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Näitä Lisäehtoja sovelletaan Document Cloudin käyttöösi, ja ne sisällytetään viittauksena Adoben yleisiin
käyttöehtoihin (”Yleiset ehdot”), jotka ovat osoitteessa www.adobe.com/go/terms_fi. Näitä Lisäehtoja ja yleisiä
ehtoja kutsutaan yhteisesti nimellä ”Ehdot”. Niillä termeillä, joita tässä ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin
Yleisissä ehdoissa. Näissä Lisäehdoissa mainitut ”Palvelut” viittaavat Document Cloud -palveluihin. ”Loppukäyttäjä”
tarkoittaa ketä tahansa henkilöä tai yritystä, joka vastaanottaa, tarkastelee, hyväksyy, allekirjoittaa, lähettää tai
delegoi toimintoja kolmannelle osapuolelle tai toimii vuorovaikutuksessa Palveluiden kanssa muulla tavalla. Jos
Yleisten ehtojen ja näiden Lisäehtojen välillä on ristiriita, Yleisiä ehtoja noudatetaan.
1. Kesto ja irtisanominen.

1.1 Lisäehdot ovat voimassa, kunnes joko sinä tai Adobe irtisanoo sopimuksen Ehdoissa kuvatulla tavalla. Yleisissä
ehdoissa kuvattujen irtisanomisoikeuksien lisäksi Adobe voi irtisanoa nämä Lisäehdot, jos Adobe määrittää
yksinomaisen harkintansa mukaan, että Palvelujen tiliäsi käyttää jokin valtuuttamaton kolmas osapuoli.
1.2 Yleisten ehtojen kohdassa ”Voimassa pysyvät ehdot” määriteltyjen ehtojen lisäksi kestoa ja irtisanomista,
palvelukohtaisia ehtoja, tietoturvaa ja loppukäyttäjien henkilötietoihin liittyviä velvollisuuksiesi määrittävät ehdot
säilyvät voimassa Ehtojen voimassaolon päättymisen tai niiden irtisanomisen jälkeen.
2. Loppukäyttäjien henkilötiedot.

2.1 Sinun velvollisuutesi. Adoben ja sinun välisessä sopimussuhteessa sinä olet yksin vastuussa kaikista Palvelun
yhteydessä käytetyistä ja toimitetuista Loppukäyttäjien henkilötiedoista. Sinun tulee
(A) noudattaa kaikkia Loppukäyttäjien henkilötietoihin sovellettavia tietosuojalakeja ja -sääntöjä ja yksityisyyteen
soveltuvia lakeja ja sääntöjä, mukaan lukien tarvittaessa suostumuksen hankkiminen ja ylläpitäminen; ja

(B) puolustaa, turvata ja suojata Adobea kaikilta kolmannen osapuolen tai Loppukäyttäjien vaatimuksilta, haasteilta
tai oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät Loppukäyttäjien henkilötietojen käyttöön tai niihin liittyvään laiminlyöntiin.

2.2 Loppukäyttäjien arkaluonteiset henkilötiedot. Yleisten ehtojen Arkaluontoiset henkilötiedot -osa ei koske
Palveluihin lähettämiesi tai niiden avulla käsittelemiesi tiedostojen sisältöä. Seuraavat ehdot ovat voimassa palvelujen
käytön yhteydessä:
(A) Olet yksin vastuussa arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn sovellettavien yksityisyyteen soveltuvien lakien
noudattamisesta. Voimme palveluntarjoajana tarjota Palveluissa joitain toimintoja vaatimusten täyttämiseksi, mutta
olet vastuussa yhteensopivien toimintojen toteuttamisesta;
(B) Sinä olet yksin vastuussa vuonna 1998 annetun lasten internetin käytön yksityisyyden suojaa määrittävän
Yhdysvaltojen lain (Children’s Online Privacy Protection Act) noudattamisesta soveltuvissa tapauksissa, mukaan
lukien pidättäytyminen tiedon keräämisestä alle kolmentoista (13) vuoden ikäisiltä henkilöiltä ilman näiden
vanhempien etukäteen myöntämää lupaa;

(C) Et saa kerätä, käsitellä tai tallentaa mitään suojattuja terveystietoja, sähköisiä tai muunlaisia, Health Insurance
Portability and Accountability Act -lain ja Health Information Technology for Economic and Clinical Health -lain
nojalla; ja
(D) Olet yksin vastuussa siitä, että noudatat maksukorttialan tietoturvastandardia (Payment Card Industry Data
Security Standard, lyh. ”PCI DSS”), jos sovellettavissa. PCI DSS kieltää myös Palveluiden käyttämisen arkaluontoisten
todennustietojen, mukaan lukien kortin vahvistuskoodi tai arvo valtuutuksen jälkeen, tallentamiseen, vaikka nämä
olisi salattu. Tässä osassa olevat termit on määritetty PCI DSS -standardissa.

3. Mainosohjelmat. Tämä kohta 3 (Mainosohjelmat) koskee sinua vain, jos Adobe on antanut sinulle erityiset
pääsyoikeudet Palveluihin erityisohjelman perusteella (jokainen näistä katsotaan ”Mainosohjelmaksi”). Oikeutesi
käyttää Palveluja Mainosohjelman perusteella loppuu välittömästi, kun Mainosohjelmassa määritetty rajoitettu
ajanjakso loppuu. Lisäksi Adobe pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa Mainosohjelman tai Palvelujen käyttösi
Mainosohjelman perusteella milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman erityistä syytä. Sisältöön pääsyn
mahdollistavat oikeutesi ja Loppukäyttäjien oikeudet, jotka tilillesi on myönnetty ja joita Palvelut käsittelevät
Mainosohjelman perusteella, voidaan irtisanoa välittömästi sen jälkeen, kun olet irtisanonut Palveluiden käytön.

4. Palvelukohtaiset ehdot. Tämän kohdan 4 ehtoja (”Palvelukohtaiset ehdot”) sovelletaan vain tiettyihin alla
ilmoitettuihin tarjouksiin. Jos Palvelukohtaisien ehtojen ja näiden Lisäehtojen välillä on ristiriita, Palvelukohtaisia
ehtoja sovelletaan.

4.1 Send. Kun lähetät tiedoston käyttäen Adobe Sendiä, tiedosto ladataan automaattisesti Adoben palvelimelle ja
Adobe ilmoittaa Loppukäyttäjillesi, kun tiedosto on valmis haettavaksi ja/tai ladattavaksi. Vastaanottajat voivat
päästä tiedostoon tai ladata tiedoston painamalla Adoben vastaanottajille lähettämässä sähköpostiviestissä olevaa
linkkiä. Adobe voi kerätä tietoa vastaanottajan Adobe Send -tiedoston vastaanottamisesta ja käytöstä, ja Adobe voi
jakaa nämä tiedot sinun kanssasi. Tällaisesta tiedon keräämisestä ja jakamisesta ilmoittaminen Loppukäyttäjille on
yksin sinun vastuullasi.

4.2 Adoben arviointipalvelu. Kun jaat tiedoston käyttäen Adoben arviointipalvelua, tiedosto ladataan
automaattisesti Adoben palvelimelle ja Adobe ilmoittaa Loppukäyttäjillesi , kun tiedosto on valmis haettavaksi ja/tai
ladattavaksi. Loppukäyttäjäsi voivat päästä tiedostoon ja/tai ladata tiedoston painamalla linkkiä sähköpostissa, jonka
Adobe lähettää Loppukäyttäjillesi, ja siirtymällä arviointipalvelun käyttöön. Adobe voi kerätä ja tallentaa Sisältöä ja
muita tietoja Loppukäyttäjistä heidän arviointipalvelun käyttönsä yhteydessä, ja Adobe voi jakaa nämä tiedot sinun ja
muiden Loppukäyttäjien kesken. Tällaisesta tiedon keräämisestä ja jakamisesta ilmoittaminen Loppukäyttäjille on
kokonaan sinun vastuullasi.

4.3 Acrobat Sign. Tietyt Palveluiden ominaisuudet voivat hyödyntää erillistä Adobe Acrobat Sign -palvelutarjontaa.
Nämä ominaisuudet voidaan määrittää ”Adobe Acrobat Signin avulla tuotetuiksi”. Kun lähetät tiedostoja käyttämällä
näitä Palveluiden ominaisuuksia, vastaanottajasi voivat vastaanottaa kyseiset tiedostot Acrobat Signin kautta. Vaikka
Adobe saattaa käyttää Acrobat Sign -palvelua helpottaakseen ja tarjotakseen näitä ominaisuuksia Palveluissa,
Palveluiden käyttöoikeuteesi ei kuitenkaan kuulu suoraa pääsyä Acrobat Sign -palveluun eikä sen käyttöä. Acrobat
Sign on ostettava erikseen, ja sen käyttöön sovelletaan palvelun omia ehtoja.

4.4 Digitaaliset sertifikaatit. Palvelut voivat sisältää tekniikkaa, jonka avulla voit lisätä digitaalisia allekirjoituksia
PDF-asiakirjoihin digitaalisia sertifikaatteja käyttämällä. Palvelut käyttävät PDF-asiakirjoissa myös
sertifikaattiallekirjoitusta todisteena niiden eheydestä ja alkuperästä Adoben omistamia digitaalisia sertifikaatteja
käyttämällä. Et saa käyttää, yrittää käyttää, kiertää, hallita, poistaa käytöstä, peukaloida, poistaa tai jaella sellaisia
sertifikaatteja tai niitä vastaavia salausavaimia mihinkään tarkoitukseen.
5. Tietosuoja.

5.1 Sinun velvollisuutesi. Olet vastuussa Palveluiden suojaustoimintojen määrittämisestä ja käyttämisestä siten,
että velvollisuutesi Loppukäyttäjiä kohtaan täyttyvät sovellettavien tietosuoja-, tietoturva- ja yksityisyysasetusten
mukaisesti. Olet vastuussa Loppukäyttäjille Palveluista sähköpostitettujen tiedostojen tietoturvasta, Palveluista
ladattujen Sähköisten asiakirjojen tietoturvasta tai niiden Sähköisten asiakirjojen tietoturvasta, jotka on siirretty
muuhun kuin Adoben järjestelmään Palveluiden ominaisuudella, joka mahdollistaa integraatiot. Adobe ei vastaa
vahingoista, jotka ovat seurausta luvattomasta pääsystä tilillesi tai omaan sisältöön, jos et luo, hallinnoi ja suojaa tilisi
salasanaa turvallista tapaa noudattaen. Adobe ylläpitää kaupallisesti kohtuullisia hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä
suojaustoimia suoraan Palveluissa Adoben hallittavissa olevien oman sisältösi tietoturvan, luottamuksellisuuden ja
eheyden turvaamiseksi.

5.2 Vaatimustenmukaisuustodistukset. Palvelujen vaatimustenmukaisuustodistukset ovat osoitteessa
https://www.adobe.com/trust/compliance/compliance-list.html tai sen korvaavalla verkkosivustolla. Jos oma
sisältösi on käsiteltävä tai tallennettava erityisten vaatimustenmukaisuustodistusten, standardien tai määräysten
vaatimusten mukaisesti, voit käyttää Palveluja vain kyseisen sisällön käsittelemiseen tai tallentamiseen vain, jos
vaaditut vaatimustenmukaisuustodistukset, standardit tai määräykset on lueteltu osoitteessa yllä olevalla
verkkosivustolla. Luettelossa mainittuja vaatimustenmukaisuustodistuksia, standardeja tai määräyksiä varten
Palveluja voidaan käyttää tavalla, joka auttaa sinua täyttämään lakisääteiset velvollisuutesi, myös rajoituksetta
palveluntarjoajien käyttöön liittyvissä asioissa. Olet yksin vastuussa (a) sen tarkistamisesta, että Palvelut täyttävät
kaikki omaan sisältöösi sovellettavat vaatimukset, ja (b) kaikkien omaan sisältöön sovellettavien lakisääteisten
velvoitteiden noudattamisesta.

5.3 Datakeskukset.Palvelujen sisältösi tallentamiseen käyttämät datakeskukset sijaitsevat Yhdysvalloissa. Jos
standardien, lakien tai määräysten mukaan sisältösi on tallennettava tai käsiteltävä tietyssä paikassa, voit käyttää
Palveluja sisällön tallentamiseen vain, jos vaadittu sijainti on lueteltu tässä osassa 5.3.
6. Muut asiat.

6.1 Alueelliset palvelurajoitukset. Ellei Adobe ole nimenomaisesti valtuuttanut käyttöä rajoitetussa maassa, et saa
käyttää Palveluja missään rajoitetussa maassa. ”Rajoitettu maa” tarkoittaa Manner-Kiinaa, Venäjää ja muita maita,
joissa pääsyä tai käyttöä rajoittavat paikalliset lait.

6.2 Rajoittaminen. Suostut työskentelemään Adoben kanssa luodaksesi ohjelman, jolla hallitaan käytöstäsi johtuvia
järjestelmäresurssien kysyntäpiikkejä (”piikit”). Jos tällaista yhteistyötä ei ole, hyväksyt, että Adobe voi rajoittaa tai
muuten asettaa Palveluihin liittyvät tapahtumasi jonoon mahdollisten piikkien hallitsemiseksi.
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