
Üzleti kiegészítő feltételek 
 
Kiadás dátuma: 2020. március 16. Hatályba lépés: 2020. április 16.  Az összes korábbi változat helyébe lép. 

 

Ezek a Kiegészítő feltételek csak akkor vonatkoznak a felhasználóra, ha az Általános szerződési feltételek szerint a 
felhasználó egy vállalat. Ezeket a Kiegészítő feltételeket az Adobe Általános szerződési feltételei („Általános szerződési 
feltételek”) hivatkozás formájában tartalmazzák, amelyek a www.adobe.com/go/terms webhelyen találhatók. Az Általános 
szerződési feltételekhez hivatkozás útján kapcsolt egyéb Kiegészítő feltételek is szabályozhatják a Szolgáltatások és a 
Szoftver használatát. Az itt meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezések az Általános szerződéses feltételekben 
található meghatározások szerint értelmezendők. 
 

1. Meghatározások 

1.1 A „Rendszergazda” azt a rendszergazdát jelenti, aki a Szolgáltatásokat és a Szoftvert kezeli az Ön vállalatának 
felhasználói számára. 

1.2 Az „Admin Console” a program adminisztrációs felhasználói felületét jelenti, amely lehetővé teszi a Rendszergazdák 
számára vállalataik Szolgáltatásainak és Szoftverének kezelését. 

 
2. A Rendszergazda és az Admin Console.  

2.1 A Rendszergazda kezeli az összes vállalati felhasználó jogosultságait. Kezdetben az a személy lesz a Rendszergazda, aki 
az Ön nevében elfogadja a feltételeket. A Rendszergazda szükség szerint más vállalati felhasználókat is kijelölhet 
Rendszergazdának. Legalább egy Rendszergazdát kell kijelölni az Admin Console kezeléséhez. Ön bármely Rendszergazdát 
felhatalmazhatja arra, hogy az Ön nevében járjon el, és Ön felelős a felhatalmazott személy tetteiért és mulasztásaiért.  

2.2 A rendszergazdák fontos jogokkal és irányítási lehetőségekkel rendelkeznek az Ön Jogosultságai, valamint vállalati 
felhasználóinak Tartalmai és Vállalati profiljai felett. Az Admin Console felületen minden rendszergazda kezelheti a 
Jogosultságokat, hozzáadhat és eltávolíthat vállalati felhasználókat, hozzáférhet a vállalati felhasználók profiljaihoz, 
valamint megtekintheti a vállalati felhasználók fiókjainak információit. Az Adobe megadhatja a Rendszergazdák személyes 
adatait az Ön vállalatának felhasználók számára. 

2.3 Bármely vállalati felhasználó és Rendszergazda, aki belép az Admin Console felületre, Szoftvert és Szolgáltatásokat 
kaphat, még akkor is, ha a Rendszergazda nem rendelt hozzá előfizetést vagy licencet. Az Admin Console a Szolgáltatások 
részének tekinthető, és csak Rendszergazdák férhetnek hozzá.  
 

3. Vállalati felhasználók. Biztosítania kell, hogy vállalati felhasználói betartsák ezeket a Feltételeket. Ön felel saját 

vállalata felhasználóinak tevékenységéért, beleértve az általuk végrehajtott kifizetéseket és megrendeléseket is. Emellett 

Ön felel a vállalati felhasználók tartalmaiért és üzleti profiljukért is. Biztosítania kell, hogy minden vállalati felhasználó 

minden azonosítót és jelszót bizalmasan kezeljen. Az Adobe nem ellenőrzi a vállalati felhasználók tárolási módját és nem 

vállal ezekért felelősséget. 

 

4. Licenc átruházása. Egy licencet átruházhat egy vállalati felhasználóról egy másikra anélkül, hogy további licencet 
kellene vásárolnia, azzal a kikötéssel, hogy – kivéve, amennyiben ezt kifejezetten engedélyezzük – az átruházott licencet 
nem lehet újratelepíteni semmilyen megosztott licences vagy hasonló telepítési modell részeként (beleértve, de nem 
kizárólag a folyó-, lízingelt, általános felhasználói vagy áthelyezett licences telepítéseket). Mérjük a vállalati felhasználókhoz 
telepített és újratelepített licencek számát. 
 

5. E-mail-domain. Ha a Szolgáltatások üzemeltetéséhez szükséges egy domain azonosítása, akkor ellenőrizhetjük, hogy Ön 
rendelkezik-e a domain tulajdonjogával vagy a domain feletti ellenőrzéssel. Ha Ön nem rendelkezik a megadott domain 
tulajdonjogával vagy annak ellenőrzésével, akkor számunkra nem kötelező a Szolgáltatás biztosítása az Ön részére. 
 

http://www.adobe.com/go/terms


6. Támogatás. Ha vállalati Szolgáltatásokat és Szoftvert vásárolt egy Adobe beszerzési program segítségével, akkor a 
támogatás részletei itt találhatók: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html. 
 

7. Alkalmazások használati adatai. Vállalati felhasználóinak lehetőségük van arra, hogy megossza velünk az 
alkalmazásainkkal kapcsolatos használati adataikat. Az adatok a vállalati felhasználó Adobe-fiókjához kapcsolódnak, és 
lehetővé teszik számunkra, hogy testreszabottabb élményt nyújtsunk az illetőnek, továbbá segít bennünket a termék 
minőségének és funkcióinak javításában. További információkat az adatvédelmi irányelveinkben talál, beleértve azt is, hogy 
a vállalati felhasználók hogyan változtathatják meg beállításaikat. 
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