”Palvelu(t)” tarkoittavat Adobe Fonts -palvelua ja kaikkia muita ominaisuuksia ja sisältöä, joka toimitetaan tai jota
voidaan käyttää Adobe Fonts -palvelun sivuston kautta.
1.15 ”Päivitykset” tarkoittavat päivityksiä, tarkastuksia, muutoksia tai lisäyksiä, jotka Adobe saattaa toteuttaa tai tarjota
käyttäjälle milloin tahansa Palvelun päivittämiseksi, laajentamiseksi tai parantamiseksi laajuudessa, jota erilliset ehdot eivät
kata. Adobe ei ole korvausvelvollinen Asiakkaalle missään muodossa tällaisista muutoksista.

1.16 ”Sivusto(t)” tarkoittavat sivustoja, Internet-sivuja ja sivuston sisältöä, jonka Asiakas suunnittelee, kehittää tai luo ja joka
julkaistaan ja joka sisältää, käyttää ja julkisesti esittää Verkkofontteja Palvelun käytön avulla.
1.17 ”Verkkofontit” (Web Fonts) tarkoittavat fontteja tai fonttiperheitä, joita tarjoamme Asiakkaalle Palvelun kautta ja joiden
avulla voi luoda verkkosivustoja.
1.18 ”Verkkoprojekti(t)” tarkoittaa Asiakkaan Palvelun avulla luomaa ohjelmistopakettia, joka koostuu Asiakkaan asetuksista,
Lisensoitujen Fonttien valinnoista, formaateista, tyylilehdistä ja muista ohjelmistokoodeista sekä muista mahdollisista
koodeista, joiden avulla kukin Lisensoitu Fontti voidaan pakata ja yksilöidä sekä Lisensoitujen Fonttien käyttöä voidaan hallita
ja seurata Verkkosivustojen yhteydessä.
2.

Pääehdot.

2.1 Adoben tilaukset. Palvelu sisältää (A) maksuttoman Adobe-tilauksen sekä (B) maksupohjaisen (maksetun) Adobetilauksen, joiden avulla Asiakas voi käyttää Lisensoituja Fontteja omassa Mediassaan. Jotkin maksulliset Adobe-tilaukset
voivat sisältää myös kokeilujakson.
2.2 Versiopäivitys; Marketplace-fontit.
(A) Jos Asiakkaalla on ilmainen Adobe-tilaus, Asiakas ymmärtää, että osa tämän käytössä olevista Lisensoiduista Fonteista
voi jossain vaiheessa siirtyä pelkästään maksullisen Adobe-tilauksen piiriin. Asiakas saattaa joutua päivittämään tai
muuttamaan Adobe-tilauksensa valintoja, jotta Lisensoitujen Fonttien käyttöä voidaan jatkaa.
(B) Jos Asiakas päivittää maksuttomasta Adobe-tilauksesta maksulliseen Adobe-tilaukseen, maksuton Adobe-tilaus päättyy
päivityksen yhteydessä ja uuden maksullisen Adobe-tilauksen maksu veloitetaan välittömästi Asiakkaan luottokortilta
päivityshetkellä.
(C) Jos Asiakas laskee maksullisen Adobe-tilauksen tasoa tai peruuttaa maksullisen Adobe-tilauksen, Asiakas saa
automaattisesti ilmaisen Adobe-tilauksen. Tällöin käyttäjä hyväksyy, että näin tehtäessä saatetaan menettää tiettyjä
ominaisuuksia tai käyttäjän Tilin käyttökapasiteetti tai käyttörajoitukset saatavat pienentyä. Emme ole vastuussa tällaisista
menetyksistä. Jos Asiakas muuttaa maksullisen Adobe-tilauksensa ilmaiseksi Adobe-tilaukseksi, Asiakas pääsee edelleen
käyttämään ostamiaan Marketplace-fontteja.
3.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet, Lisensoidun Sisällön käytön rajoitukset.

3.1 Lisensoitujen Fonttien käyttö. Asiakkaan valitsemasta Adobe-tilauksesta tai Marketplace-fonteista riippuen Asiakkaan
käyttöön saatavilla olevat Lisensoidut Fontit voivat vaihdella. Jotkin näissä Lisäehdoissa kuvatut Palvelun ominaisuudet,
toiminnallisuudet ja Lisensoitujen Fonttien kategoriat eivät välttämättä ole saatavissa maksuttomaan Adobe-tilaukseen.
Lisensoitujen Fonttien mihinkä tahansa osaan rekisteröitymisen, pääsyn tai käytön yhteydessä ja Asiakkaan valitseman
Adobe-tilauksen (ja tarvittaessa maksettujen Adobe-tilauksen maksujen) mukaisesti Adobe myöntää Asiakkaalle eiyksinomaisen, ei-siirrettävän ja rajoitetun oikeuden käyttää Lisensoituja Fontteja Median suunnitteluun ja kehittelyyn niiden
käyttöoikeuksien mukaisesti, jotka Adobe Fonts -sivustolla on annettu Lisensoituihin Fontteihin, ja ainoastaan niin pitkäksi
ajaksi kuin Asiakas ylläpitää keskeytyksetöntä Adobe-tilausta. Tässä osiossa 3.1 (Lisensoitujen Fonttien käyttö) myönnettyyn
lisenssiin sovelletaan seuraavia ehtoja:
(A) Tietokonetaitto.
Asiakas voi käyttää Työpöytäfontteja Asiakirjojen suunnitteluun ja kehittämiseen ja upottaa Työpöytäfonttien kopioita
Asiakirjaan kyseisen asiakirjan tulostamista ja näyttämistä varten. Fontin täytyy olla osajoukko, joka sisältää vain ne kuviot,
jotka ovat välttämättömiä työn näyttämisen kannalta, ja Asiakirjan täytyy peittää näkyvistä tai suojata siihen upotetut
fonttitiedot tahalliselta tai tahattomalta löytymiseltä tai väärinkäytöltä. Mitään muita sulauttamisoikeuksia ei anneta tai sallita
tämän käyttöoikeuden perusteella.
(B) Julkaiseminen Internetissä. Jos Asiakkaan Lisensoidut Fontit mahdollistavat käytön verkkosivuston julkaisutoimintaa
varten:
Asiakas voi käyttää Verkkofontteja omien Verkkosivustojensa suunnitteluun ja kehittämiseen ja tällaisiin tarkoituksiin
luotavaa Verkkoprojektia varten. Asiakas voi viitata linkkiin tai koodata sellaisen Verkkoprojektiin Verkkosivustonsa
suunnittelussa. Mikään muu verkkokäyttö ei ole sallittua.

3.2 Verkkoprojektien käyttö yrityksessä. Jos olet Yrityskäyttäjä, suostut siihen, että Yritysprofiilissasi olevia Web-projekteja
hallitsee kyseiseen Yritysprofiiliin liittyvä yritys siinä tarkoituksessa, että se kykenee siirtämään tällaisia Web-projekteja toiselle
Yrityskäyttäjälle.
3.3 Sellaisten Julkaisijoiden Lisensoidun Sisällön käyttö, joiden puolesta Asiakas luo Verkkosivustoja. Julkaisijoiden,
joiden puolesta Asiakas luo Verkkosivustoja, täytyy tilata Palvelu suoraan Adobelta, jotta heille voidaan myöntää Lisensoidun
Sisällön käyttöoikeus. Asiakas ei voi isännöidä Verkkofontteja eikä Verkkoprojekteja Julkaisijan puolesta eikä jälleenmyydä
Palvelua tälle.
3.4 Velvollisuudet, Rajoitukset ja Lisensoidun Sisällön kielletyt käytöt.
(A) Dokumentaation kopioiminen. Käyttäjä saa tehdä Dokumentaatiosta kopioita, mutta ainoastaan niin monta kopiota
kuin on kohtuudella tarpeen käyttäjän sisäiseksi viitteeksi liittyen käyttäjän Lisensoidun Sisällön käyttöön.
(B) Lisensoidun Sisällön käytön jatkaminen. Lisensoidun Sisällön jatkuva käyttö voi edellyttää useita Internet-yhteyksiä
Lisensoidun Sisällön käyttöön tai aktivointiin tai Asiakkaan Lisensoidun Sisällön käyttöoikeuden valtuuttamiseen,
uudistamiseen tai validointiin. Joissain tapauksissa Asiakkaan Mediaan suunnittelema Lisensoitu Sisältö on Asiakkaan ja
Mediaa käyttävien tai katselevien kolmansien osapuolten nähtävissä ainoastaan niin kauan kuin Asiakkaalla on
keskeytyksetön Adobe-tilaus (mukaan lukien tarvittaessa kaikkien Adobe-tilauksen maksujen maksaminen).
(C) Sisällytetyt avoimen lähdekoodin komponentit. Osa Lisensoitua Sisältöä saattaa hyödyntää tai sisältää avoimen
lähdekoodin ohjelmistokomponentteja ja ohjelmia. Avoimen lähdekoodin lisenssiehdot, jotka on lueteltu lisensoidun sisällön
tekijänoikeustiedostoissa tai lisenssi-ilmoituksissa, hallitsevat sopimuksen lisäksi lisensoidun sisällön käyttöä.
(D) Säilytä olemassa olevat ilmoitukset. Lisensoitua Sisältöä voidaan toimittaa Asiakkaalle tietyin omistusoikeudellisin
ilmoituksin, mukaan lukien patentti-, tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitukset. Kaikki tällaiset Lisensoidussa Sisällössä
esitetyt omistusoikeudelliset ilmoitukset on säilytettävä täsmälleen alkuperäisinä (eikä niitä saa muuttaa).
(E) Lisensoidun Sisällön kielletyt käytöt. Lukuun ottamatta avoimen lähdekoodin käyttöehtoja, jotka koskevat tiettyä
avoimen lähteen komponenttia, joka saattaa sisältyä palveluun tai jota saatetaan jakaa Lisensoidun Sisällön kanssa, Asiakasta
kielletään nimenomaisesti tekemästä seuraavia asioita:
(1) Lisensoidun Sisällön ylläpito Asiakkaan omalla palvelimella tai muulla itseylläpitovaihtoehdolla tai -palvelulla;
(2) Lisensoidun Sisällön niputtaminen, upottaminen tai muunlainen jakelu Asiakkaan Mediassa tai Asiakkaan
käyttöoikeuden Lisensoidun Sisällön osaan alilisensointi toiselle henkilölle, paitsi kuten näiden Lisäehtojen kohdassa 3.1
(Lisensoitujen Fonttien käyttö) kuvataan;
(3) Lisensoitujen Fonttien ulkoisen tulostuksen salliminen Asiakkaan Mediasta tai Lisensoitujen Fonttien minkään osan
jakelu yksittäin tai tavalla, jolla toinen henkilö voisi käyttää Lisensoituja Fontteja luodakseen uutta sisältöä;
(4) toimintojen lisääminen tai Lisensoitujen Fonttien minkään osan muunlainen muuttaminen, mukauttaminen,
kääntäminen, konvertointi, modifiointi, luominen sekä johdannaistöiden tekeminen;
(5) Verkkoprojektin tai Lisensoitujen Fonttien purkaminen, hajottaminen, takaisinmallinnus ja muunlaiset lähdekoodin
paljastamisyritykset ja Verkkoprojektin tai Lisensoitujen Fonttien ohjelmistollisten suojamekanismien estäminen,
ohittaminen tai muunlainen kiertäminen laajemmassa laajuudessa kuin se on sallittu Asiakkaan lainkäyttöalueen
sovellettavassa lainsäädännössä, joka erikseen kieltää tällaiset rajoitukset; Asiakkaan on ensin pyydettävä tiedot Adobelta, ja
Adobe voi, oman harkintansa mukaan joko toimittaa tiedot Asiakkaalle tai asettaa kohtuullisia ehtoja, mukaan lukien
kohtuulliset maksut, Asiakkaan Ohjelmiston tai Lisensoidun Sisällön käytölle sen varmistamiseksi, että Adoben ja Adoben
Lisensoijan Immateriaalioikeudet Lisensoituihin Fontteihin on suojattu;
(6) oikeuksien, jotka Asiakkaalla on Lisensoitujen Fonttien käyttöön, luovuttaminen, vakuusturvan myöntäminen niihin tai
muunlainen kyseisten käyttöoikeuksien minkä tahansa osan siirtäminen;
(7) pyrkiminen kopioimaan, siirtämään tai poistamaan Lisensoituja Fontteja Verkkoprojektista tai siitä kohdasta käyttäjän
Tietokonetta, johon Adobe on asentanut kyseiset Lisensoidut Fontit, tai muutoin pyrkiminen käyttämään Lisensoituja
Fontteja muulla tavoin kuin tilaamalla Palvelu suoraan Adoben tarjoamalla tavalla;
(8) Lisensoitujen Fonttien kopioiminen ja jakelu (paitsi kuten erityisesti sallitaan tietyn tyyppiseen Mediaan upotetuille
Lisensoiduille Fonteille näiden Lisäehtojen kohdan 3.1(A) (Tietokonetaitto) mukaisesti) käytettäväksi
palvelutoimistojärjestelyssä, kuten kaupallisen tulostuspalvelun tarjoajan taholta;

(9) Asiakkaan tietokoneeseen synkronoitujen Työpöytäfonttien käyttöoikeuden jakaminen;
(10) kuvioiden esittäminen, valmistus tai kaappaaminen kokonaan tai osittain jaeltavaksi tai myytäväksi fonttina tai
ladontajärjestelmänä;
(11) Verkkofonttien tai Verkkoprojektien isännöinti omien asiakkaidesi puolesta tai Palvelun jälleenmyyminen heille; sekä
(12) minkään Lisensoidun Sisällön osan käyttö Jälleenmyyjäpalvelussa ilman erillistä Adobelta saatua kirjallista
ennakkolupaa.
(F) Näiden Lisäehtojen noudattaminen. Adobe voi pyytää todisteita käyttäjän näiden Lisäehtojen noudattamisesta
kohtuullisella varoitusajalla, ja käyttäjä suostuu antamaan Adobelle nämä todisteet kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
vaatimuksen vastaanottamisesta.
4.

Muut Oikeudet ja Velvollisuudet.

4.1 Tuki. Tekninen tuki tarjotaan vain maksullisten Adobe-tilausten osallistujille. Teknisen tuen antamiseksi Adobe saattaa
tarvita yhteydenpitoa Asiakkaan tai Asiakkaan henkilökunnan kanssa ja saattaa pyytää pääsyä Asiakkaan järjestelmiin tai
verkostoihin. Jos Asiakas ei tee yhteistyötä, Adobe voi rajoittaa Asiakkaalle antamansa tuen laajuutta.
4.2 Irtisanominen.
(A) Asiakas hyväksyy, että Adobe hankkii Lisensoitua Sisältöä sisällön Lisensoijilta, jotka omistavat sen tai joilla on oikeus
lisensoida tällaista Lisensoitua Sisältöä. Asiakkaan oikeudet käyttää tätä Lisensoitua Sisältöä ja sisällyttää niitä Mediaan ovat
riippuvaisia Adoben ja Adoben Lisensoijien välisten sopimusten jatkuvasta täytäntöönpanokelpoisuudesta. Jos Adoben ja
Adoben Lisensoijien väliset sopimukset päättyvät, Asiakas voi edelleen käyttää Lisensoitua Sisältöä omassa Mediassaan, jollei
Adobe anna Asiakkaalle irtisanomisilmoitusta. Adobe pyrkii antamaan käyttäjälle ilmoituksen kohtuullisessa ajassa ennen
tällaista irtisanomista.
(B) Adobe voi oman harkintansa mukaisesti keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi Asiakkaan Tilin, jos Adobe päättelee, että
on tapahtunut väärinkäyttöä, liikaa Palveluun kohdistuvia toistuvia pyyntöjä tai muunlaista liiallista Palvelun käyttöä.
(C) Kaikki yritykset häiritä Lisensoidun Sisällön toimintaa millä tahansa tavalla voivat aiheuttaa rikosoikeudellisia
toimenpiteitä ja johtaa tutkimuksiin ja syytteiden nostamiseen.
4.3 Maksujen palauttaminen. Marketplace-fonttien ostosten perumisesta, tason alentamisesta tai muista muutoksista ei
anneta takaisinmaksua.
4.4 Irtisanomisen tai keskeyttämisen seuraukset.
(A) Jos Asiakas irtisanoo Tilinsä tai jos Adobe irtisanoo sen, koska Asiakas rikkoo näitä Lisäehtoja, Adobe voi sulkea
Asiakkaan Tilin ilman erillistä ilmoitusta.
(B) Asiakkaan Tilin irtisanominen ja peruminen voi johtaa Asiakkaan Tilin välittömään lopettamiseen tai poistamiseen ja
kaiken Asiakkaan Tilin sisällön takavarikointiin ja poistamiseen, mukaan lukien Asiakkaan Palvelun asetustietojen ja websivujen suunnittelutiedot. Kun tiedot on kerran poistettu, niitä ei voida palauttaa.
4.5 Tietosuoja. Lisätietoja Adobe Fontsin tietosuojakäytännöistä on osoitteessa
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.
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