
 

A Document Cloud Kiegészítő használati feltételei 
 
Kiadás dátuma: 2020. március 16. Hatályba lépés: 2020. április 16. Az összes korábbi változatot helyettesíti. 
 

Ezek a Kiegészítő feltételek szabályozzák a Document Cloud használatát és hivatkozás révén részét képezik az Adobe 
Általános szerződési feltételeinek („Általános szerződési feltételek”), amely a www.adobe.com/go/terms webhelyen található 
(ezek a Kiegészítő feltételek és az Általános szerződési feltételek a továbbiakban együttesen: „Feltételek”). Az itt meg nem 
határozott nagy kezdőbetűs kifejezések az Általános szerződési feltételekben található meghatározások szerint 
értelmezendők. Jelen Kiegészítő feltételekben a „Szolgáltatások” megjelölés a Document Cloud szolgáltatásokra vonatkozik. 
Ha az Ön Szolgáltatásokra vonatkozó licence az Adobe Sign licencét is magában foglalja, és a Document Cloud használata 
során kötelezettséget vállal az Adobe Sign szolgáltatás irányában, akkor a www.adobe.com/go/adobesignterms oldal 
feltételei is vonatkoznak Önre.A  „Végfelhasználó” az a személy vagy vállalat, aki/amely megkapja, átnézi, elfogadja, aláírja, 
jóváhagyja vagy továbbítja a műveleteket egy harmadik fél számára, vagy más módon lép kapcsolatba a Szolgáltatásokkal. 
 

1. Lejárat és felmondás. 

1.1  A jelen Kiegészítő feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg Ön vagy az Adobe a Feltételek szerint fel nem mondja 
azokat. Az Általános szerződési feltételekben felsorolt felmondási feltételek mellett az Adobe akkor is felmondhatja a jelen 
Kiegészítő feltételeket, ha az Ön Szolgáltatási fiókját jogosulatlan harmadik fél használja. 

1.2  Az Általános szerződési feltételek „Hatályban maradás” szakaszában foglaltak mellett a jelen Kiegészítő feltételek 
következő szakaszai a Feltételek lejárata vagy felmondása után is hatályban maradnak: 1.2 (Lejárat és felmondás), 2 (Az Ön 
felelőssége) és 4 (Szolgáltatásspecifikus feltételek). 
 

2. Az Ön felelőssége. Az Adobe és Ön közötti viszonyban Ön kizárólagos felelősséget vállal a Végfelhasználóknak a 
Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt és benyújtott minden személyes adatáért. Önnek felelősséget kell vállalnia a 
következőkért:  

(A) betartja a Végfelhasználók személyes adataira vonatkozó összes adatvédelmi jogszabályt és szabályt, beleértve a 
hozzájárulás megszerzését és fenntartását, ha szükséges; valamint 

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

3. Promóciós programok. A jelen 3. szakasz (Promóciós programok) csak akkor érvényes Önre, ha speciális hozzáférési 
jogokat kapott tőlünk a Szolgáltatásokhoz valamely speciális program (mindegyik külön „Promóciós program”) keretében. A 
Promóciós programról szóló üzenetben megadott határidő lejártával azonnali hatállyal megszűnik az a joga, hogy a 
Promóciós program értelmében a Szolgáltatást használja. Mindemellett fenntartjuk azt a jogot, hogy bármikor, bármely okból 
vagy indoklás nélkül megszakítsuk vagy felfüggesszük a Promóciós programot vagy a Promóciós program Szolgáltatásának 
használatát. Amennyiben a Szolgáltatások használatának a joga megszűnik, Önnek és a Végfelhasználóknak azonnal 
megszűnhet az a joga, hogy hozzáférjen a Promóciós program keretében a fiókjához benyújtott és a Szolgáltatásokkal 
feldolgozott Tartalomhoz. 
 

4. Szolgáltatásspecifikus feltételek. A jelen 4. szakasz (Szolgáltatásspecifikus feltételek) feltételei csak egyes alábbiak 
szerinti ajánlatokra vonatkoznak. Amennyiben ellentmondás van a 4. szakasz (Szolgáltatásspecifikus feltételek) és jelen 
Kiegészítő feltételek között, a 4. szakasz (Szolgáltatásspecifikus feltételek) feltételei az irányadók.   

4.1 Küldés. Amikor az Adobe Send segítségével elküld egy fájlt, a fájl automatikusan feltöltődik az Adobe szerverére, és 
értesíteni fogjuk a Végfelhasználókat, amikor a fájl hozzáférhető és/vagy letölthető. A címzettjei úgy férhetnek hozzá a fájlhoz 
vagy tölthetik le a fájlt, ha rákattintanak a tőlünk kapott e-mailben található hivatkozásra. Információkat gyűjthetünk arról, 
hogy a címzett megkapta és használja az Adobe Send-fájlt, és ezt az információt esetlegesen megoszthatjuk Önnel. Kizárólag 
az Ön felelőssége, hogy értesítse a Végfelhasználókat erről az információgyűjtésről és az információk megosztásáról. 

4.2 Adobe áttekintési szolgáltatás. Amikor az Adobe áttekintési szolgáltatás segítségével megoszt egy fájlt, a fájl 
automatikusan feltöltődik az Adobe szerverére, és a Végfelhasználók értesítést kapnak, amikor a fájl hozzáférhető és 
letölthető. A Végfelhasználói úgy férhetnek hozzá a fájlhoz és tölthetik le azt, ha rákattintanak a tőlünk kapott e-mailben 
található hivatkozásra, és belépnek az áttekintési szolgáltatásba. Összegyűjthetjük és tárolhatjuk a Végfelhasználók áttekintési 

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


szolgáltatásának használatával kapcsolatos Tartalmakat és egyéb információkat, és ezeket az információkat megoszthatjuk 
Önnel és az Ön Végfelhasználóival. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy értesítse a Végfelhasználókat erről az 
információgyűjtésről és az információk megosztásáról. 
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