Document Cloudin Lisäkäyttöehdot (fi_FI)
Julkaistu 16. maaliskuu 2020. Voimassa 16. huhtikuuta 2020 lähtien. Korvaa kaikki aiemmat versiot.
Näitä Lisäehtoja sovelletaan Document Cloudin käyttöösi, 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 termeillä, joita tässä ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin Yleisissä ehdoissa. Näissä
Lisäehdoissa mainitut ”Palvelut” viittaavat Document Cloud -palveluihin. Jos Palvelulisenssisi käsittää Adobe Signin ja käytät
Adobe Sign -palvelua, kun käytät Document Cloudia, sovelletaan myös Adobe Signin Lisäkäyttöehtoja, jotka ovat osoitteessa
www.adobe.com/go/adobesignterms. ”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.
1.

Kesto ja irtisanominen.

1.1 Lisäehdot ovat voimassa, kunnes joko sinä tai Adobe irtisanoo sopimuksen Ehdoissa kuvatulla tavalla. Yleisissä ehdoissa
kuvattujen syiden lisäksi Adobe voi irtisanoa nämä Lisäehdot, jos Palvelujen tiliäsi käyttää jokin valtuuttamaton kolmas
osapuoli.
1.2 Yleisten ehtojen kohdassa ”Voimassa pysyvät ehdot” määriteltyjen kohtien lisäksi Lisäehtojen seuraavat kohdat jäävät
voimaan näiden Lisäehtojen voimassaolon päättymisen tai niiden irtisanomisen jälkeen: 1.2 (Kesto ja irtisanominen), 2 (Sinun
velvollisuutesi) ja 4 (Palvelukohtaiset ehdot).
2. 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 yksityisyydensuojalakeja ja -sääntöjä,
mukaan lukien tarvittaessa suostumuksen hankkiminen ja ylläpitäminen; ja
(B) puolustaa, turvata ja suojata Adobea kaikilta Loppukäyttäjien vaatimuksilta, haasteilta tai oikeusmenettelyiltä, jotka
liittyvät Loppukäyttäjien henkilötietojen käyttöön tai niihin liittyvään laiminlyöntiin.
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 (Palvelukohtaiset ehdot) ehdot koskevat vain tiettyjä alla ilmoitettuja
tarjouksia. Jos tämän kohdan 4 (Palvelukohtaiset ehdot) ja näiden Lisäehtojen välillä on ristiriita, kohdan 4 (Palvelukohtaiset
ehdot) 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.
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