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Kiegészítő feltételek az Adobe Általános szerződési feltételekhez
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Ezeket a Kiegészítő feltételeket az Adobe Általános használati feltételei („Általános feltételek”) hivatkozás formájában
tartalmazzák, amelyek a www.adobe.com/go/terms webhelyen találhatók, és az Adobe Stock szolgáltatások használatát
bármely Műnek a Adobe Stock szolgáltatásba történő feltöltésére vagy beküldésére vonatkozóan szabályozzák. Ezen
Kiegészítő feltételek minden Tartalomra, fényképre, illusztrációra, vektorgrafikára, képre, sablonra, 3D-s kellékre, videóra, vagy
egyéb képi vagy grafikai munkára vonatkoznak (együttesen és minden vonatkozó kulcsszó, leírás, stáblista és felirat
beleértésével), amelyet ezen További feltételek vagy a feltételek korábbi verziójának hatálya alatt elküld nekünk, vagy feltölt
egy Webhelyre („Mű(vek)”). 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.A „Webhely” a webhelyeinket, illetve a webhelyeinkhez való hozzáférést
megkönnyítő alkalmazásokat jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan a contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, a
stock.adobe.com és az adobe.com webhelyeket. Ha a munkát a vonatkozó szerzői jogtulajdonosok nevében nyújtja be, akkor
kijelenti és szavatolja, hogy megvan a jogosultsága és biztosítani fogja, hogy az ilyen szerzői jogok tulajdonosai szükség
esetén betartják a feltételeket. Ha a Művet jogi személy nevében küldi be, akkor a Feltételek az adott jogi személyre és társult
szervezeteire vonatkoznak. Ilyen esetben Ön kijelenti és garantálja, hogy jogosultsággal rendelkezik jogi személynek a
Feltételekhez való kötésére.
1. Licencek az Adobe számára. Ön egy nem kizárólagos, globális, örökös teljesen kifizetett és jogdíjmentes licencet ad
számunkra a Mű használatához, reprodukálásához, nyilvános megjelenítéséhez, nyilvános előadásához, terjesztéséhez,
lefordításához, indexeléséhez és módosításához a Webhely működtetése céljából; a Mű bemutatása; terjesztése és a
felhasználók felé történő marketingje, népszerűsítése és licencelése céljából; új szolgáltatások és funkciók kifejlesztése
céljából; a Mű archiválása céljából és a Mű megvédése céljából. A Művet felhasználhatjuk a Mű, a Webhely, a vállalatunk és
egyéb termékeink és szolgáltatásaink marketinges tevékenységei és népszerűsítése során, amely esetben Ön nem
kizárólagos, globális, teljesen kifizetett, jogdíjmentes licencet biztosít számunkra a Mű szükség szerinti használatára,
sokszorosítására, nyilvános megjelenítésére, terjesztésére, módosítására, nyilvános előadására és lefordítására, és az alábbi 5.
szakaszban leírtak szerint saját mérlegelés alapján ellenszolgáltatást fizethetünk Önnek. Ön továbbá megadja nekünk a jogot,
de a kötelességet nem ír elő arra, hogy marketinges és promóciós tevékenységeink során, valamint az Ön Művéhez fűződő
licencünk kapcsán megjelenített nevét, védjegyeit és kereskedelmi neveit a Feltételek szerint felhasználhassuk.
2. Licencek a felhasználók számára. Ön engedélyt ad nekünk arra, hogy tovább licenceljük a Művel kapcsolatos
használatra, reprodukálásra, nyilvános megjelenítésre, forgalmazásra, módosításra, nyilvános előadásra és lefordításra
vonatkozó jogunkat, nem kizárólagos, globális és örökletes alapon, bármely médiában vagy kiviteli alakban. Tovább
licencelhetjük a Műveket a felhasználók részére, az általunk és a felhasználó által kötött írásos vagy elektronikus szerződésnek
(„Felhasználói szerződés”) megfelelően. A felhasználók számára biztosított licenc tartalmazhatja a Mű módosítására, illetve
az azon alapuló származtatott munkák létrehozására való jogot, beleértve, de nem kizárólagosan a Mű vagy annak
reprodukcióinak értékesítésére vagy forgalmazására vonatkozó jogot, ha bármely olyan kereskedelmi vagy szerzői műbe azt
belefoglalják/azzal együtt forgalmazzák, bármely már ismert, vagy a jövőben megjelenő médiában vagy formátumban,
feltéve, hogy a felhasználók a módosított Művet kizárólag az eredeti Műre vonatkozó engedélynek megfelelően használják.
Az egyértelműség érdekében engedélyezhetjük a felhasználók és más, hitelesített harmadik felek (például, korlátozás nélkül,
marketing tanácsadók vagy szolgálatók) számára, hogy a Művet közösségimédia-oldalakon, illetve egyéb, harmadik fél
tulajdonában álló webhelyekre közzétegyék/megosszák, a Felhasználói szerződésben foglalt korlátozások mellett. Biztosítunk
egy alkalmazásprogramozási interfész (Application Program Interface, „API”) programot, amely lehetővé teszi partnereink
számára, hogy bemutassák a Művet és elősegítsék annak értékesítését.
3.

Szellemi tulajdonjogok.

3.1 Szellemi tulajdonjogok.
Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Műhöz fűződő minden jog, jogcím és érdek birtokában
van, beleértve a szerzői jogokat, márkaneveket, szabadalmakat, adatvédelmi jogokat, nyilvánossági jogokat, erkölcsi jogokat,

és egyéb saját jogokat (gyűjtőnéven „szellemi tulajdonjogok”), vagy birtokában van azon szükséges összes jognak és
licencnek, melyek révén biztosíthatja nekünk a licenceket a Feltételekben meghatározottak szerint. Ön továbbá kijelenti és
garantálja, hogy a Mű nem sérti meg mások szellemi tulajdonjogait, nem tartalmaz félrevezető vagy hamis információkat,
vagy bármilyen illegális vagy becsületsértő tartalmat. Nem fog feltölteni olyan Művet, amely megszegi vagy megsérti bármely
személy vagy szervezet szellemi tulajdonjogát, vagy amely bármilyen rágalmazást, rágalmat vagy egyéb becsületsértést jelent
bármely természetes vagy jogi személy számára. Emellett meg kell felelnie az vonatkozó jogszabályoknak.
3.2 Engedélyek.Ha a Mű egy azonosítható személy, védjegy vagy embléma képét vagy ábrázolását, illetve
megkülönböztethető, szellemi tulajdonjogokkal védett tulajdont tartalmaz, akkor Ön kijelenti és garantálja, hogy (A)
megszerezte a szükséges és érvényes engedélyeket vagy megállapodásokat, amelyek lényegében hasonlóak a normál
modell- és a tulajdonengedélyeinkhez a Műben megjelölt minden egyes személyre és tulajdonra; és (B) kérésre azonnal
rendelkezésünkre bocsátja az ilyen engedélyek vagy megállapodások másodpéldányait. Ha azonban beleegyezünk abba,
hogy feltölthet tartalmakat a szerkesztői tartalmakból álló gyűjteményünkbe, és „Csak szerkesztői használatra” jelölésű Művet
tölt fel, azt saját mérlegelésünk szerint modell- vagy tulajdonengedély nélkül is elfogadhatjuk, irányelveinknek vagy
követelményeinknek megfelelően. A „Csak szerkesztői használatra” jelölésű Mű esetében Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (1) a
Mű hűen ábrázolja a tárgyat, (2) minden megfelelő kulcsszó, leírás, stáblista és felirat pontos; és (3) a Művet nem
módosították olyan módon, amely annak szerkesztői kontextusát vagy integritását megváltoztatná.
4. A Mű tulajdonjoga és használata. A Műben található vagy ahhoz fűződő jogcímek vagy tulajdonjogi érdekek a
Feltételek eredményeképpen nem kerülnek át hozzánk. Nem támasztunk semmilyen tulajdonjogigényt a Műre vonatkozóan,
kivéve az Ön által a Feltételek alapján számunkra megadott engedélyeket. Vállalatunknak és a Művet használó
felhasználóinknak joga van, de nincs kötelezettsége arra, hogy a Mű alkotójaként és forrásaként Önt a szokásos módon
azonosítsa. Megértette és beleegyezik abba, hogy a Mű kereskedelmi felhasználása esetén (A) az alkotókat általában nem
jelölik meg ilyen felhasználási esetekben; (B) a felhasználók nem lesznek kötelesek megjelölni az alkotókat; és (C) a Mű
módosítható és bármilyen tárgyhoz kapcsolódóan felhasználható (kivéve a pornográf vagy az illegális témákat). Ezért Ön
lemond minden arra vonatkozó jogáról, hogy tiltakozzon ezen általános üzleti gyakorlatok ellen; azonban a Felhasználói
megállapodások nem teszik lehetővé a Művek pornográf vagy illegális célokra történő felhasználását. Ezenkívül a
metaadatok megváltoztathatók, eltávolíthatók vagy hozzáadhatók, a felénk, forgalmazóink vagy felhasználóink felé fennálló
felelősség nélkül. Nem vagyunk felelősek a Felhasználói szerződés feltételeinek be nem tartása vagy harmadik fél általi
visszaélés esetén. Ön megadja nekünk a jogot szellemi tulajdonjogainak érvényesítésére jogsértőkkel szemben, de erre nincs
kifejezett kötelességünk. Ha úgy véli, hogy Művét visszaélésszerűen használták fel, akkor vállalja, hogy értesít minket, és
előzetes írásbeli hozzájárulásunk előtt nem tesz lépéseket.
5.

Fizetés.

5.1 Árazási és fizetési adatok. Az Ön kifizetése a(z) https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html
oldalon (vagy ennek utódoldalán, illetve URL-címén) található árazási és fizetési adatok (együttesen „Árazási és fizetési
adatok”) szerint történik a Mű minden licencértékesítés után, a visszamondások, visszatérítések és visszafizetések levonása
után. Az Árazási és fizetési adatokat időről időre módosíthatjuk, beleértve, de nem kizárólagosan a Művek kategóriáinak
frissítését, az árazási és fizetési feltételek frissítését és az Ön átirányítását az új árazási és fizetési információkat megadó Árazási
és fizetési adatok oldalra. Kérjük, rendszeresen tekintse meg az Árazási és fizetési adatokat. Ha továbbra is küld be vagy tölt fel
Műveket, illetve ha nem távolít el Műveket, azzal beleegyezik, hogy az időnként módosított új árazási és fizetési adatokat
elfogadja. A Művet szabad tartalomként is megjelölheti, mely esetben a Művet az Ön irányában fennálló felelősség vagy
fizetési kötelezettség nélkül terjeszthetjük. Ha Ön nem egy Műre vonatkozóan nem a szerzői jogok tulajdonosa, akkor Ön
kizárólag felelős az ilyen szerzői jogok tulajdonosainak kompenzálásáért, adott esetben. Használhatunk olyan harmadik féltől
származó fizetési feldolgozókat, mint például a PayPal, hogy megkönnyítsük a fizetést az Ön számára. Ha vállalatunk vagy
partnereink az Ön Művének promócióját, próbaváltozatát, tesztváltozatát, vagy vízjeles változatát kínálják, a jelen szakaszban
szereplő fizetési kötelezettségek nem vonatkoznak ránk.
5.2 Adók. A kifizetéshez szükséges adónyomtatványok kitöltése az Ön felelőssége. „Egyesült államokbeli személynek” (az
USA adóhivatalának meghatározása szerint) kötelessége benyújtani hozzánk egy kitöltött W-9 űrlapot. „Külföldi személynek”
(az USA adóhivatalának meghatározása szerint) kötelessége benyújtani számunkra egy kitöltött W-8 formanyomtatványt, ha
csökkentett mértékű adót, illetve adómentességet szeretne kérni olyan külföldi országbeli személyként, amely az Egyesült
Államokkal kettős adóztatást elkerülő egyezményt kötött. Ha az Önnek fizetendő díjakra adóvisszatartás, vagy a forrásnál
adóhatóság által beszedett adó vonatkozik, azt az Önnek fizetendő díjakból levonjuk. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak

érdekében, hogy az ilyen adófizetést tartalmazó hivatalos átvételi elismervény egy példányát Önnek biztosítani tudjuk,
amennyiben ilyen példány rendelkezésre áll. Ésszerűen együttműködünk Önnel annak érdekében, hogy kihasználhassuk az
ilyen adókra vonatkozó bármely vonatkozó adóegyezmény előnyeit.
6.

A Mű átadása, elküldése és kezelése.

6.1 A Mű átadása, elküldése és kezelése. A Művet a kért formátum(ok)ban és szállítási mód(ok)on kell leszállítania.
Ezenkívül be kell nyújtania hozzánk a Művet felülvizsgálatra a Webhelyünkön elérhető vagy az Önnek átküldött irányelvek
(„Irányelvek”) szerint. Az irányelveket időről időre módosíthatjuk. Ezért rendszeresen tekintse meg az irányelveket. Saját
mérlegelésünk szerint elfogadhatjuk vagy elutasíthatjuk az Ön által a Webhelyre feltöltött, vagy más módon beküldött Művet.
6.2 A Mű kezelése. A Művét bármikor eltávolíthatja a Webhelyről, feltéve azonban, hogy nem távolít el több mint 100 Művet
vagy a Művei 10%-át (attól függően, hogy melyik több) bármely 90 napos időszakban, az Adobe-nak 90 nappal korábban
küldött írásbeli értesítés nélkül. Saját mérlegelésünk szerint, előzetes értesítés nélkül eltávolíthatjuk a Művét, vagy
megszüntethetjük a fiókját.
7. Kármentesítési kötelezettségek. Az Általános szerződési feltételekben megadott kötelezettségeinek korlátozása nélkül
Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja az Adobe-ot és leányvállalatait, társult szervezeteit, vezető tisztségviselőit,
megbízottait, alkalmazottait, partnereit, licencszolgáltatóit és licencfelhasználóit (beleértve a felhasználókat) minden olyan
követelésért, veszteségért vagy kárért, beleértve az ügyvédi díjakat is, amelyet az Ön által beküldött Művel (vagy egyéb
tartalommal), a Webhely használatával, vagy a Feltételek megsértésével okozott. 6.2. Jogunk van arra, hogy minden, Ön által
kármentesítésre benyújtott igény, kereset vagy ügy kezelését az általunk választott jogi tanácsadóra bízzuk. Ön köteles teljes
mértékben együttműködni velünk az ilyen igények, keresetek vagy ügyek védése során. Bármely összeg, amely a fenti 5.
szakasz (Fizetés) szerint Önnek jár vagy járhat, az Ön felelőssége szerinti kártalanítási kötelezettségének megfelelő összeggel
beszámítható és csökkenthető, Ön felé benyújtott bármiféle követelés vagy értesítés nélkül.
8.

Megszűnés és érvényben maradó feltételek

8.1 Felmondás. Előzetes értesítés nélkül felmondhatjuk ezen Kiegészítő feltételeket, eltávolíthatunk bármilyen Művet, illetve
felfüggeszthetjük fiókját. Nem áll fenn fizetési kötelezettségünk Ön felé, ha ezen Kiegészítő feltételeket nyomós indokkal
mondjuk fel. Például nem tölthet le Adobe Stock-tartalmat elsődlegesen azon célból, hogy mesterségesen növelje egy adott
szerző tartalmának letöltésszámát, illetve mesterségesen előidézett fizetések céljából. Ezen Kiegészítő feltételeket bármikor
felmondhatja legalább 90 nappal korábbi írásos felmondással, a contributor-support@adobe.com címre küldött e-mail útján.
Mi észszerű intézkedéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy bármely, a Webhelyünkről Ön által eltávolított Művet
társult szervezeteink is eltávolítsanak saját webhelyeikről (beleértve a közös márkás webhelyeket), a Műnek a Webhelyről
történt eltávolítását követő 60 napon belül. Mielőtt felmondja ezen További feltételeket, vagy eltávolítja a Művet bármely
társult szervezetünk webhelyeiről, a felhasználóink továbbra is új licenceket szerezhetnek a Műhöz.
8.2 A megszűnés hatása, érvényben maradó feltételek. Ezen Kiegészítő feltételek megszűnését követően a Művet kizárólag
belső archiválási és referenciacélokra használhatjuk, vagy a 8.2 Szakaszban (A megszűnés hatása; érvényben maradó
feltételek) említettek szerint. A 3. szakasz (Szellemi tulajdonjog), 4. szakasz (A Mű tulajdonjoga és használata), 5.1. szakasz
(Árazási és fizetési adatok) (ha az Adobe fizetési kötelezettségekkel rendelkezik), 5.2. szakasz (Adók), 7. szakasz
(Kármentesítési kötelezettségek), 8. szakasz (Megszűnés és érvényben maradó feltételek), valamint a 9.1 szakasz (Kapcsolat)
érvényben marad a jelen Kiegészítő Feltételek megszűnése után. Egy Mű minden olyan licence, amelyet felhasználóink vagy
az Adobe a Műnek a Webhelyről történő eltávolítását megelőzően kapott, ezen Kiegészítő feltételek megszűnése után is
érvényben marad. Ezenkívül azon felhasználók, akiknek a Felhasználói szerződése lehetővé teszi számukra, hogy a Művet
kompozit változatban (például előzetes mintaként) licenceljék és birtokolják, a licencet használati licenccé alakíthatják át. Az
5. szakaszban (Fizetés) foglaltak szerint fizetni fogunk minden olyan licencdíj után, amelyet a Műhöz kapcsolódóan ezen
További feltételek megszűnését követően kapunk.
9. Vegyes rendelkezések.
9.1 Kapcsolat. Ha az Egyesült Államokban tartózkodik, akkor az Egyesült Államokban működő Adobe Inc. vállalattal kerül
kapcsolatba. Ha az Egyesült Államokon kívül tartózkodik, akkor az Adobe Canada Services Corporationnel, egy kanadai
vállalattal kerül kapcsolatba. Az Ön és közöttük fennálló kapcsolat a jelen Kiegészítő feltételek szerint független vállalkozók

között fennálló kapcsolat. Az egyértelműség érdekében, nem vagyunk közös vállalkozók, partnerek, megbízó és ügynök, sem
munkáltató és munkavállaló. A jelen Kiegészítő feltételek egyikének sem célja, hogy harmadik személynek vagy szervezetnek
bármilyen jellegű jogokat, előnyöket vagy egyéb természetű jogorvoslati lehetőségeket biztosítson.
9.2 Felelősség kizárása. Kifejezett módon nem vállalunk felelősséget azokért információkért, visszajelzésekért, anyagokért
vagy kérdésekre adott válaszokért, amelyeket mi vagy képviselőink nyújtottak, és amelyek mindegyikét csupán
figyelmességből biztosítottuk, ezek nem minősülnek jogi tanácsadásnak, és nem módosítják a Feltételeket. Korlátozás nélkül,
nem teszünk nyilatkozatot és nem vállalunk garanciát arra, hogy Ön vagy bármely más fél a jelen Kiegészítő feltételek alapján
bármilyen szintű kifizetést vagy bevételt elér vagy elérhet.
9.3 Kommunikáció. Ön tudomásul veszi, hogy az Adobe e-mail útján vagy egyéb módon kapcsolatba léphet Önnel az
Adobe tartalomszükségletei, illetve a hatékony közös munkamódszerek kapcsán.
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