Behancen lisäehdot
Viimeisin päivitys: 27.7.2021. Korvaa kaikki aiemmat versiot.
Nämä lisäehdot määrittävät käyttäjän Behancen käyttöä, ja ne sisällytetään viittauksena Adoben yleisiin
käyttöehtoihin (
), jotka ovat osoitteessa http://www.adobe.com/go/terms_fi (näitä lisäehtoja ja
yleis
Ehdot
ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin yleisissä ehdoissa määritellyillä termeillä.
1. Oman Sisällön lisenssit. Käyttäjän sisällön omistusoikeus ja muut oikeudet pysyvät käyttäjällä. Adobe vaatii
kuitenkin, että käyttäjä antaa tietyt käyttöluvat sisältöön. Ladatessaan tai lähettäessään sisältöä palveluihin
käyttäjä antaa Adobelle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän
oikeuden käyttää, jäljentää, näyttää julkisesti, jakaa, muokata (esim. käyttäjän oman sisällön esittämiseksi
paremmin), esittää julkisesti ja kääntää sisältöä. Tämän luvan tarkoituksena on Palvelujen ylläpitäminen,
markkinointi, edistäminen ja parantaminen. Adobe ilmaisee sisällön lähteeksi käyttäjän, jos Adobe sisällyttää
käyttäjän omaa sisältöä johonkin Palvelun ominaisuuteen tai myynninedistämis- tai markkinointimateriaaleihin.
2.

Käyttäjän käyttäytyminen.

2.1. Palvelujen väärinkäyttö on kielletty. Palvelujen käyttäminen laittomiin, oikeuksia loukkaaviin, häiritseviin,
haitallisiin, uhkaaviin, luvattomiin, rikkomusperäisiin, halventaviin, kunniaa loukkaaviin, säädyttömiin, rienaaviin,
siveettömiin, vihamielisiin ja muuten ei-toivottaviin tarkoituksiin on kielletty. Vaikka käyttäjä voi vapaasti tehdä
omaa sisältöään tunnetuksi Palveluissa, käyttäjä ei saa lähettää roskapostia toisille käyttäjille. Käyttäjä ei saa
urkkia tietoonsa tai kerätä muiden tietoja ilman lupaa. Käyttäjä ei saa kehystää Palveluita tai verkkosivustoa
ilman Adoben suostumusta. Käyttäjä ei saa kopioida tai jäljitellä Palvelujen suunnitelmaa, ulkoasua, taittoa tai
tuntumaa. Käyttäjä saa käyttää Palveluita vain omien luovien töidensä julkaisuun. Käyttäjä ei saa käyttää
Palveluita yleisenä kuvien isännöintialustana esimerkiksi bannerimainoksia varten. Jos Adobe päättää, että
käyttäjän käyttäytyminen rikkoo Ehtoja tai Adoben Yhteisösääntöjä, jotka ovat saatavana osoitteessa
http://www.behance.net/misc/community ja jotka kaikki sisällytetään Ehtoihin viittauksena, Adobe voi koska
tahansa poistaa käyttäjän oman sisällön tai estää käyttäjää käyttämästä Palveluita joko ilmoittaen tai
ilmoittamatta siitä käyttäjälle.
2.2. Toisena esiintyminen. Behancen tarkoitus on antaa luoville ammattilaisille tunnustusta heidän tekemästään
työstä, joten Adobe vaatii, että käyttäjä suostuu käyttämään profiilissaan oikeaa tai taitelijanimeään. Jos Adobe
uskoo hyvässä uskossa, että käyttäjä on luonut toisena henkilönä esiintyvän tilin, Adobe voi oman harkintansa
mukaan ja sisäisen tutkinnan jälkeen siirtää käyttäjän tilin sille henkilölle, jona käyttäjä on esiintynyt, tai irtisanoa
käyttäjän tilin ilman vahingonkorvausvastuuta käyttäjälle.
2.3. . Ilmoittaminen Adobelle muiden käyttäjien tekemistä Palvelujen väärinkäytöksistä. Adobe toivoo, että
jos käyttäjä näkee Palveluissa ongelmakäyttäytymistä tai ongelmallista sisältöä, käyttäjä ilmoittaa siitä Adobelle
napsauttamalla Report (Raportoi) -painiketta.
3. Oman sisällön käyttö ja jakaminen. Kun käyttäjä lähettää omaa sisältöään Adoben Palveluihin, käyttäjä
antaa myös muille Behance-käyttäjille oikeuden jakaa Käyttäjän omaa sisältöä erilaisten Behanceen
integroitujen yhteisöpalvelujen kautta. Adobe voi tarjota käyttäjälle mahdollisuuden käyttää ja poistaa sisältöä.
Adoben Palvelussa voidaan myös tarjota tapoja rajoittaa käyttäjän sisällön käyttöä sekä muiden käyttäjien
käyttöoikeutta käyttäjän sisältöön (käyttäjä voi esimerkiksi asettaa sisällön saatavaksi Creative Commons lisenssien alaisena). Käyttäjä on vastuussa käyttäjän omalle sisällölle asetettavien rajoitusten määrittämisestä ja
asianmukaisen pääsytason asettamisesta käyttäjän omalle sisällölle. Adobe ei valvo tai säätele sitä, mitä muut
tekevät käyttäjän sisällöllä. Käyttäjän on itse tiedotettava muille käyttäjille, kuinka käyttäjän omaa sisältöä
voidaan jakaa, ja muokattava asetusta, joka liittyy käyttäjän oman sisällön pääsytasoon tai jakamiseen.
4. Kolmansien osapuolten sivustot, sovellukset ja palvelut. Adobe saattaa sisällyttää linkkejä sivustoihin,
sovelluksiin tai palveluihin, joita Adobe ei ylläpidä. Adobe ei voi vaikuttaa tällaisissa sivustoissa tai palveluissa
ilmestyvään sisältöön eikä ole vastuussa siitä.

5. Palvelun erityiset ehdot. Tietyt Palvelut edellyttävät tilaamista tai jäsenyyttä ennen kuin käyttäjälle
annetaan käyttöoikeus Palveluun joko kokonaan tai osittain. Tilausehdot ovat saatavana täällä.
6. Behancen sisällöntuottajatilaukset. Adobe voi asettaa Palveluihin saataville ominaisuuksia, jotka sallivat
tiettyjen Behancesisällöntuottajat
sisällöntuottajien tilaukset
Tilaajat
6.1. Rajoitetun roolimme ymmärtäminen.
(A) Ei vastuuta sisällöntuottajien tilauksista. Adobe ei ole vastuussa mistään sisällöntuottajien tilauksista,
sisällöntuottajista tai niistä tehdyistä tai niiltä saaduista vaatimuksista, sisällöstä tai eduista. Adobe ei
myöskään takaa minkään sisällöntuottajatilauksen mahdollisesti tuottamien maksujen määrää eikä
sellaiseen tilaukseen mahdollisesti liittymään päättävien tilaajien määrää.
(B) Maksujen käsittely. Adobe ei käsittele luottokorttimaksuja eikä säilytä varoja, joita tilaajat ovat maksaneet
), kolmannen osapuolen
maksujenkäsittelijäkumppani, käsittelee kaikki tilaajien suorittamat maksut. Osana kaikkia
sisällöntuottajatilaukseen liittyviä maksutapahtumia hyväksyt, että Stripe voi käsitellä, käyttää, siirtää tai
paljastaa tietoja noudattaen Stripen tietosuojakäytäntöä (tai mitä tahansa sitä seuraavaa URL-osoitetta).
Adobe ei pysty hallitsemaan sitä, miten Stripe käyttää tietojasi.
(C) Riita-asiat. Adobe ei osallistu eikä sillä ole velvollisuutta osallistua tilaajien ja sisällöntuottajien välillä
mahdollisesti syntyviin tai sisällöntuottajien tilauksiin liittyviin riita-asioihin. Hyväksyt, että kaikki peruutustai hyvityspyynnöt ja kaikki muut sisällöntuottajatilaukseen liittyvät kysymykset on osoitettava yksinomaan
soveltuvalle sisällöntuottajalle (ja se käsittelee tällaiset kysymykset kokonaan itse). Adobe ei käsittele
mihinkään sisällöntuottajatilaukseen liittyviä hyvityspyyntöjä tai takaisinperintöjä. Adobe ei ole millään
tavalla vastuussa sisällöntuottajien tilauksista.
6.2. Jos olet sisällöntuottaja, seuraavia ehtoja sovelletaan sinuun.
(A) Asetukset. Jos haluat luoda oman sisällöntuottajatilauksesi, sinun on suoritettava kaikki tarvittavat vaiheet
osana asetusprosessia, mukaan lukien sisällöntuottajatilauksen hinnan asettaminen, Stripe-kauppiastilin
luominen ja linkittäminen sekä Stripen edellyttämät toimet. Adobe pidättää oikeuden asettaa rajoituksia
sisällöntuottajatilauksen käyttöehdoille, mukaan lukien hintoihin liittyvät, hinnoittelun
muutosmahdollisuudet ja sisällöntuottajatilauksien peruuttaminen tai uusien tilauksien luominen. Ajoittain
Adobe voi vaatia sinua suorittamaan lisätoimia, jotta sisällöntuottajatilauksesi pysyy voimassa.
(B) Premium-sisältö.Jos annat tilaajille pääsyn mihin tahansa Premium- tai rajoitetun käyttöoikeuden sisältöön,
teet sen omalla vastuullasi. Adobe ei ole vastuussa mistään tilaajillesi antamasi Premium- tai rajoitetun
käyttöoikeuden sisällön uudelleenkäytöstä tai väärinkäytöstä.
(C) Maksutapahtumat. Kaikki sisällöntuottajatilaukset ovat suoria sinun ja asiaankuuluvan tilaajan välisiä
maksutapahtumia, joissa käytetään Stripea kolmannen osapuolen maksunkäsittelijänä. Jos et pidä Stripetiliäsi hyvässä kunnossa tai lopetat Stripe-tilisi ja palveluiden välisen yhteyden, Adobe voi peruuttaa
välittömästi kaikki sisällöntuottajatilauksesi etkä voi vastaanottaa muita maksuja tilaajilta. Stripe-tilisi
yhdistäminen palveluihin edellyttää seuraavaa:
(1) sinun on aina noudatettava Stripeen yhdistetyn tilisi sopimusehtoja, mukaan lukien pidättäytyminen
kaikesta toiminnasta, joka on nimenomaisesti kielletty Stripen rajoitettujen yritysten luettelossa; ja
(2) valtuutat Adoben käyttämään Stripe-maksutunnustasi, tilisi tilaa ja tapahtumahistoriaasi helpottamaan
sisällöntuottajien tilauksia, käyttämään palveluja ja antamaan sinulle tietoja sisällöntuottajatilauksistasi.
(D) Palvelumaksut. Sisällöntuottajan tilauksesi nojalla suoritettujen maksujen yhteydessä Stripe veloittaa sinulta
kaksi maksua (lueteltu alla), jotka voidaan vähentää ennen varojen sijoittamista Stripe-tilillesi. Maksut
näkyvät, kun määrität sisällöntuottajatilauksesi asetukset.
(1) Behance-alustamaksut. Saamme alustan palvelumaksun jokaisen sisällöntuottajatilauksen
maksutapahtuman yhteydessä. Adobe voi muuttaa aika ajoin palvelumaksusummaa. Adobe voi täysin
harkintansa mukaan luopua tästä maksusta osittain tai kokonaan kaikilta sisällöntuottajilta mistä

tahansa syystä, mukaan lukien esimerkiksi ansaittujen tulojen, tilaajien lukumäärän, Creative Cloud tilauksen tilan ja muiden syiden vuoksi.
(2) Stripen maksujen käsittelymaksut. Stripe saa maksujen käsittelymaksut jokaisen sisällöntuottajan
maksutapahtuman yhteydessä Stripeen yhdistetyn tilisi sopimuksessa kuvatulla tavalla. Stripe voi
muuttaa maksujen käsittelymaksuja ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.
(E) Verot. Hyväksyt, että olet vastuussa kaikista sovellettavista liittovaltion, osavaltion, paikallisista ja
ulkomaisista veroista, tulleista, tariffeista, maksuista, pidätyksistä ja vastaavista maksujen laskemisista
(mukaan lukien rajoituksetta myynti-, käyttö- ja arvonlisäverot), jotka liittyvät sisällöntuottajatilaukseesi.
Sinun vastuullasi on päättää, mitkä verot mahdollisesti maksetaan tilaajilta sisällöntuottajatilauksesi
yhteydessä saamistasi maksuista, ja kokonaan sinun vastuullasi on laskea, kerätä, ilmoittaa tai lähettää
mahdollinen oikea vero asianmukaiselle veroviranomaiselle. Adobe ei ole missään olosuhteissa vastuussa
tällaisten verojen laskemisesta, keräämisestä tai maksamisesta.
(1) Lomakkeet ja ilmoitukset. Siltä osin kuin Stripe on velvollinen toimittamaan sinulle tiettyjä verotukseen
liittyviä ilmoituksia tai lomakkeita (kuten verolaskut) sinulle kaikkien sisällöntuottajatilauksesi
yhteydessä tapahtuvien maksujen yhteydessä, valtuutat Adoben vastaanottamaan tällaisia ilmoituksia ja
lomakkeita puolestasi ja luovut Stripen velvollisuudesta toimittaa sellaiset ilmoitukset ja lomakkeet
sinulle suoraan. Yleensä sinun tulee kirjautua Stripe-tilillesi, jotta voit päästä ilmoituksiin tai
lomakkeisiin.
(F) Keskeytys ja irtisanominen. Adobe pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa sisällöntuottajan tilaus milloin
tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaan, mukaan
lukien (1) jos rikot Ehtoja; (2) jos poistat linkin Stripe-tiliisi Behancesta, et pidä yhdistettyä Stripe-tiliäsi
hyvässä kunnossa tai jos Stripe-tilisi irtisanotaan; tai (3) jos Adoben sopimus maksunkäsittelijänsä kanssa
irtisanotaan tai päättyy.
6.3. Jos olet tilaaja, seuraavia ehtoja sovelletaan sinuun.
(A) Suora maksutapahtuma sisällöntuottajan kanssa. Hyväksyt ja ymmärrät, että kun teet
sisällöntuottajatilauksen, aloitat suoran ja erillisen juridisen suhteen kyseisen sisällöntuottajan etkä Adoben
kanssa. Kun teet sisällöntuottajatilauksen, sinun kannattaa tehdä se vain, koska haluat tukea
sisällöntuottajaa. Ei ole mitään takuuta, että saat muita etuja osana sisällöntuottajan tilausta (kuten
henkilökohtainen vuorovaikutus sisällöntuottajan kanssa tai Premium-sisällön käyttöoikeus). Kaikki maksut,
jotka maksat sisällöntuottajalle, suoritetaan omalla vastuullasi.
(B) Toistuvat maksut. Kaikki sisällöntuottajatilaukset ovat toistuvia maksettuja tilauksia. Kun rekisteröidyt
maksulliseen sisällöntuottajatilaukseen, hyväksyt, että Stripe veloittaa luottokortiltasi sovellettavan summan
tilauksen yhteydessä ja sen jälkeen toistuvasti, kunnes rekisteröitymisesi sovellettavaan
sisällöntuottajatilaukseen peruutetaan tai irtisanotaan. Adobe voi tarjota sinulle ominaisuuksia aktiivisten
sisällöntuottajatilausten hallintaan, mutta Adobe ei takaa, että mikään suorittamasi toiminto (kuten
sisällöntuottajatilauksen rekisteröinnin peruuttaminen) toteutetaan välittömästi, eikä se ole vastuussa
viivästyksistä.
(C) Premium-sisältö on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Jos osana rekisteröitymistäsi
sisällöntuottajatilaukseen sinulle annetaan pääsy Premium- tai rajoitetun pääsyn sisältöön, suostut
käyttämään kyseistä sisältöä vain omiin henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin käyttötarkoituksiin sekä
pidättymään sisällön julkaisemisesta ja jakamisesta, ellet ole saanut sisällöntuottajalta nimenomaista
kirjallista lupaa tehdä toisin. Et saa koskaan julkaista tai jakaa Premium- tai rajoitetun pääsyn sisältöä, jotta
muut voivat käyttää sisältöä rekisteröimättä sisällöntuottajatilausta.
7. Behance API. Jos Adobe toimittaa Behancen API:n käyttäjälle osana Palveluita, käyttäjä saa
henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja ei-alilisensioitavan oikeuden käyttää Behancen API:tä vain
ei-kaupallisiin tarkoitukseen näissä Ehdoissa kuvatulla tavalla (ellei Adobe ole antanut käyttäjälle erillistä
kirjallista lupaa muuhun) ja seuraavien rajoitusten mukaisesti:

7.1. Käyttäjän on noudatettava kaikkia vaatimuksia tai rajoituksia, jotka Palvelujen kautta saatavana olevien
sisältöjen ja projektien omistajat ovat ilmoittaneet. Sinun on poistettava tätä rikkovat sisällöt ja projektit
sovelluksesta 24 tunnin kuluessa siitä, kun sisällön omistaja on esittänyt pyynnön.
7.2. Käyttäjällä on oltava sovellusta varten oma tietosuojakäytäntö, jossa kuvataan tietosuoja- ja
tiedonkeruuperiaatteet.
7.3. Käyttäjä ei saa käyttää Behancen API:tä sovellukseen, joka kopioi tai pyrkii korvaamaan Palvelujen keskeiset
käyttäjäkokemukset.
7.4. Käyttäjä ei saa salata tai peittää henkilöllisyyttään tai sovellustaan.
7.5. Käyttäjä ei saa kopioida, muokata, jaella, myydä tai vuokrata mitään Behancen API:n osaa tai
takaisinmallintaa tai purkaa Behancen API:tä, elleivät nämä rajoitukset ole lainvastaisia ja ellei käyttäjä ole
pyytänyt lupaa Adobelta kirjallisesti etukäteen.
7.6. Käyttäjä ei saa tallentaa Behancen sisältöä tai materiaaleja välimuistiin tai muualle muuten kuin palvelun
käyttöä varten (korkeintaan 30 päivän ajaksi).
7.7. Käyttäjä ei saa käyttää Behancen API:tä sovellukseen, joka liittyy vakoiluohjelmiin, mainosohjelmiin tai
muihin haittaohjelmiin tai -koodeihin.
7.8. Käyttäjä ei saa käyttää Behancen API:tä millään tavalla, joka rikkoo lakia tai määräyksiä tai joka loukkaa
kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen ja julkaisuoikeus.
7.9. Käyttäjä ei saa käyttää Behancen API:tä tavalla, joka vahingoittaa Palvelujen tai muiden Behancen API:tä
käyttävien sovellusten vakautta.
7.10. Behance API:n käyttöoikeus päättyy automaattisesti, jos käyttäjä rikkoo jotakin näistä Ehdoista tai jos
Behance milloin tahansa ilmoittaa peruvansa käyttöoikeuden.
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