Adobe Express kiegészítő feltételek
Frissítve: 2022. június 10. Az összes korábbi változat helyébe lép.
Ezek a Kiegészítő Feltételek az Adobe Express szolgáltatás használatára vonatkoznak és hivatkozás révén részét képezik az
Adobe Általános Használati Feltételeinek („Általános feltételek”), amely a www.adobe.com/go/terms_hu webhelyen
található (jelen Kiegészítő Feltételek és az Általános feltételek a továbbiakban együttesen: „Feltételek”). Az itt meg nem
határozott nagy kezdőbetűs kifejezések az Általános feltételekben található meghatározások szerint értelmezendők.
1. Külső felek szolgáltatásai. Az Adobe Express olyan szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az Adobe
Express felhasználói interfészen lévő külső felektől származó tartalom használatát és keresését, és az ilyen tartalom
közvetlen importálását az alábbiakban meghatározott, Ön által készített Ügyfélprojektbe. Az Adobe Express kizárólag
kényelmi szempontból nyújt hozzáférést az ilyen külső féltől származó szolgáltatásokhoz. Bizonyos, külső fél által nyújtott
szolgáltatások vagy tartalom csak személyes, nem kereskedelmi használatra áll rendelkezésre. További információkért
kérjük, látogasson el a Képfelhasználási jogok oldalra: https://www.adobe.com/go/express-imageusage. Az Általános
feltételek minden egyéb, a külső féltől származó szolgáltatók igénybevételére vonatkozó követelményei érvényesek.
2. Az Adobe Express Látogatóinak személyes adatai. A vállalat és Ön közötti viszonyban Ön kizárólagos felelősséget vállal
az Ügyfél projektek látogatóinak személyes adataiért, amelyeknek az Ügyfél projektjein keresztüli gyűjtésére akkor kerülhet
sor, amikor a látogatók az Ön Ügyfél projektjeit megtekintik, azokat használják, illetve azokhoz hozzáférnek. Az
„Ügyfélprojektek” az Adobe Express használatával létrehozott projektek – például videók, weboldalak vagy grafikák. Önnek
felelősséget kell vállalnia a következőkért:
(A) az Ügyfélprojektek látogatóinak személyes adataival kapcsolatban betart minden vonatkozó adatvédelmi jogszabályt és
szabályt, amelyekbe beletartozhat, hogy Ön köteles az Ügyfélprojektjeiben vagy azokkal kapcsolatban az adatvédelmi
irányelvet elérhetővé tenni, és abban például egy cookie bannert, a hozzájárulás megszerzését és fenntartását célzó
nyilatkozatot stb. szerepeltetni; és
(B) megvéd, kártalanít és mentesít minket minden olyan ellenünk irányuló, az Ön Ügyfélprojektjeinek látogatói által tett
követeléssel, perrel és eljárással szemben, amely ezen látogatók személyes adataival kapcsolatos bármely intézkedés vagy
mulasztás kapcsán merült fel.
3. Tartalomfájlok, amelyek Adobe Stock-kellékek. Ez a szakasz csak azokra a tartalomfájlokra vonatkozik, amelyek
egyben Adobe Stock-kellékek is és az Adobe Stock Kiegészítő feltételek kiegészítésének számít. Előfordulhat, hogy technikai
korlátozásokat szabunk az Adobe Stock-kellékek letöltésére, exportálására vagy megosztására vonatkozóan, beleértve az
Adobe Stock-kellékek használatának korlátozását az engedélyezett szoftverekben és szolgáltatásokban, amely technikai
korlátozások megkerülése tilos. A „Korlátozott licenc” keretében biztosított Adobe Stock-kellékek esetében a kellékeket
tilos beépíteni az Adobe-szoftvereken és szolgáltatásokon kívüli értékesítésre vagy forgalmazásra szánt árucikkekbe vagy
sablonfájlokba, kivéve, ha a Végtermék eredeti szerzői műnek minősül.

4.

Külső fél szolgáltatásai.

4.1 Az Adobe Express olyan funkciókat tartalmaz, mint például a közösségi média posztok tervezője, amelyek
kapcsolódhatnak külső fél platformjaihoz, például az Instagramhoz vagy más közösségi médiaplatformokhoz. A
Szolgáltatások külső felű platformokkal történő használatának engedélyezésével Ön felhatalmaz minket arra, hogy
hozzáférjünk az ilyen külső fél platformjain lévő fiókjaihoz a jelen Feltételekben leírt célokra. Kizárólag Ön a felelős a külső
felek platformjain a vonatkozó feltételek betartásáért. Nem garantáljuk, hogy fenntartjuk az integrációkat bármely külső fél
platformjával, és bármikor letilthatjuk a Szolgáltatások bármely külső fél platformjával történő integrációját, az Ön
értesítése nélkül.
4.2 Nem vagyunk felelősek külső felek platformjai, valamint a termékeik és szolgáltatásaik általi semmilyen hozzáférésért
vagy használatért. Kizárólag Ön felelős azért a döntéséért, hogy engedélyezi-e bármely külső fél platformjának, hogy
felhasználja az Ön Tartalmát. KIZÁRUNK MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÜLSŐ FÉL PLATFORMJÁNAK TERMÉKEIÉRT

VAGY SZOLGÁLTATÁSAIÉRT (LEGYEN SZÓ TÁMOGATÁSRÓL, ELÉRHETŐSÉGRŐL, BIZTONSÁGRÓL VAGY MÁSRÓL), ILLETVE
BÁRMELY KÜLSŐ FÉL PLATFORMJÁNAK CSELEKEDETEIÉRT VAGY MULASZTÁSAIÉRT.
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