
Adobe Spark Kiegészítő feltételek  
  
Kiadás dátuma: 2020. március 16. Hatályba lépés: 2020. április 16. Az összes korábbi változatot helyettesíti.  
  

Ezeket a Kiegészítő feltételeket, amelyek szabályozzák az Adobe Spark használatát, az Adobe Általános szerződési feltételei 
(„Általános szerződési feltételek”) hivatkozás formájában tartalmazzák, amelyek a https://www.adobe.com/legal/terms.html 
webhelyen találhatók (ezen kiegészítő feltételek és az Általános szerződési feltételek együttes neve a továbbiakban 
„Feltételek”). Az itt meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezések az Általános szerződési feltételekben található 
meghatározások szerint értelmezendők.  
 

 1.  Ügyfél által feltöltött Spark betűtípus.  

1.1  Az Adobe Spark szolgáltatásba való betűtípus vagy betűtípusfájl feltöltésével vagy beküldésével („Ügyfél által feltöltött 
Spark betűtípus”) Ön kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik a szükséges jogokkal ahhoz, hogy engedélyezze számunkra az 
Ügyfél által feltöltött Spark betűtípus használatát, sokszorosítását, megjelenítését, hosztolását és terjesztését az Adobe Spark 
szolgáltatáson keresztül Ön által létrehozott (a lent meghatározott) Spark projektekkel kapcsolatosan. Az Ügyfél által feltöltött 
Spark betűtípusok nem tekinthetők Spark projekteknek a Feltételek szerint. Az Adobe nem jelenti ki és nem garantálja, hogy 
az ilyen, Ügyfél által feltöltött Spark betűtípus kompatibilis vagy használható lesz az Adobe Spark szolgáltatással.  

1.2  Ha külső féltől értesülünk róla, vagy tudomásunkra jut, hogy Ön nem rendelkezik az 1.1 szakaszban (Ügyfél által feltöltött 
Spark betűtípus) garantált jogokkal, vagy ha az Ön Ügyfél által feltöltött Spark betűtípusa megsérti külső fél szellemi 
tulajdonjogait, akkor eltávolíthatjuk fiókjából és a Spark projektekből azt az Ügyfél által feltöltött Spark betűtípust, amely az 
adott Ügyfél által feltöltött Spark betűtípust használja. Ha eltávolítjuk az Ön Ügyfél által feltöltött betűtípusát a fiókjából vagy 
az Ügyfél által feltöltött Spark betűtípust használó Spark projektekből, akkor az Ön Spark projektjeinek megjelenése 
megváltozhat. Ha többet szeretne tudni arról, hogy miként változhatnak meg a Spark projektek, olvassa el az Adobe Spark 
GYIK oldalát.  

1.3  Javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot máshová az Ön Ügyfél által feltöltött Spark betűtípusáról, 
ha a Szolgáltatások tárhelyet is nyújtanak, és ezt a funkciót az alkalmazandó Szolgáltatások engedélyezik.  

1.4  Az Ön Ügyfél által feltöltött Spark betűtípusához való hozzáférésünket bármikor visszavonhatja, és bármikor 
megszüntetheti jogainkat, ha törli az Ügyfél által feltöltött Spark betűtípusát az Adobe Spark Márkakezelő szolgáltatásából.  

1.5  Fiókja megszűntetése vagy bezárása után fenntartjuk a jogot, hogy töröljük az Ön Ügyfél által feltöltött Spark betűtípusát. 
Így is maradhatnak másolatok az Ön Ügyfél által feltöltött Spark betűtípusáról, amelyeket a rendszeres biztonsági mentések 
során készít az Adobe. 

1.6  Tilos megosztania Ügyfél által feltöltött Spark betűtípust, vagy olyan magatartást tanúsítania, amely sérti mások szellemi 
tulajdonjogait.  

1.7   Tilos olyan Ügyfél által feltöltött Spark betűtípust vagy kódot feltöltenie, továbbítania, tárolnia vagy elérhetővé tennie, 
amely vírust, rosszindulatú kódot, rosszindulatú programot vagy más olyan összetevőt tartalmaz, amelyet arra terveztek, hogy 
a Szolgáltatások funkcióit korlátozzák.  

1.8   Információt gyűjthetünk az Ügyfél által feltöltött Spark betűtípus Ön általi használatáról, például az Ön által feltöltött 
Ügyfél által feltöltött Spark betűtípus nevéről, és annak Ön általi használatának módjáról.  

 
2.  Külső fél szolgáltatásai.   

2.1  Az Adobe Spark olyan szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az Adobe Spark szolgáltatásban lévő külső 
felektől származó tartalom használatát és keresését, és az ilyen tartalom közvetlen importálását az Ön által készített Spark 
projektbe. Az Adobe Spark 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/legal/permissions/image-notice.html. Az Általános szerződési feltételek minden egyéb, külső féltől 
származó szolgáltatóknak igénybevételére vonatkozó követelményei érvényesek.    

 

https://www.adobe.com/legal/terms.html
https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html


3.   A Spark Látogatóinak személyes adatai.    

3.1  Az Ön felelőssége. Az Adobe és Ön közötti viszonyban Ön kizárólagos felelősséget vállal az Ön Adobe Spark projektjei 
látogatóinak („Spark Látogatói”) személyes adataiért, amelyet Ön a Spark projektjein keresztül gyűjthet, amikor a Spark-
látogatók megtekintik, használják az Ön Spark projektjeit, vagy hozzáférnek azokhoz. A „Spark projektek” az Adobe Spark 
használatával létrehozott projektek, például videók, weboldalak és grafikák. Önnek felelősséget kell vállalnia a 
következőkért:     

(A)  a Spark Látogatói személyes adataival kapcsolatban betart minden vonatkozó adatvédelmi jogszabályt és szabályt, 
amelyekbe beletartozhat az Ön Spark projektjein vagy azokkal együtt elérhető, a hozzájárulás megszerzését és fenntartását 
célzó adatvédelmi irányelvek létrehozása cookie banner formájában stb.; és    

(B) megvéd, kártalanít és mentesít minket minden olyan ellenünk irányuló, Spark Látogatói által tett követeléstől, pertől 
vagy eljárástól, amely a Spark Látogatóinak személyes adataival kapcsolatos bármely intézkedés vagy mulasztás kapcsán 
merült fel.  
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