Utolsó frissítés: 2021. július 27. Az összes korábbi változat helyébe lép.
az Adobe Általános Használati Feltételeinek (
http://www.adobe.com/go/terms_hu

), amelyek a

Feltételek
kifejezések az Általános Feltételekben található kifejezések szerint érte
1.

Licencek az Ön tartalmához. Az Ön által létrehozott Tartalmakra vonatkozó jogok és tulajdonjog Önt illeti

vagy küld el a Szolgáltatások számára, egy nem kizárólagos, egész világra szóló, jogdíjmentes,
nyilvánosan közzétehetjük, terjeszthetjük, módosíthatjuk (például annak érdekében, hogy minél jobban
bemutathassuk az Ön által létrehozott Tartalmat), nyilvánosan bemutathatjuk és lefordíthatjuk a tartalmát. Az Ön
A tartalmat az Önének nyilvánítjuk, ha az adott tartalmat felhasználjuk egy Szolgáltatásfunkcióban vagy a
promóciós és marketinganyagokban.
2.

Felhasználói magatartás.

2.1. Ne éljen vissza a Szolgáltatásokkal.

vart

felhasználóknak nem küldhet k
illetve arra vonatkozóan adathalászatot nem végezhet. A jóváhagyásunk nélkül nem foglalhatja keretbe a
Szolgáltatásokat vagy a webhelyünket. Nem másolhatja vagy utánozhatja a Szolgáltatások kivitelezését,
használhatja a Szolgáltatásokat generikus képszolgáltatásként, pl. szalagreklámokhoz stb. Ha úgy döntünk, hogy
az Ön viselkedése sérti a http://www.behance.net/misc/community webhelyen található Feltételeket vagy a
Közösségi útmutatókat amelyeket hivatkozás formájában tartalmazzák a Feltételek , az Ön tartalmát az Ön
értesítésével vagy értesítése nélkül eltávolíthatjuk, illetve bármikor megakadályozhatjuk a Szolgáltatások Ön
általi használatát.
2.2. Megszemélyesítés. A Behance lényege, hogy a kreatív szakemberek elismerést kapjanak az általuk
ondoljuk, hogy Ön olyan fiókot hozott létre, amely egy másik személyt
annak a személynek, akinek a nevében létrehozta a fiókot, vagy mindenféle Önnel szembeni kötelezettség
nélkül megszüntetjük a fiókot.
2.3. Tájékoztasson bennünket, ha úgy látja, hogy mások megsértik a Szolgáltatásokat. Kérjük, jelentsen
kattintva, és értesítsen minket a problémáról.
3.

A Tartalom elérése és megosztása. A tartalomnak a Szolgáltatásainkhoz való elküldésével a Behanceására a

körét és elérését, valami
meghatározni, hogy milyen korlátozásokat alkalmaz az Ön megosztott tartalmaira vonatkozóan, és milyen

tartalmakra vonatk
módjának ismertetése a többi felhasználóval.
4.
származó webhelyek és szolgáltatások. A szolgáltatás tartalmazhat linkeket olyan
webhelyekhez vagy szolgáltat
.
5. Szolgáltatásspecifikus feltételek.
me
találhatja meg.

itt

6.
-

Alkotók
-felhaszn

Feliratkozók

6.1. A korlátozott szerepkör ismertetése.
(A)
et, tartalmakat

(B) A kifizetések feldolgozása. Nem dolgozzuk fel a hitelkártyás kifizetéseket, és nem rendelkezünk az
kifizetések feldolgozását a Stripe, Inc. (

eldolgozó partner

feldolgozását, felhasználását, továbbítását és nyilvánosságra hozatalát a Stripe végzi el, a Stripe Adatvédelmi
irányelveinek
Ön adatait.
(C) Viták.

Alkotók között

Alkotóhoz fogja intézni (
kapcsolatban nem kezelünk semmilyen visszatérítési vagy visszaterhelési kérelmet. Semmilyen módon nem
éssel kapcsolatban.
6.2.
(A) Beállítás.

t, az árképzés

érdekében.
(B) Prémium tartalom. Ha az E
jbóli felhasználásáért vagy az
azzal való visszaéléséért.
(C)
artja fenn
Stripe-fiókjának jó állapotát, vagy megszünteti a Stripe-fiókja és a Szolgáltatások közötti kapcsolatot,
-fiók és a Szolgáltatások összekapcsolásának feltétele:

(1)
tartalmazó listája kifejezetten tilt; és
(2) Ön a felhatalmazását adja ahhoz, hogy a Stripe fizetési azonosítójához, a fiókja állapotához és a

érdekében.
(D) Szolgáltatási díjak.
a Stripe(1) A Behance platformdíjai.
platformszolgáltatási díjat
ma, a Creative
Cloud(2) A Stripe díjai a fizetési feldolgozásra vonatkozóan.
kapcsolatos fizetési tranzakció kapcsán fizetési feldolgozási díjakat számol fel, a Stripe összekapcsolt
módosíthatja a fizetés feldolgozására vonatkozó díjakat.
(E) Adók.
alkalmazandó szövetségi, állami, helyi és külföldi adóért, vámért, vámtarifáért, illetékért, forrásadóért és
hasonló kivetésekért (korlátozás nélkül beleértve a forgalmi, használati és hozzáadottérték-adókat). Az Ön

kör
(1)

Amennyiben a Stripe köteles bizonyos, adózással kapcsolatos értesítéseket vagy
bármilyen kifizetés kapcsán, Ön felhatalmaz minket arra, hogy az Ön nevében ezeket az értesítéseket és
értesítése
-fiókjába.

(F)
asztja a Stripe-fiókját a Behance
-fiók jó állapotát, vagy ha a Stripe6.3.
(A) Közvetlen tranzakció az Alkotóval. Ön elfogadja és megérti, hogy amikor feliratkozik egy Alkotói
Alkotói e
kapcsolat az Alkotóval vagy hozzáférés a prémium tartalmakhoz). Az Alkotó felé teljesített kifizetések az Ön
(B)
a Stripe az Ön hitelkártyájára felszámolja

megszüntetésre ne

azonnal végrehajtásra kerülnek, és nem
(C) A Prémium tartalmak csak személyes használatra szolgálnak.
regisztrációja keretében Ön hozzáférést kap prémium vagy korláto
vállalja, hogy az adott tartalmakat csak saját személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra használja
kifejeze
tartalmakat nem teheti közzé és nem oszthatja meg abból a célból, hogy mások hozzáférhessenek az adott
e.
7.

Behance API.

Behance API kizárólag nem kereskedelmi célú,
vonatkoznak:
7.1.

sználatára vonatkozóan

távolítania az alkalmazásából;
7.2.
adatvédelmi irányelvvel;
7.3. Nem használhatja a Behance API-t olyan alkalmazási céllal, amely replikálja vagy helyettesíteni próbálja a
Szolgáltatások alapvet
7.4. Nem rejtheti vagy takarhatja el személyazonosságát vagy az alkalmazása azonosítóját;
7.5. Tilos a Behance API bármely részének másolása, módosítása, terjesztése, értékesítése vagy bérbeadása,
továbbá a Behance API visszafordítása vagy visszafejtése, kivéve, ha a törvények ezeket a korlátozásokat tiltják,
7.6. Tilos a Behance bármely tartalmának vagy anyagának gyorsítótárazása vagy tárolása, kivéve azokat,
amelyek a szolgáltatás üzemeltetéséhez szükségesek (de ezeket is legfeljebb 30 napig gyorsítótárazhatja vagy
tárolhatja);
7.7. Tilos a Behance API alkalmazása kémprogramokhoz, reklámszoftverekhez vagy egyéb rosszindulatú
programokhoz vagy kódokhoz;
7.8. Tilos a Behance API használata bármely olyan módon, amely sérti a törvényeket vagy a jogszabályokat,
7.9.
vagy a Behance API szolgáltatást használó egyéb alkalmazások stabilitását; és
7.10.
Behance bármikor, az Ön értesítése mellett megszünteti a licencet.
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