Yrityksiä koskevat Lisäehdot
Julkaistu 16. maaliskuu 2020. Voimassa 16. huhtikuuta 2020 lähtien. Korvaa kaikki aiemmat versiot.
Näitä Lisäehtoja sovelletaan sinuun vain, jos olet yritys, kuten se on Yleisissä ehdoissa määritelty. Nämä Lisäehdot
sisällytetään viittauksena Adoben yleisiin käyttöehtoihin (”Yleiset ehdot”), jotka ovat osoitteessa
www.adobe.com/go/terms. Muut Lisäehdot, jotka on sisällytetty viittauksena Yleisiin ehtoihin, voivat myös vaikuttaa
Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöön. Niillä termeillä, joita tässä ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin Yleisissä
ehdoissa.
1.

Määritelmät.

1.1 ”Järjestelmänvalvoja” tarkoittaa järjestelmänvalvojaa, joka hallinnoi yrityksesi yrityskäyttäjille suunnattuja Palveluita ja
Ohjelmistoja.
1.2 ”Admin Console” tarkoittaa ohjelman hallintaliittymää, jonka kautta järjestelmänvalvojat voivat hallita yrityksensä
Palveluita ja Ohjelmistoja.
2.

Järjestelmänvalvoja ja Admin Console.

2.1 Järjestelmänvalvoja hallinnoi kaikkien yrityskäyttäjien käyttöoikeuksia. Henkilö, joka hyväksyy Ehdot sinun puolestasi,
nimitetään alkuperäiseksi järjestelmänvalvojaksi. Järjestelmänvalvoja voi nimittää muita yrityskäyttäjiä
järjestelmänvalvojiksi tarvittaessa. Admin Consolen hallintaa varten on nimitettävä vähintään yksi järjestelmänvalvoja.
Valtuutat kenet tahansa järjestelmänvalvojan toimimaan puolestasi, ja olet vastuussa hänen toimistaan ja
laiminlyönneistään.
2.2 Järjestelmänvalvojilla on tärkeitä oikeuksia ja hallintaoikeuksia mitä käyttöoikeuksiisi ja yrityksesi käyttäjien sisältö- ja
yritysprofiileihin tulee. Kukin järjestelmänvalvoja hallinnoi Admin Consolessa käyttöoikeuksia ja voi lisätä ja poistaa
yrityskäyttäjiä, käyttää yrityskäyttäjien profiileja ja tarkastella yrityskäyttäjätilien tietoja. Adobe voi toimittaa
järjestelmänvalvojien henkilötiedot yrityskäyttäjillesi.
2.3 Jokainen yrityskäyttäjä, jonka järjestelmänvalvoja syöttää Admin Consoleen, voi käyttää ohjelmistoja ja palveluita,
vaikka järjestelmänvalvoja ei olisi myöntänyt tälle tilausta tai lisenssiä. Admin Consolen katsotaan olevan osa palveluita, ja
vain järjestelmänvalvojilla on pääsy Admin Consoleen.
3. Yrityskäyttäjät. Sinun on varmistettava, että yrityskäyttäjäsi noudattavat näitä Ehtoja. Olet vastuussa yrityskäyttäjiesi
toimista, mukaan lukien heidän mahdollisesti tekemänsä maksut ja tilaukset. Lisäksi olet vastuussa yrityskäyttäjiesi
sisällöstä ja yritysprofiilista tai -profiileista. Sinun on varmistettava, että kaikki yrityskäyttäjät pitävät kaikki tunnukset ja
salasanat salaisina. Adobe ei hallinnoi yrityskäyttäjien sisällön tallennusasetuksia eikä ole niistä vastuussa.
4. Lisenssin siirtäminen. Voit siirtää lisenssin yhdeltä yrityskäyttäjältä toiselle yrityskäyttäjälle toista lisenssiä hankkimatta
sillä edellytyksellä, että siirrettyjä lisenssejä ei käytetä uudelleen missään yhteisessä lisenssissä tai vastaavassa
käyttöönottomallissa (mukaan lukien kellunta, vuokraus, yleisluonteinen käyttäjä tai siirto-oikeuksien käyttöönotto), paitsi
jos Adobe on nimenomaisesti sallinut tällaisen toiminnan. Adobe kerää tietoja yrityskäyttäjiä varten asennetuista ja
uudelleen käyttöön otetuista lisensseistä.
5. Sähköpostiverkkotunnus. Jos sinun on annettava verkkotunnus palvelujen käyttöä varten, Adobe saattaa vahvistaa,
että omistat kyseisen verkkotunnuksen tai hallinnoit sitä. Jos et omista tai hallinnoi antamaasi verkkotunnusta, Adobella ei
ole velvollisuutta tarjota palveluita sinulle.
6. Tuki. Jos hankit yrityspalvelut ja -ohjelmistot Adoben osto-ohjelman kautta, tukitiedot näkyvät täällä:
https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html.

7. Sovelluksen käyttötiedot. Yrityskäyttäjäsi voivat halutessaan jakaa Adobelle tietoja siitä, miten he käyttävät
sovelluksiamme. Tiedot liittyvät yrityskäyttäjän Adobe-tiliin ja antavat Adobelle mahdollisuuden tarjota yrityskäyttäjille
yksilöllisemmän käyttökokemuksen ja parantaa tuotteen laatua ja ominaisuuksia. Katso Tietosuojakäytännöstämme
lisätietoja muun muassa siitä, miten yrityskäyttäjät voivat muuttaa asetuksiaan.
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