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Nämä Lisäehdot sisällytetään viittauksena Adoben Yleisiin käyttöehtoihin (”Yleiset ehdot”), jotka sijaitsevat osoitteessa 
www.adobe.com/go/terms ja säätelevät Adobe Stock -palvelujen käyttöäsi minkä tahansa Teoksen Adobe Stockiin 
lähettämiseen tai lataamiseen liittyvissä asioissa. Näitä Lisäehtoja sovelletaan kaikkeen sisältöön, valokuviin, kuvituksiin, 
vektoreihin, kuviin, malleihin, 3D-resursseihin, videoihin ja muihin kuva- ja graafisiin töihin (yhteisesti sekä kaikkien niihin 
liittyvien avainsanojen, kuvausten, kunnianantojen ja kuvatekstien tapauksessa), jotka lähetät Adobelle tai lataat 
Verkkosivustoon, jos ne ovat näiden Lisäehtojen tai Lisäehtojen minkä tahansa aikaisempien versioiden alaisia (”Teokset”). 
Näitä Lisäehtoja ja Yleisiä ehtoja kutsutaan yhteisesti nimellä ”Ehdot”. Niillä termeillä, joita tässä ei ole määritelty, on samat 
määritelmät kuin Yleisissä ehdoissa.Termillä ”Verkkosivusto” tarkoitetaan Adoben sivustoja ja sovelluksia, jotka helpottavat 
pääsyä näihin sivustoihin, mukaan lukien muun muassa contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com ja 
adobe.com. Jos lähetät Teoksen sovellettavien tekijänoikeuksien omistajien puolesta, vakuutat ja takaat, että sinulla on 
valtuudet siihen ja varmistat, että nämä tekijänoikeuksien omistajat noudattavat Ehtoja tarvittaessa. Jos lähetät Teoksen 
yhteisön puolesta, Ehtoja sovelletaan kyseiseen yhteisöön ja sen tytäryhtiöihin. Tällöin esität ja varmennat, että sinulla on 
valtuudet sitoa yhteisö Ehtoihin.  
 

1.  Adobe-lisenssit. Annat Adobelle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, jatkuvan, täysin maksetun ja maksuttoman 
lisenssin Teoksen käyttöä, jäljentämistä, julkista esittämistä, julkista suorittamista, jakelua, indeksointia, kääntämistä ja 
muokkaamista varten, minkä tarkoituksena ovat seuraavat: Verkkosivuston käyttö; Teoksen esittely, jakelu, markkinointi, 
myynninedistäminen ja lisensoiminen käyttäjille; uusien ominaisuuksien ja palvelujen kehittäminen, Teoksen arkistointi; ja 
Teoksen suojaaminen. Adobe voi käyttää Teosta Teoksen, Verkkosivuston, Adoben liiketoiminnan ja muiden tuotteiden ja 
palveluiden markkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin. Tällöin myönnät Adobelle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, 
täysin maksetun ja maksuttoman käyttöoikeuden Teoksen käyttöön, jäljentämiseen, julkiseen esittelyyn, jakeluun, 
muokkaamiseen, julkiseen suorittamiseen ja kääntämiseen tarpeen mukaan, ja Adobe voi suorittaa harkintansa mukaisen 
korvauksen sinulle, kuten alla kohdassa 5 (Maksu) on kuvattu. Myönnät Adobelle lisäksi oikeuden, mutta et velvollisuutta, 
käyttää näyttönimeäsi, tavaramerkkejäsi ja kauppanimikkeitäsi Adoben markkinointi- ja myynninedistämistoimintojen 
yhteydessä sekä Ehtojen mukaisen käyttöoikeuden Teokseen. 
 

2.  Käyttöoikeudet käyttäjille. Myönnät Adobelle käyttöoikeuden edelleen myöntää käyttöoikeuksia ja alilisensoida 
Adoben oikeuksia käyttää, jäljentää, julkistaa, jakaa, muokata, esittää julkisesti ja kääntää Teoksen ei-yksinomaisella, 
maailmanlaajuisella ja pysyvällä tavalla missä tahansa välineessä tai sovelluksessa. Adobe voi alilisensoida Teoksia Adoben ja 
käyttäjän välisen kirjallisen tai sähköisen sopimuksen mukaisesti (”Käyttäjäsopimus”). Käyttäjille annettava käyttöoikeus voi 
sisältää oikeuden muokata ja luoda Teokseen perustuvia johdannaistöitä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen näihin, 
oikeuden myydä tai jaella Teosta tai sen jäljennöksiä edelleen, jos se on yhdistetty tai yhteydessä joihinkin tavaroihin tai 
tekijänoikeudellisiin tuotteisiin tai kauppatavaroihin, missä tahansa nyt tai myöhemmin tunnetussa välineessä tai muodossa, 
edellyttäen, että tällaisten käyttäjien muunnetun Teoksen käyttö rajoitetaan vain samoihin käyttötarkoituksiin, jotka on 
sallittu alkuperäisen Teoksen suhteen. Selvennettäköön, että Adobe voi myöntää käyttäjille ja muille valtuutetuille 
kolmansille osapuolille (kuten rajoituksetta markkinointikonsulteille tai palveluntarjoajille) oikeuden lähettää tai jakaa Teosta 
sosiaalisen median sivustoille tai muille kolmansien osapuolten sivustoille, jollei Käyttäjäsopimuksessa määrätyistä 
rajoituksista aiheudu muuta. Adobe tarjoaa sovellusohjelmakäyttöliittymän (”API”), jonka avulla kumppanit voivat esitellä ja 
helpottaa Teoksen myyntiä.  
 

3.  Immateriaaliomaisuusoikeudet. 

3.1  Immateriaaliomaisuusoikeudet. Ilmoitat ja takaat, että omistat kaikki Teokseen sisältyvät ja siihen kuuluvat oikeudet, 
nimikkeet ja edut, mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, yksityisyydensuojaoikeudet, julkaisuoikeudet, 
moraaliset oikeudet ja muut omistusoikeudet (yhteisesti ”Immateriaalioikeudet”), tai että sinulla on kaikki tarvittavat 
oikeudet ja lisenssit, joilla voit myöntää Adobelle Ehtoihin perustuvat käyttöoikeudet. Vastaat ja takaat edelleen, että Teos ei 
loukkaa muiden immateriaaliomaisuusoikeuksia, sisällä harhaanjohtavia tai vääriä tietoja eikä sisällä mitään laitonta tai 
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halventavaa sisältöä. Et lähetä ladattavaksi mitään Teosta, joka loukkaa tai rikkoo kenenkään henkilön tai yhteisön 
immateriaaliomaisuusoikeuksia tai joka voidaan katsoa herjaukseksi, kunnianloukkaukseksi tai panetteluksi toista henkilöä 
tai yhteisöä kohtaan. Sinun on myös noudatettava sovellettavaa lakia.  

3.2  Tiedotteet. Jos Teos sisältää tunnistettavan henkilön, tavaramerkin tai logon kuvan tai omaisuuden erottuvan kuvan 
osan tai muodon, jota immateriaaliomaisuusoikeudet suojaavat, vastaat ja takaat, että (A) olet hankkinut kaikki tarvittavat ja 
voimassa olevat julkaisut tai sopimukset, jotka ovat olennaisilta osiltaan Adoben vakiomallien ja julkaisulupasopimusten 
mukaisia, jokaista Teoksessa kuvattua henkilöä tai omaisuutta varten; ja (B) toimitat tällaisten tiedotteiden tai sopimusten 
kopiot Adobelle pyynnöstä viipymättä. Jos kuitenkin sovimme, että voit osallistua toimituksellisen sisältömme kokoelmaan ja 
lähetät Teoksen, joka on nimetty vain ”toimitukselliseen käyttöön”, Adobe voi hyväksyä sen ilman mallia tai omistusoikeuden 
luovutussopimusta täysin harkintansa mukaan ja jollei Adoben ohjeista tai vaatimuksista muuta aiheudu. Jos Teos on nimetty 
vain ”toimitukselliseen käyttöön”, vastaat ja takaat, että: (1) Teos tosiasiallisesti kuvaa aihetta; (2) että kaikki vastaavat 
avainsanat, kuvaukset, tunnustukset ja kuvatekstit ovat täsmällisiä; ja (3) että Teosta ei ole muutettu tavalla, joka muuttaa sen 
toimituksellista asiasisältöä tai eheyttä. 
 

4.  Teoksen omistus ja käyttö. Teoksen omistusoikeus tai oikeus saada Teoksesta etua eivät siirry Adobelle Ehtojen nojalla. 
Lukuun ottamatta Ehtojen mukaisesti antamiasi lisenssejä, Adobe ei vaadi mitään omistusoikeutta Teokseen. Sekä Adobella 
että Adoben käyttäjillä, jotka käyttävät Teosta, on oikeus, mutta ei velvollisuutta, merkitä sinut Teoksen tekijäksi tai lähteeksi 
tavanomaisella tavalla. Ymmärrät ja suostut siihen, että Teoksen kaupallisessa käytössä (A) tekijöitä ei yleensä hyvitetä 
tällaisissa käyttötarkoituksissa; (B) käyttäjiä ei velvoiteta mainitsemaan tekijöitä; ja (C) Teosta voidaan muuttaa ja käyttää 
minkä tahansa aiheen yhteydessä (pornografia ja laittomat aiheet pois lukien). Luovut täten oikeudesta vastustaa näitä yleisiä 
liiketoimintatapoja; Käyttäjäsopimukset eivät kuitenkaan salli Teosten käyttöä pornografisiin tai laittomiin tarkoituksiin. 
Lisäksi metatietoja voidaan muuttaa, poistaa tai lisätä ilman minkäänlaista Adoben, Adoben jakelijoiden ja käyttäjien 
kantamaa vastuuta. Adobe ei ole vastuussa Käyttäjäsopimuksen ehtojen noudattamatta jättämisestä tai kolmannen 
osapuolen väärinkäytöstä. Myönnät Adobelle oikeuden immateriaaliomaisuusoikeuksiesi noudattamisen 
täytäntöönpanotoimiin niiden rikkojia vastaan, mutta Adobella ei ole velvollisuutta tehdä niin. Jos uskot, että Teostasi on 
käytetty väärin, sitoudut ilmoittamaan Adobelle ja olemaan toimimatta asiassa, jos Adobe ei ole antanut muuta etukäteistä 
kirjallista suostumusta.   
 

5.  Maksu. 

5.1  Hinnoittelu- ja maksutiedot. Adobe maksaa sinulle osoitteessa https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-
details.html (tai seuraajasivulla tai -URL-osoitteessa) olevien hinnoittelu- ja maksutietojen mukaisesti (yhdessä ”Hinnoittelu- 
ja maksutiedot”) kaikista Teoksen käyttöoikeuksien myynneistä, peruutukset, palautukset ja hyvitykset pois lukien. Adobe voi 
ajoittain muuttaa Hinnoittelu- ja maksutietoja muun muassa päivittämällä Teosten luokkia, päivittämällä hinnoittelu- ja 
maksuehtoja ja/tai ohjaamalla sinut uusiin Hinnoittelu- ja maksutietoihin hinnoittelu- ja maksutiedotteita varten. Hinnoittelu- 
ja maksutietoja on syytä tarkkailla säännöllisesti. Jatkamalla Teosten lähettämistä tai lataamista palveluun tai olemalla 
poistamatta Teoksia hyväksyt kaikki uudet Hinnoittelu- ja maksutiedot, jotka tarkistetaan ajoittain. Voit nimetä Teoksesi 
maksuttomaksi sisällöksi, jolloin Adobe voi jakaa Teosta ilman vastuuta ja maksuja sinulle. Jos et ole Teoksen 
tekijänoikeuksien omistaja, olet yksin vastuussa korvauksista tällaisille tekijänoikeuksien omistajille tarvittaessa. Adobe voi 
käyttää kolmannen osapuolen maksunkäsittelijöitä, kuten PayPalia, helpottamaan maksua sinulle. Jos Adobe tai Adoben 
kumppanit tarjoavat Teoksen mainostamista tai kokeilu-, testi- tai vesileimattua versiota, Adobella ei ole tässä kohdassa 
kuvattuja maksuvelvoitteita.  

5.2  Verot. Olet vastuussa tarvittavien IRS:n eli Yhdysvaltain verohallituksen veroilmoituslomakkeiden täyttämisestä maksun 
saamiseksi. ”Yhdysvaltain henkilön” (IRS:n mukaan määriteltynä) on toimitettava Adobelle täytetty IRS-lomake W-9. 
”Ulkomaalaisen henkilön” (sellaisena kuin IRS on käsitteen määritellyt) on toimitettava Adobelle täytetty IRS-lomake W-8 
saadakseen alennetun verokannan tai vapautuksen siitä sillä perusteella, että asuu maassa, jonka kanssa Yhdysvalloilla on 
tuloverosopimus. Jos jokin sinulle maksettava maksu on veroviranomaisen keräämän ennakkoverotuksen tai muun veron 
alainen, Adobe vähentää tällaisen veron sinulle maksettavasta maksusta. Adobe suorittaa kohtuullisia ponnistuksia 
voidakseen tarjota sinulle kopion virallisesta kuitista, joka kattaa kyseisen veron maksun, jos tällainen kopio on saatavilla. 
Adobe toimii kohtuullisesti yhteistyössä kanssasi, jotta kaikkia tällaisiin veroihin sovellettavia verosopimuksia voidaan 
hyödyntää. 
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6.  Teoksen toimittaminen, lähettäminen ja hallinta. 

6.1  Teoksen toimittaminen ja lähettäminen. Toimitat Teoksen Adoben pyytämissä formaateissa ja toimitustavoilla. Lisäksi 
lähetät Teoksen Adoben tarkasteltavaksi Adoben Verkkosivustossa olevien tai Adoben sinulle toimittamien toimintaohjeiden 
mukaisesti (”Ohjeet”). Adobe voi muuttaa Ohjeita aika ajoin. Sinun tulee lukea Ohjeet säännöllisesti. Adobe voi oman 
harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä Teoksen, jonka lähetät Verkkosivustolle tai muutoin toimitat Adobelle. 

6.2  Teoksen hallinta. Voit poistaa Teoksen Verkkosivustolta milloin tahansa edellyttäen kuitenkin, ettet poista yli sataa 
Teokseen kuuluvaa nimikettä tai enempää kuin kymmentä prosenttia Teoksesta, sen mukaan, kumpi kyseisistä määristä on 
suurempi, 90 päivän jakson aikana ilman etukäteen vähintään 90 päivää aiemmin Adobelle annettua kirjallista ilmoitusta. 
Adobe voi poistaa Teoksen tai irtisanoa tilisi täysin oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta. 
 

7.  Korvausvelvollisuudet. Yleisten ehtojen mukaisia velvollisuuksiasi rajoittamatta, sinun on suojattava Adobea ja sen 
tytäryhtiöitä, sidosryhmiä, virkailijoita, edustajia, työntekijöitä, kumppaneita ja lisenssinhaltijoita (käyttäjät mukaan lukien) 
korvausvaatimuksilta, vaatimuksilta, tappioilta tai vahingoilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat 
Teoksesta tai muusta sisällöstä, jota Adobelle toimitat, Verkkosivuston käytöstäsi tai Ehtojen noudattamatta jättämisestäsi tai 
liittyvät näihin. Adobella on oikeus valvoa valitsemansa asianajajan kanssa puolustusta, joka koskee korvausvelvollisuutesi 
piiriin kuuluvaa vaatimusta, kannetta tai asiaa. Teet täysimääräisesti yhteistyötä Adoben kanssa puolustuksessa tällaisia 
vaatimuksia, kanteita tai asioita vastaan. Kaikista summista, jotka on määrä maksaa tai mahdollisesti korvataan sinulle edellä 
olevan kohdan 5 (Maksu) mukaisesti, voidaan korvata ja vähentää mikä tahansa summa, josta olet vastuussa tässä 
mainittujen vahingonkorvausvelvoitteiden mukaisesti, ilman vaatimusta tai ennakkoilmoitusta sinulle. 
 

8.  Irtisanominen ja voimaan jääminen 

8.1  Irtisanominen. Adobe voi irtisanoa nämä Lisäehdot, poistaa Teoksen tai sulkea tilisi ilman ennakkoilmoitusta. Adobe ei 
ole korvausvelvollinen sinulle, jos Adobe irtisanoo nämä Lisäehdot perustellusta syystä. Et voi esimerkiksi ladata Adobe Stock 
-sisältöä ensisijaisena tarkoituksenasi lisätä keinotekoisesti sisältölatausten määrää tietyllä avustajalla tai ensisijaisena 
tarkoituksenasi käynnistää keinotekoisesti maksuja. Voit irtisanoa nämä Lisäehdot milloin tahansa vähintään 90 päivää 
aiemmin Adobelle sähköpostitse osoitteeseen contributor-support@adobe.com annetulla kirjallisella ilmoituksella. Adobe 
käyttää kohtuullisia ponnistuksia, jotta Verkkosivustolta poistamasi Teokset poistettaisiin minkä tahansa Adoben 
tytäryhtiöiden verkkosivuista (mukaan lukien yhteistyössä tuotetut verkkosivustot) 60 päivän kuluessa siitä, kun Teos on 
poistettu Verkkosivustolta. Ennen näiden Lisäehtojen irtisanomista tai Teoksen poistamista minkä tahansa Adoben 
tytäryhtiön verkkosivustolta Adoben käyttäjät voivat jatkaa uusien käyttöoikeuksien hankkimista Teokseen. 

8.2  Irtisanomisen vaikutus; voimaan jääminen. Näiden Lisäehtojen irtisanomisen jälkeen Adobe voi jatkaa Teoksen 
käyttöä yksinomaan sisäistä arkistointia ja viitetarkoituksia varten tai kuten tässä osassa 8.2 (Irtisanomisen vaikutus; voimaan 
jääminen) mainitaan. Kohdat 3 (Immateriaaliomaisuusoikeudet), 4 (Teoksen omistus ja käyttö), 5.1 (Hinnoittelu- ja 
maksutiedot) (jos Adobella on maksuun liittyviä velvollisuuksia), 5.2 (Verot), 7 (Korvausvelvollisuudet), 8 (Irtisanominen ja 
voimaan jääminen) ja 9.1 (Yhteistoimintasuhde) jäävät voimaan näiden Lisäehtojen irtisanomisen jälkeen. Adoben käyttäjille 
tai Adobelle ennen irtisanomispäivää tai ennen Teoksen Verkkosivustosta poistamista myönnetyt lisenssit jäävät voimaan 
näiden Lisäehtojen irtisanomisen jälkeen. Lisäksi käyttäjät, joiden Käyttäjäsopimukset sallivat heidät lisensoivan ja omistavan 
Teoksen yhdistelmäversiona (esim. esikatselumallina), voivat edelleen muuntaa kyseisen käyttöoikeuden käyttölisenssiksi. 
Adobe toimittaa maksun osan 5 (Maksu) mukaisesti kaikista Teokseen liittyvistä lisenssimaksuista, jotka Adobe saa näiden 
Lisäehtojen irtisanomisen jälkeen. 
 

9. Muut asiat.  

9.1  Yhteistoimintasuhde. Jos asut Yhdysvalloissa, tämän yhteistoimintasuhteen toisena osapuolena toimii Adobe Inc., joka 
on yhdysvaltalainen yritys. Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, tämän yhteistoimintasuhteen toisena osapuolena toimii 
Adobe Canada Services Corporation, joka on kanadalainen yritys. Sinun ja Adoben välinen yhteistoimintasuhde on näiden 
Lisäehtojen perusteella riippumattomien urakoitsijoiden välinen suhde. Selvennettäköön, että sinun ja Adoben välinen 
yhteistoimintasuhde ei tarkoita yhteisyrityksiä, yhteistyökumppanuutta, päämiehen ja edustajan eikä työnantajan ja 
työntekijän välistä suhdetta. Mitään näissä Lisäehdoissa mainittua ei ole tarkoitettu antamaan eikä mikään näissä 
Lisäehdoissa mainittu anna kolmannen osapuolen henkilölle tai yhteisölle minkäänlaisia oikeuksia, etuja tai keinoja. 
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9.2  Vastuunvapautuslauseke. Adobe kieltäytyy nimenomaisesti ottamasta mitään vastuuta Adoben tai sen edustajien 
sinulle antamista tiedoista, palautteesta, materiaaleista tai vastauksista kysymyksiin, jotka tarjotaan sinulle vain 
huomaavaisuudesta. Ne eivät muuta Ehtoja eivätkä ole oikeudellisia neuvoja. Ilman mitään rajoituksia Adobe ei anna mitään 
takuita tai esityksiä siitä, että sinä tai muut osapuolet saavuttaisitte minkäänlaisia maksutasoja tai tuloja näiden Lisäehtojen 
nojalla tai niiden seurauksena. 

9.3  Viestintä. Hyväksyt, että Adobe voi ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai muutoin keskustellakseen kanssasi Adoben 
sisältötarpeista ja tehokkaista tavoista työskennellä yhdessä. 
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