
למפתחי נוספים תנאים

ותנאי למפתחים התנאים של קודמות גרסאות לרבות הקודמות הגרסאות כל את מחליף במרץ אחרון עדכון

של וההסכם השימוש בכללותן

בערכות שלך השימוש את מסדירים אלה נוספים תנאים של בממשקי של ביצירות בפורטלים

ש אחרים ובמשאבים של השירותים או המוצרים עבור למפתחים מציעה בתנאי כהפניה משולבים והם

שלהכללייםהשימושבכתובתשנמצאיםותנאיאלהנוספיםתנאיםיחדיו

אלה של למשמעותם זהה כאן מוגדרים שאינם המודגשים התנאים של משמעותם התנאים מכונים הכלליים השימוש

של הכלליים השימוש בתנאי המוגדרים

לבין בינך קודם הסכם כל על גוברת אלה לתנאים שלך ההסכמה לערכות בנוגע של לממשקי

של ליצירות לפורטלים ש אחרים ולמשאבים של השירותים או המוצרים עבור למפתחים מציעה

הגדרות

וכן . מפתח חשבון ליצור כדי משתמש אתה שבהם הייחודיים הפרופיל ופרטי הסיסמה המשתמש שם הוא

אליו ולגשת לשירות להיכנס

של . התשלומים מעבד מטעם הפועל שלישי צד של תשלומים מעבד הוא לקבל ממך לדרוש עשוי אשר

מסוים נוסף מידע ולספק ישיר תשלומים מעבד של נפרד הסכם

של . כניסה ותבנית כניסה לחצני ש הנפרד הכניסה מסך ממשק ותבנית הלחצנים של הייחודית הגרפיקה הם

שמוצר כפי לשירות הכניסה מנגנון את להפעיל או לפשט כדי חזותית כהנחיה משתמש בממשק להציגם ושיש מספקת

שבפורטלים המיתוג בהנחיות ומתואר

של . שותפים דומות תוכניות או הפניות שותפים בתוכניות שמשתתפים השלישי הצד גורמי הם

את לקדם שנועדו לשותפים עם נפרד בכתב הסכם פי על

של . יצירות וכל תבניות נכסי ממד בתלת נכסים וידאו סרטוני וקטורים תמונות איורים צילומים פירושן

שירותי באמצעות לרישוי הזמינה אחרת גרפית או מאוירת יצירה בכתובת כתובת או

של כנכסים אחר באופן אותן שמזהים או נגזרת

של . המסחריים הסימנים של והמיתוג התגים הסמלים הלוגו סמלי השמות המסחריים הסימנים הם

של שלך למפתחים המאושרת התוכנה של הזמינות את לקדם כדי בפורטלים לך הניתנים אלה או המיתוג בהנחיות

ממשקי . ותיעוד כלים פרוטוקולים רוטינות של ערכה שהם היישומים תכנות ממשקי הם את המפרטים

ה ממשקי התוכנה רכיבי בין האינטראקציה בקובצי כותרת בקובצי מוגדרים להיות עשויים בממשקי תוסף של

ה כספריות או ו האובייקט קוד בתבנית הקשור והמידע התוסף של לדוגמה בקוד ומוצג הכותרת בקובצי שמוגדר כפי

ידי על שנכללו ה מערכת כחלק לשירותים גישה לאפשר כדי למפתחים התוכנה עם יחד שינוי ללא להפצה

ה ממשקי כל את כוללת זו הגדרה עמם הדדי באופן ולעבוד ולתוכנה אלה נוספים תנאים במסגרת המסופקים

תיעוד . ה ממשקי עבור השימוש ופרטי הישים הטכני המפרט הוא ה וערכות ב הזמינים או

ידי על המאושרת תוכנה פיתוח גרסאות לבקרת אירוח המספקים שלישי צד באתרי למשל תיעוד

באתר שפורסם שלישי צד של תוכן א כולל אינו או משתמשים של בפורומים שפורסם תוכן ב

ידי על מבוקרים או שמתארחים שהתקיימה כלשהי תקשורת ד או כלשהי עתידית לפונקציונליות הקשור תוכן ג

לבין בינך ישיר באופן

ממשק . מפתח ה לממשק הגישה אישור הוא ל ומקושר למפתחים שלך לתוכנה המוקצה אשר שלך

את משמש ה בממשק שלך הפעילות של ואימות שיוך לצורך למפתחים שלך ובתוכנה

לקוחות . ידי על הפרוסים פתרונות הם נכסים ניהול שירותי שלישי צד שירותי באמצעות או ישירות

של יצירות לחפש למשתמשים המאפשרים הקשורות רשומות ולשמור לבחור לארגן וכן רישיון להן ולהעניק

של ליצירות של מורשות יצירות של שיטתי חיבור כולל הלקוח של הפנימיות לפלטפורמות

תוכן ולניהול דיגיטלים נכסים לניהול מערכות למשל

בפורטלים . או המיתוג בהנחיות כתג שזוהו והטקסט הסמלים לוגו סמלי כולל המסחריים הסימנים פירושם תגים
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ש . וההנחיות ההוראות כל הן מיתוג הנחיות בסימנים שלך לשימוש בנוגע לך לספק או לפרסם עשויה

של המסחריים

של . מיתוג של הכניסה ותבנית הכניסה לחצני התגים הוא מוצגים שהם כפי תכונות וסמלי

בפורטלים המיתוג בהנחיות ומתוארים

שאתה . אחרות וטכנולוגיות התוספים ההרחבות התוספות התוכניות התוכנה יישומי כל היא למפתחים תוכנה

באמצעות או עם מפתח או אותן או הדדית בצורה איתם לפעול או אותם להפעיל ולתוכנות לשירותים לגשת במטרה

של אחרים לשירותים או למוצרים או לתוכנה לשירותים פונקציונליות או תכונות להוסיף כדי מפתח שאתה תוכנות

לאפשר  . כדי ורק  אך  למפתחים  בתוכנה  מאובטח  באופן  ישולבו  מורשים שגופנים פירושו מוטמע או הטמע

למפתחים  בתוכנה  להיראות  שנועדה  כפי  המורשים  הגופנים  תצוגת את  לראות  קצה  למשתמשי 

ש . השונים הגרפיקה רכיבי הם תכונות סמלי לזהות כדי משתמש בממשק אותם להציג ושיש מספקת

השירותים או התוכנה של מסוימים נפרדים עיבוד פונקציות או רכיבים תכונות ייחודי באופן

הגופנים . פירושם מורשים גופנים

ו ש בתוכנה משתמש ממשקי ולהפיץ לפתח לעצב כדי ורק אך ברישיון לך מספקת

למפתחים

של . יצירות שמשלבים והשירותים המוצרים הן שיווק פלטפורמות אתרים כגון תוכן ליצירת בכלים

שלישי צד של ושירותים מוצרים של מכירה או קידום לצורך חברתית ומדיה תוכן שיווק אלקטרוני דואר מודעות ובוני

שללמפתחיםהאתריםהםפורטליםבכתובתשנמצאיםהאתרוכן .

בכתובתשנמצאיםלמפיקיםוהפורטלעבורו

של . ביצירות להשתמש היכולת את הקצה למשתמשי שמספק שירות היא דרישה לפי הדפסה אך

ליצור כדי ורק וכן קצה משתמשי של מכירות וקידום שיווק פרסום למטרות המיועדים אישית מותאמים מודפסים חומרים

יחיד קצה למשתמש מכירה למטרות המיועדות אישית מותאמים מוחשיים מוצרים של יחידות

ל . שיאפשרו נתונים הם אסורים נתונים הטלפון מספר למשל שלו המכשיר את ולא מסוים אדם לזהות

מסוים אדם של דואר למשלוח כתובת או שם ממשלתית רשות ידי על שניתן מזהה מספר ל הדוא כתובת

אותו . לשלב שתוכל כדי כוללים שאנחנו לדוגמה קבצים למעט מקור קוד או אובייקט קוד פירושו לדוגמה קוד

אלה לתנאים בכפוף למפתחים שלך בתוכנה

ערכת . של התוכנה פיתוח ערכות פירושה הכלים לדוגמה הקוד המערכת קובצי החומרים וכל

ה ערכות כל את כוללת זו הגדרה אליהן הקשורים התיעוד ומסמכי הדוגמה קובצי התוספים השירות וכלי התוכניות

ה ערכת לרבות אלה נוספים תנאים במסגרת המסופקות של

בערכות . המשתמשים דיגיטליים שירותים או מוצרים הם שלישי צד של תוכנה שילובי בממשקי או של

של ליצירות הגישה הכללת לצורך אישית מותאמים ביישומים

מפתחים . אישורי

מצד . אחרים מפורשים היתרים למעט ליצור עליך להשיג כדי מקוון מפתח חשבון ופרופיל

ערכת מפתח מעודכן שלך החשבון שפרופיל לוודא עליך הרחבה או תוסף ליצור כדי או בהם ולהשתמש פורטל או

חשבונך באמצעות המתבצעת הפעילות לכל אחראי אתה עת בכל קשר ליצירת הפרטים לרבות שלך העדכני החשבון בפרטי

של הלקוחות שירות את ליידע עליך א רשאי אינך בחשבונך כלשהו מורשה בלתי שימוש על לך נודע אם מיידי באופן

לגשת תוכל אחר משתמש של בחשבון להשתמש ב או מורשה חשבון מנהל עם מלבד שלך החשבון פרטי את לשתף

לממשק ידי על הנדרשים באמצעים ה של בתיעוד איר באופן מתואר שהוא וכפי השימוש בעת הרלוונטי

בממשקי ה לקוח של לזו או לזהותך בנוגע שווא מצג להציג או זהותך את להסוות עליך נאסר שלך

ממשק . מפתח ה ממשק אם ממשק מפתח דורש הרלוונטי להשיג עליך לתוכנות או לשירותים לגשת כדי

ממשק מפתח להשתמש ניתן ידינו על להפצה תאושר למפתחים שלך שהתוכנה עד למפתחים תוכנה כל עבור נפרד

ה ממשק במפתח למפתחים תוכנה של בהקשר בו להשתמש ואין למפתחים התוכנה של בלבד פנימיים ולפיתוח לבדיקות

אליך שולחים שאנו אחרים במסרים או בפורטלים אלה בתנאים מופיעים האישור תהליך על פרטים שלישי צד לגורמי שזמינה

אחר באופן
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בערכת . שמשתמשת למפתחים תוכנה כל עבור מצטברים שימוש נתוני לאסוף עשויים אנחנו שימוש נתוני בממשק

לחשבון משויך זה מידע בפורטל או אבטחה לנהל לנו ומאפשר שלך המקוון המפתח חשבון ולפרופיל שלך

והתכונות האיכות את ולשפר ביצועים לנטר

רישיונות .

של . הרוחני הקניין זכויות ובתוכנה בשירותים הכלולים הפריטים של היצירות כולל הקניין הם

המסחריים הסודות המסחריים הסימנים היוצרים זכויות חוקי לרבות חוק פי על מוגנים והם שלנו הספקים ושל שלנו הרוחני

של רוחני קניין שימוש בהם נעשה שבה במדינה החלים והחוקים בינלאומיות אמנות תנאי הברית ארצות של והפטנטים

ה ערכות של העותקים שכל לוודא עליך ה וממשקי סיבה מכל מצדך שישוכפלו שלהם מרכיב כל או

שאנו הפריטים גבי על מופיעות שהן כפי הצורך לפי אחרות קניין על והודעות היוצרים זכויות על הודעות אותן יכללו שהיא

הם שבהם האחסון אמצעי בתוכנות או שבשירותים הפריטים על בבעלות להחזיק ממשיכים שלנו והספקים אנחנו סיפקנו

או המקוריים העותקים קיימים באמצעותו או שבו האחסון לאמצעי או לצורה קשר ללא העוקבים העותקים וכל מתועדים

אחרים עותקים אלה תנאים במסגרת מפורש באופן הוענקו שלא הזכויות כל את לעצמה שומרת

ל . מעניק שאתה הרישיונות שלך בתוכנה לשימוש במלואו ששולם בלעדי ולא עולמי כלל רישיון לנו מעניק אתה

פורטל למשל פורטל באמצעות למפתחים תוכנה שולח אתה אם והפצה אישור לצורך שלה ולבדיקה שלה לשכפול למפתחים

בשירות זמינה שתהיה כדי שירות למשל לא עולמי כלל רישיון לנו מעניק אתה אזי

התוכנה את ולהפיץ משנה רישיון להעניק לשנות בפומבי לבצע בפומבי להציג במלואו ומשולם תמלוגים ללא בלעדי

שימוש לעשות במלואו ששולם בלעדי ולא עולמי כלל רישיון לנו מעניק אתה השירות דרך קצה למשתמשי שלך למפתחים

למפתחים שלך התוכנה אל או אליך ציבורי באופן ולהתייחס שלך אחרים תיאוריים ובחומרים בסימנים או לוגו בסמלי בשמך

למפתחים התוכנה ואת והתוכנה השירותים את ולקדם לפרסם במטרה

ל . מעניק שאתה אחריות וכתבי מצגים אתה לפורטלים למפתחים שלך התוכנה של שליחה או העלאה ידי על

שלך בתוכנה שמשולב או שמופיע התוכן בכל להשתמש הנחוצים וההרשאות הרישיונות כל את לך יש א כי מסכים

מפרה אינה למפתחים התוכנה ב וכן למפתחים בתוכנה לשימוש רישיונות להעניק הדרושות הזכויות כל עם יחד למפתחים

כלשהו שלישי צד של הרוחני הקניין זכויות את

ש . הרישיון לך מעניקה

שימוש () לעשות לביטול ושניתן להעברה ניתן שאינו בלעדי לא רישיון לך מעניקים אנחנו לתנאים בכפוף פנימי פיתוח

ה בערכת ה ממשק ובמפתח שלך למפתחים התוכנה של פנימיים ובדיקה פיתוח לצורך אותם ולשכפל

ניתן () שאינו בלעדי לא רישיון לך מעניקים אנחנו בסעיף שצוינו האישור זכויות לרבות אלה לתנאים בכפוף הפצה

ה בערכת שימוש לעשות לביטול ושניתן להעברה ה ממשק ובמפתח התוכנה במסגרת אותם ולהפיץ אותם לשכפל

בלבד עמה ויחד למפתחים

בחלקו () או במלואו אותו לשלב או אותו לשנות מספקים שאנחנו הדוגמה בקוד להשתמש רשאי אתה לדוגמה קוד

ה בערכת ה בערכת הנכללים ובקבצים בתיקיות לדוגמה קוד כ מסומן הוא אם משנה זה אין למפתחים בתוכנה

למפתחים מהתוכנה כחלק שלו שינוי וכל לדוגמה הקוד את להפיץ רשאי אתה בסעיף המפורטות האישור לזכויות בכפוף

קניין הודעות או האחריות הגבלות היוצרים זכויות את מלא באופן ולשכפל לשמור מסכים אתה בלבד אובייקט קוד בצורת

של אחרות לבצע לך שמותר לדוגמה הקוד של השילובים או השינויים העותקים בכל לדוגמה בקוד שמופיעות כפי

אלה לתנאים כפוף עדיין שילוב או שינוי שעבר שסיפקנו לדוגמה הקוד של חלק כל אלה תנאים במסגרת

ערכת . כל של הייצור את להפסיק או לעדכן לשנות רשאים אנחנו שינויים ממשק תכונה או חלק כל לרבות

ל עדכון כל של הפרסום עם אחר גורם כל או כלפיך חבות או הודעה ללא עת בכל פורטל או שלהם לממשק או אתה

ה של ביותר העדכנית הגירסה את במהירות ליישם נדרש ה ממשק או ו המשך בלבד חשבונך על בהם ולהשתמש

ל או שלך הגישה ה לממשק או כזה לשינוי או לעדכון הסכמה יהוו שינוי או עדכון כל לאחר בהם השימוש והמשך

ממשקי . ממשקי ציבורי באופן לחשוף או להציג רשאי אינך ציבוריים לא מפתחות לרבות תועדו שלא

בממשקי השימוש אליהם גישה לך ניתנה כאשר ציבורי באופן נוספות סודיות לחובות כפוף להיות עשוי ציבוריים לא

ערכות . שלישי צד תנאי ממשקי או פתוח קוד תוכנות או בחינם תוכנות כגון שלישי צד תוכנות לכלול עשויים

בקובץ נפרד רישיון בהסכם כלל בדרך למצוא אפשר שאותם נוספים ולהתניות לתנאים כפופים להיות ועשויים

בכתובת שלישי צד של נוספים והתניות תנאים או ו שלישי צד של תוכנה הודעות בסעיף או רישיון בקובץ

עשוייםהשלישיהצדשלהרישיוןתנאישלישיצדשלרישיוןתנאילהלןביחד

שלישי צד של הרישיון תנאי לבין אלה תנאים בין התנגשות של במקרה שלך הקצה למשתמשי הודעות להעביר אותך לחייב

עדיפות יקבלו השלישי הצד של הרישיון תנאי
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של . אחרים שירותים בתוכנות או בשירותים כלשהן זכויות לך מעניקים אינם אלה תנאים שאליו בתוכן או

דרכם לגשת ניתן

למפתחים . התוכנה של הפצה

מצד . אישור גישה לרבות למפתחים תוכנה כל של ההפצה את להגביל הזכות את לעצמנו שומרים אנחנו

עשויים אנחנו האישור במסגרת ידינו על אושר הדבר אם אלא דעתנו שיקול לפי למפתחים התוכנה של ולתוכנות לשירותים

על להשפיע שעלולות אבטחה בעיות זיהוי לרבות בתנאים עומדת שהיא לוודא כדי למפתחים שלך התוכנה את לבחון

למפתחים בתוכנה שנעשה שינוי כל של מחדש אישור לדרוש הזכות את לעצמנו שומרים אנחנו בנוסף משתמשיה על או

עשויים אנו בפורטלים יופיעו האישור תהליך על פרטים חדשות והפצות שינויים שדרוגים עדכונים באגים תיקוני לרבות

עתידיות בגרסאות המפורטים בתנאים עמידה אי עקב לרבות שהיא סיבה מכל עת בכל למפתחים תוכנה כל של אישור לשלול

של הכלליים השימוש תנאי של הפצתה את להפסיק עליך נשלל למפתחים התוכנה של האישור אם נוספים תנאים או

ההודעה קבלת מרגע ימים תוך לתוכנות או לשירותים דרכה הגישה ואת

שירות . דרך תופץ שאושרה למפתחים שתוכנה לדרוש הזכות את לעצמנו שומרים אנו הפצה ערוצי

ידינו על מאושרים שאינם אחרים בערוצים שאושרה למפתחים תוכנה של ההפצה את ולהגביל

והגבלות . דרישות

חלק . שום לתרגם או להעביר לשנות א אין אלה בתנאים מפורשות כמפורט למעט לאחור הנדסה או שינויים על איסור

מערכת או במלואו המקור קוד את אחר באופן לגלות לנסות או פירוק או לאחור הידור לאחור הנדסה לבצע ב או כלשהי

ערכות של בחלקו ממשקי או ערכות של לאחור הידור לבצע לך מאפשרים שלך השיפוט באזור החוקים אם כדי

ה ערכת של החלקים לעיבוד הדרוש מידע להשיג רשאי אתה אחרות תוכנות עם בשיתוף ועובדים רישיון תחת שנמצאים

סבירים תנאים להטיל או שכזה מידע לספק דעתנו שיקול לפי עשויים אנחנו מאתנו זה מידע בקשת לאחר רק זאת לעשות

של המקור לקוד ביחס שלנו הספקים ושל שלנו הקניין זכויות על להגן כדי המקור בקוד שכזה שימוש על סבירה עמלה לרבות

ה ערכות

ה . ממשקי ידי על שהותר כפי מלבד בתוכנות או בשירותים התערבות על איסור למפתחים תוכנה ליצור רשאי אינך

של מידע או אודות הדפים או המסכים את אחר אופן בכל מטשטשת או מסירה א אשר מתוכנות או משירותים

שלהם כלשהו מרכיב או כלשהם ותוכנות שירותים של במראה או ו בפונקציונליות מתערבת ב או כלשהם

ה . בערכות להשתמש רשאי אינך התוכנות או השירותים של לוקליזציה על אישור שתאפשר תוכנה לפתח כדי

המותקנים והתוכנות השירותים של המחדל ברירת שפת של שינוי היא לוקליזציה התוכנות או השירותים של לוקליזציה

התוכנות או השירותים של המשתמש ממשק השאר בין לרבות

ה . ערכות למרכיבים פירוק על איסור לתמוך עשויות הן שונים ומרכיבים שירות תוכנות יישומים לכלול עשויות

ה ערכות זאת עם מרובים בעותקים או מרובים אחסון באמצעי לך יסופקו שהן או שונות ובשפות רבות בפלטפורמות

נדרש אינך זה בהסכם שהותר כפי ובפלטפורמות במחשבים יחיד כמוצר לשימוש המיועד יחיד כמוצר לך ומסופקות מתוכננות

ה ערכת של הרכיבים בכל להשתמש ה ערכת של פירוק על איסור חל אך לצורך מחדש שלהם אריזה או למרכיביה

שונים במחשבים שימוש או מחדש מכירה העברה הפצה

ממשקי . ממשקי ציבורי באופן לחשוף או להציג רשאי אינך ציבוריים לא ניתנה כאשר ציבורי באופן תועדו שלא

בממשקי השימוש אליהם גישה לך נוספות סודיות לחובות כפוף להיות עשוי ציבוריים לא

או . זדוני קוד כגון זדוניות לתוכניות והתוכנות השירותים של כלשהו חלק שתחשוף פעולה שום תבצע לא זדוניות תוכנות

רכיבי זמן פצצות תולעים טרויאניים סוסים וירוסים מזיק או נזק לגרום המיועדות אחרות זדוניות תוכנות או

שיבושים

באופן . בה שהשימוש למפתחים תוכנה ליצור כדי בתוכנות או בשירותים להשתמש רשאי אינך חוקית בלתי תוכנה

לקניין שקשורים זכויות או תקנות חוקים לרבות זכויות או תקנות צווים חוקים של להפרה יוביל שווקה שהיא כפי או המיועד

בנייה קצירה הגבלה ללא לרבות שקרי לפרסום או לאפליה הוגנת לא לתחרות יצוא לבקרת לפרטיות ריגול לתוכנות רוחני

ערכות באמצעות המפתחים תוכנת ידי על שנוצרו תוכן של קבועים עותקים יצירת אחר אופן בכל או נתונים מסדי של או

המטמון של בכותרת שמופיע מזה יותר ארוך זמן למשך בארכיון מאוחסנים עותקים שמירת

חוקי . מכונים שיחדיו והבינלאומיים ב ארה של ולתקנות להגבלות לחוקים כפופה שלך למפתחים התוכנה סחר בקרות

מצהיר אתה בה והשימוש שלה הייצוא שלך למפתחים התוכנה של הייבוא פעולות את להסדיר עשויים אשר הסחר

התוכנה של הייבוא פעולות את לבצע הרלוונטיות הממשלתיות מהרשויות הנדרשות ההרשאות כל את שקיבלת ומתחייב



עליה שמוטל במדינה מתגורר או מדינה של אזרח שאינך ומתחייב מצהיר אתה כן כמו בה והשימוש שלה הייצוא למפתחים

קוריאה וצפון קרים קובה סודן סוריה אירן הגבלה וללא לרבות אחרת מוגבלת בטריטוריה או אמברגו

ערכות . לשלב או למזג רשאי אינך פתוח קוד תוכנות ממשקי או כל עם שלהם חלק בכל או בהם להשתמש או

של רוחני קניין של אחרת דרך בכל שיתוף או רישוי המחייבים רישיון לתנאי הכפופה תוכנה כלשהו שלישי צד עם

של רישיון תנאי בלבד לדוגמה

בממשקי . שלך השימוש את להגביל עשויים אנחנו שימוש הגבלות בערכות או הבלעדי דעתנו לשיקול

ממשק ידי על שהתקבלו הקריאות של הסוג או הכמות הגבלת ידי על למשל עלולה הקריאות שכמות סבורים אנחנו אם

ה ממשק על לרעה להשפיע השירות או התוכנה

לממשק . משנה רישיון להעניק רשאי אינך משנה רישיונות על איסור א רשאי אינך שלישי צד של לשימוש

ה בערכת אחרות זכויות להעניק או להשאיל להחכיר להשכיר ה בממשק או מינוי או חברות בסיס על זכויות לרבות

ה בערכת שימוש לאפשר ב או ה בממשק או שלישי צד של חוץ למיקור שירות או מתקן מחשוב שירותי של בעסק

שיתופי בסיס על או רשת שירות לשכת הסדר

או . ישיר באופן לשפר או להדריך ליצור כדי למפתחים בתוכנה להשתמש אין השירות בפלט השימוש הגבלת

מתחרה או דומה שירות או מוצר עקיף

ה . ממשק של לזה הדומה באופן המתפקדת תוכנה יצירת מוסיפה שאינה למפתחים תוכנה ליצור רשאי אינך

ה ממשק ידי על שסופק למה מעבר תכונות או משמעותיות פונקציונליות אשר כלשהי למפתחים תוכנה ליצור רשאי אינך

של במוצרים או בטכנולוגיות מתחרה להם הדומה או הבלעדי דעתה שיקול פי על הזכות את לעצמה שומרת

של למוצרים או לטכנולוגיות דומה אשר למפתחים תוכנה להסיר או לדחות בהם שמתחרה או

עליך . בו ומשתמש למפתחים שלך התוכנה באמצעות אישי מידע ומעבד אוסף אתה אם קצה משתמשי של נתונים

קצה למשתמשי אליה קלה גישה ולאפשר פרטיות הודעת לפרסם ב הרלוונטיים והתקנות הפרטיות חוקי לכל לציית א

ב שלך ברישום לאיסוף שלך השיטות מהן ומדויק ברור באופן לתאר עליך ובה למפתחים התוכנה ומתוך

משתמשי של פרטיותם את לכבד ג שלישיים צדדים עם שיתוף כולל בו ולשימוש קצה משתמשי של אישי מידע ולעיבוד

או התוכן את מיידי באופן למחוק ד וכן להן ולציית שלך הפרטיות בהודעת המפורטות ההתחייבויות את לכבד וכן שלך הקצה

לקוח של אחר מידע כל שלך החשבון את סוגר לקוח אותו כאשר או בקשתנו או הלקוח בקשת פי על אסימונים לרבות

אצלך

ל . תספק או תעביר למפתחים שלך שהתוכנה אסור אסורים נתונים העברת או כלשהם אסורים נתונים

ל לזמינים אותם תהפוך שברשותך הנתונים של צולבת השוואה או שילוב קישור ידי על אישי מידע תפיק שהיא ואסור

שלישי צד ממקורות מקבל שאתה אחרים נתונים עם

שלהפרטיותמדיניותפרטיותשתמסוראישימידעכלעלחלה .

ל

של . פיתוח חסימת על איסור שעשויים מוצרים או טכנולוגיות בעתיד לפתח עשויים או כיום מפתחים אנחנו

לא בתנאים פרט שום בה שמתחרים או למפתחים שלך לתוכנה שדומים פונקציונליות או עיצוב להם יש שכבר או להם להיות

בפטנט להשתמש שלא מסכים אתה מוצרים או טכנולוגיות להפיץ או לשמר רישיון לתת להשיג לפתח זכותנו את יגביל

הלקוחות או אלינו הקשורים הגורמים או שלנו הבנות החברות נגד נגדנו למפתחים התוכנה על וחל בבעלותך שנמצא

התוכנות או מהשירותים אחד כל של מכירה או למכירה הצעה רישוי יבוא שימוש ייצור לצורך שלהם הקבלנים או הסוכנים

בלעדיים לא ביחסים שמדובר מסכים אתה בנוסף

מעביד . עובד יחסי משותף מיזם שליחות נאמנות יחסי יוצר לא אלה בתנאים האמור מן דבר שום שליחות ללא

לבין בינך אמון יחסי או שותפות ועל עליך נאסר כלשהי בצורה זה את זה לכבול

למפתחים . שלך התוכנה של הקצה למשתמשי תמיכה לספק אחראי אתה קצה במשתמשי תמיכה

והתקנות . החוקים לכל תציית אתה החלים ולתנאים לתקנות לחוקים לציית שלך הקצה ממשתמשי תדרוש תאימות

בערכות תשתמש ולא החלים בממשקי או כולל שלישי צד זכויות להפר או חוקית בלתי פעילות לקדם או לעודד כדי

עליך שחלים הבאים האיסורים

ה () בממשקי שימוש בממשק השימוש אי או השימוש שבה פעילות לכל אישית לפגיעה למוות להוביל עלול כלשהו

וכן סביבתי לנזק או

ה () בממשקי שימוש מטעם נשק בכלי סחר בנושא הבינלאומיות לתקנות הכפופים נתונים של אחסון או עיבוד לצורך

הברית ארצות של המדינה מחלקת

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


תשלומים . ועיבוד הכנסות חלוקת אגרות

הקצה . משתמשי את או אותך לחייב או מחירים לקבוע עת בכל הזכות את לעצמנו שומרים אנחנו גובים שאנחנו אגרות

ה בערכות בפורטלים השימוש בגין הכנסות חלוקת דרך או ישירות באגרה למפתחים שלך התוכנה של ה ובממשקי

מופעלים או משולבים להיות שעשויים הכלולים הנפרדים העיבוד פונקציות או המרכיבים מהתכונות אחד בכל או שלנו

הודעה באמצעות או אלה בתנאים או שלנו בפורטלים יפורטו החלות האגרות ידה על או דרכה למפתחים שלך בתוכנה

אליך שתישלח

מסוים . שירות דרך שלך למפתחים התוכנה של מכירה בגין הכנסה חלוקת או אגרה נעניק אם משלמים שאנו אגרות

של סעיף לדוגמה לשירות המתייחסים התשלומים מדיניות פי ועל אלה בתנאים הרלוונטי לסעיף בהתאם לך נשלם

כללי את לבדוק האחריות עליך ומוטלת לעת מעת שהיא תשלומים מדיניות כל לשנות עשויים אנו

פירושם למפתחים תוכנה של הסרה אי או שירות דרך למפתחים תוכנה של העלאה או שליחה המשך קבוע באופן המדיניות

שלך למפתחים התוכנה את לייעד רשאי אתה לעת מעת שתתעדכן כפי שהיא חדשה תשלום מדיניות לכל מסכים שאתה

בתנאים המצוין למעט לך לשלם ומבלי כלפיך חבות ללא למפתחים התוכנה את להפיץ רשאים אנו כזה ובמקרה חינם כתוכנת

הגבלות עלינו יחולו לא בדיקה או ניסיון גרסת במסגרת מוצעת למפתחים התוכנה אם כלפיך תשלום חובות שום לנו אין

אלה בתנאים המפורטות התשלום

של . התשלומים מעבד של התשלומים במעבד להשתמש עשויים אנו של ומכירה לך תשלום לאפשר כדי

של תשלומים מעבד שירות דרך למפתחים תוכנה מול ישירות תשלומים לעיבוד נפרד הסכם לקבל אותך לחייב עשוי

של התשלומים מעבד באמצעות ינוהל או יעובד למפתחים התוכנה על התשלום אם נוסף מידע ולספק זה שירות אתה

ש ומסכים מאשר כל לפתור מסכים ואתה תשלומים של דיוק לאי או לעיכוב הקשור בכל כלשהי בחבות תישא לא

של התשלומים מעבד מול ישירות התשלומים לעיבוד הקשורה מחלוקת בנוסף שירות עם לשתף עשויה

של התשלומים של השירותים ספקי ועם בשירות שלך השימוש את לאפשר כדי שנדרש כפי אודותיך מידע

לחברת של התנאים או הפרטיות ומדיניות עליהם בקרה או להשתמש שלישי צד עשוי שבהם למאפיינים גישה אין

כאמור שלישי צד של אינטרנט אתרי של במידע השימוש נוהלי על חלים אינם

דמי . טלפון תשלומי לדוגמה לרבות החלים השלישי הצד ועמלות המסים כל את לשלם עליך שלישי צד ועמלות מסים

אחראים איננו ח מט המרת עמלות או אשראי כרטיס עמלות נתונים תוכנית תשלומי אינטרנט ספק חיובי סלולרי מפעיל

הגבייה הוצאות בכל תישא אתה עמלות אותן ממך לגבות כדי צעדים שננקוט ייתכן כלשהן בעמלות נחויב אם אלה לתשלומים

הקשורות

מסחריים . סימנים

בסימנים . להשתמש לביטול וניתן להעברה ניתן בלתי בלעדי לא מוגבל רישיון לך מעניקים אנו מסחריים סימנים רישיון

של המסחריים כדי ורק אך שלך והאלקטרוניים המודפסים ובמסרים שלך האינטרנט באתר שלך למפתחים בתוכנה

זמינה או התוכנות או השירותים דרך התאמה או משותפת פעולה חיבור מספקת שלך המאושרת למפתחים שהתוכנה לציין

של מסחריים בסימנים השימוש בהנחיות לרבות בתנאים עומד זה שימוש עוד כל דרכם של האינטרנט באתר הזמינות

ההגבלותאוההנחיותובכלהמיתוגבהנחיות

בפורטלים מפורטות אשר למיתוג הנוגעות האחרות החלות ועליך עת בכל הללו ההנחיות את ולעדכן לשנות עשויה

בסימנים להשתמש זכויות לך מעניקים אינם התנאים עת באותה עדכנית שתהיה גרסה אותה של לתנאים לציית להמשיך

של אחרים מסחריים

של () המסחריים בסימנים שלך השימוש אחרים עניין או בעלות זכות כל לך מקנה אינו אלה לתנאים בהתאם

של המסחריים בסימנים ש ומסכים מבין אתה של המסחריים הסימנים של הבעלים היא בערך מכיר

של המסחריים לסימנים המשויך התדמיתי של לטובתה נועד זה תדמיתי שערך ומבין אתה בלבד לה ושייך

של המסחריים בסימנים להשתמש שלא מסכים של הערך מן שימעיט אופן בכל התוכנה או השירותים של או

של המוניטין את ישבש או שיפגע של המסחריים בסימנים של הרוחני הקניין זכויות את יפר ייצור או

למפתחים שלך לתוכנה בהקשר מטעה או שגויה הצהרה

של () המסחריים בסימנים להשתמש מסכים אתה מציית א אשר ובאופן למפתחים שלך התוכנה במסגרת ורק אך

ידי על שהוגדרו האיכות לתקני תואם ב אלה לתנאים התוכנה שבו השיפוט באזור החלים החוקים לכל מציית ג וכן

המסחריים בסימנים השתמשת שבהם המיקומים כל על לנו תודיע בקשה פי על שימוש בה נעשה שבו או מיוצרת למפתחים

של המסחריים הסימנים של האיכות את ולנהל לנטר לנו תעזור בקשה פי על זה לשימוש מייצגות דוגמאות לנו ותספק

של של המסחריים בסימנים השימוש את להפסיק עליך הודעה קבלת לאחר בהם השימוש ואופן לפי אשר

הסימנים בהסרת הכרוכות להוצאות הבלעדי האחראי אתה זה רישיון מתן שמאחורי הכוונה את נוגד הבלעדי דעתנו שיקול

של המסחריים בהם השימוש לשינוי או
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מסחריים . סימנים על הגבלות

בסמלים () להשתמש רשאי אינך למפתחים שלך התוכנה את ולקדם לשווק כדי ורק אך בסמלים להשתמש רשאי אתה

למפתחים שלך התוכנה של המשתמש בממשק

של () הנדרשים הכניסה ובתבנית הכניסה בלחצני להשתמש רשאי אתה שלך התוכנה של המשתמש בממשק

ובתבנית הכניסה בלחצני להשתמש רשאי אינך לשירותים הכניסה את לאפשר או להפעיל לזהות במטרה ורק אך למפתחים

של הכניסה פונקציות או רכיבים תכונות לזהות במטרה לה מחוצה או למפתחים התוכנה של המשתמש ממשק בתוך

אחרת צורה בכל או למפתחים התוכנה את לקדם או לשווק כדי או השירותים ידי על שמוצעים נפרדים עיבוד

לזהות () במטרה ורק אך למפתחים התוכנה של המשתמש בממשק הנדרשים התכונות בסמלי להשתמש רשאי אתה
של המשתמש ממשק בתוך התכונות בסמלי להשתמש רשאי אינך השירות של נפרדים עיבוד פונקציות או רכיבים תכונות

אחרת דרך בכל או למפתחים התוכנה את לקדם או לשווק כדי או לשירותים כניסה כאמצעי לה מחוצה או למפתחים התוכנה

של () לוגו בעיצוב או במילה מסחריים בסימנים להשתמש רשאי אינך של אחר מוצר שם בכל או בשם או

של המוצר בסמל או למפתחים התוכנה של בשם כלשהי מקוצרת צורה בכל או חלקי או מלא באופן אחרים דומים בעיצוב או

מהפריטים אחד כל הכוללים מסחרי סימן או אינטרנט אתר של תחום שם לרשום לנסות או לרשום או למפתחים התוכנה

להטעות שעלול באופן להם דומים או שלעיל

והסרה . סיום

ה . בערכות להשתמש להפסיק רשאי אתה מצדך סיום ה ובממשקי התוכנה דרך ולתוכנות לשירותים לגשת או

סיום לאחר שולמו שטרם עמלות לשלם התחייבות מכל אותך משחרר אינו שכזה שימוש סיום נתון רגע בכל למפתחים שלך

ה בערכות להשתמש תחדל למפתחים שלך התוכנה את להפיץ תחדל השימוש ה ובממשקי לתוכנות לגשת תחדל

כלשהם ולשירות לתוכנה התאימות את לפרסם ותחדל למפתחים התוכנה דרך ולשירותים

את . לשלול או לתוכנות או לשירותים לגשת בקשותיך את לדחות או אלה תנאים לסיים רשאים אנחנו מצדנו סיום

ה ממשק מפתחות שהיא סיבה מכל לך שהוקצו

ה . בערכות להשתמש להפסיק למפתחים התוכנה את להפיץ להפסיק עליך השימוש סיום עם הסיום תוקף

ה ובממשקי של וליצירות לתוכנה לשירותים לגשת להפסיק את לפרסם ולהפסיק למפתחים התוכנה דרך

כלשהם לשירות או לתוכנה התאימות

השיפוי . התחייבויות ידך על שהוענקו כלשהם קבועים רישיונות אלה תנאים של הסיום או הפקיעה עם תחולה המשך

לחול ימשיכו אלה בתנאים הנזכרות המחלוקות יישוב והוראות מצדנו האחריות הגבלת או הוויתור כתבי שלך

ה . ערכת עבור נוספות הגבלות ה וממשק של

ה . בערכת לדוגמה הקוד את להדר ניתן ה ובממשק של מפיץ אתה אם ייחודי תוסף מזהה בעזרת

בזיהוי לדוגמה קוד בכל שנכלל ייחודי תוסף זיהוי כל להחליף מסכים אתה מיזוג או שינוי שעברו לדוגמה הקוד של גרסאות

שלנו באתר ייחודי תוסף זיהוי לבקשת ההוראות את למצוא ניתן משלך ייחודי תוסף

ה . ממשקי ה בערכת הכלולים של עבור למטרות לשימוש מיועדים

עם לפעול שאמורה תוכנה של פנימי פיתוח שמיועדת תוכנה של פנימי בפיתוח תומכת אינה

עם לתפקד או ו ה ממשקי באמצעות של

בערכת . משתמש אתה אם של הקנייניות התבניות את מרחיבה או שמעבדת למפתחים תוכנה לפתח כדי

ו בתכונות שלך השימוש השאר בין כולל ניידים במכשירים להצגה קובץ תבניות להלן בהן משתמשת או

של מקוריות אינטראקטיביות ותכונות על שכבת מציג בעזרת מופצות הקובץ תבניות עוד כל מותר שכזה שימוש

ידי על ומופעל שממותג תוכן מציג הוא מאושר תוכן מציג זה סעיף למטרת מאושר תוכן מציג של משלך גירסה או

של התוכן בערכת להשתמש רשאי אינך ידך על ומופעלת שממותגת של תוכנה להפיץ או ו לפתח כדי

על חל אינו זה שאיסור בתנאי וזאת ניידים במכשירים אותן להציג כדי הקובץ תבניות את להמיר או לקרוא שיכולה למפתחים

לרבות אחרות דיגיטליות קובץ תבניות ו לפתח רשאי אתה

ה ערכת באמצעות למפתחים תוכנה של עוד כל מכשיר ובכל האמצעים בכל שכזה תוכן ולהפיץ להציג כדי

הקובץ תבניות את כוללים ולא אלה לתנאים תואמים וההפצה הפיתוח

ה . ערכת עבור נוספות הגבלות ה וממשק של



נכסים ניהול שירותי ל מיועדת למפתחים שלך התוכנה אם לשירותים רישיון והענקת בהם חיפוש לשירותים כניסה

בערכות להשתמש רשאי אתה שיווק פלטפורמות ל או שלישי צד של תוכנה שילובי ל דרישה לפי הדפסה ל ובממשקי

של של ללקוחות לאפשר כדי ורק אך של הרלוונטי הלקוח לחשבון להיכנס א

מלקוח מפורש אישור תחילה שהשגת בתנאי למפתחים התוכנה באמצעות ב וכן הרלוונטי המשתמש לחשבון לגשת

ל המחוברים של יצירות לחפש למפתחים שלך התוכנה דרך הסכם פי על רישיון להן ולהעניק

עם הלקוח

של לשותפים מיועדת למפתחים שלך התוכנה אם שותפים ה בערכות להשתמש רשאי אתה

ה ובממשקי של של וביצירות קידום לצורך ורק אך נפרד להסכם בכפוף

של לשותפים בכתב עם

של ביצירות טיפול

אם א של ליצירות גישה מקבלת התוכנה של ופריסה פיתוח לצורך ורק אך בהן להשתמש רשאי אתה

של שותפים עבור למפתחים צד של תוכנה ושילובי דרישה לפי הדפסה שיווק פלטפורמות נכסים ניהול שירותי

של יצירות להעתיק אין שלישי למפתחים הללו ההסכם בתנאי שהותר כפי למעט אותן להציג או לשנות להפיץ

של של כלשהי יצירה של הורדה לאפשר רשאי אינך אם אלא עצמאי כקובץ למפתחים מהתוכנה

שיווק פלטפורמות ל נכסים ניהול שירותי ל מיועדת שלך למפתחים התוכנה אם הקצה למשתמש רישיון העניקה

או מים סימן גרסאות להציג שלישי צד לגורמי לאפשר רשאי אתה שלישי צד של תוכנה שילובי ל או דרישה לפי הדפסה ל

של היצירות של ממוזערות תמונות של גרסאות רישיון קיבלו שלא

של יצירה בכל גלוי התוכן משתף ששם לוודא עליך ב באופן אליה בסמוך או למפתחים שלך בתוכנה המופיעה

התוכן משתף שם הבא

של יצירה של בהקשר כלשהי פעולה לבצע אין ג של אחרות זכויות או הרוחני הקניין זכויות את מפרה אשר

של היצירה יוצר של המוסריות הזכויות למשל כלשהם ישות או אדם השייך רכוש כל או אדם כל של והזכויות

של ביצירה מופיע אשר אדם לאותו

ביצירה שימוש שעושים שירות סימן או לוגו מסחרי שם מדגם סימן מסחרי סימן של לרישום בקשה להגיש או להירשם אין ד

של של ביצירה להשתמש כלשהו שלישי מצד למנוע לנסות או חלקה או כולה

של ביצירה להשתמש אין ה חוקי שאינו אחר אופן בכל או משמיץ פורנוגרפי באופן

של ביצירה להשתמש אין ו כלא אותו יראה סביר שאדם לנושא בהקשר קניין או ו דוגמנים שמציג באופן

של היצירה באופי התחשבות תוך במחלוקת כשנוי או מוסרי כלא מחמיא השאר בין כוללות לכך דוגמאות

לתנועות או פוליטיות למפלגות מרומזת חסות מתן דומים מקומות או שירותים או למבוגרים בידור מועדוני לטבק פרסומות

פיזית או נפשית לנכות רמיזה או דעה על שמבוססות אחרות

של ליצירות הקשורות קניין הודעות כל לשנות או לטשטש להסיר אין ז משתמע או מפורש שווא מצג להציג או

של היצירה של היוצרים זכויות בעלי או היוצרים הם אחר שלישי צד או שאתה

של יצירות של שותפים ל מיועדת למפתחים שלך התוכנה אם עורכים לשימוש

מ בכתב מפורש אישור קיבלו שלא שלישי צד של תוכנה שילובי ל או דרישה לפי הדפסה ל שיווק פלטפורמות ל אינך

של ליצירות לגשת רשאי בהן להשתמש נתונים המטה או הקובץ בשם עורכים לשימוש המילים את הכוללות

לשימוש שהמילים לוודא עליך אישור שקיבלו שלישי צד של תוכנה שילובי ל או נכסים ניהול שירותי ל או אותן להציג או

של יצירה לכל בסמוך בולט באופן מופיעות בלבד עורכים או הקובץ בשם עורכים לשימוש המילים את הכוללת

נתונים המטה

של אזכור כל לעין ובולט ברור באופן להציג צריכה למפתחים שלך התוכנה ויתור וכתב אזכור הבא באופן

ידיעלמופעלאלקישורבהיפרכתובתאונגזרתלעיניגלויהולהיות

ב משתמש זה מוצר למפתחים בתוכנה הבא הוויתור כתב את להציג עליך כן כמו למפתחים התוכנה של הקצה משתמשי

או ו של החסות תחת נמצא או נתמך מאושר אינו אך ל קשור או משויך אינו שמך

של היצירות את מציג אתה שבו האופן סחר בקרות סעיף פי על שלך להתחייבויות בנוסף ופרסום סחר

ופרסום סחר בנושא החלים ולתקנות לכללים לציית חייב

של יצירות אחר אופן בכל לאחסן או במטמון לאחסן רשאי אינך במטמון אחסון שהושגו אחרים נתונים או

ערכות באמצעות ממשקי או של הנחוץ מן יותר ארוך לזמן ולא סבירים זמן בפרקי מדובר אם אלא

של היצירות אוסף את לרענן עליך למפתחים התוכנה הפעלת לצורך ערכות באמצעות שהושגו אחרים ונתונים
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ה ה וממשקי של הפחות לכל ביום אחת פעם של רענון מאי הנובעות לתביעות אחראית אינה

של היצירות אוסף

של ביצירות להשתמש אין מלאכותית ובינה מכונה למידת מפתח מילות כיתוב על מידע כותרת בכל או

של ליצירות המשויכים אחרים נתונים מטה או טכנולוגיות ב או מלאכותית בינה או מכונה למידת א למטרות

אנשים לזיהוי יועדו או שתוכננו

של ביצירות הסיום תוקף של למפתחים התנאים סיום עם הסיום תוקף סעיף את להגביל מבלי

של בקשה או יצירות של הגרסאות בכל שימוש כל מיד להפסיק עליך השניים מבין המוקדם

מ רישיון קיבלו שלא למפתחים התוכנה מן אותן ולהסיר אחר אופן בכל לתביעות באחריות תישא לא

של ביצירות שלך השימוש מן הנובעות מקומי באופן המאוחסנות

הסתייגויות של יצירה כל של הרישוי את להפסיק רשאית של יצירה כל של הורדה ולמנוע

עת בכל

ה . ממשק עבור נוספות הגבלות של

ערכותהבממשקלהשתמשאיןשפורסמואינטרנטלאתריאואינטרנטגופןשלמקדימהלתצוגה .

גופנישלטעינהלצורךלהשתמשעליךזאתבמקוםשפורסמואינטרנטבאתרי

ערכתבגופנילטעוןכדישפורסמואינטרנטאתריעבור

בבאינטרנטתכניםחיבורהמתפרסמיםתכניםשלבאינטרנטחיבורלצורךרקלהשתמשניתן .

כערכתוהכולליםעללבצערשאיאינךכךסיביותלמפתהפיכהשלאוהמרהשלפעולות

כגוןאחרתתבניתלכלשישונואחרתגרפיתתבניתכלאו

של . הלוגו של הלוגו סימן את ובולטת ברורה בצורה להציג חייבת שלך למפתחים התוכנה אשר

בכתובתזמיןהשגופנילצייןכדיידיעלמסופקים

של בלוגו שלך השימוש המיתוג להנחיות בכפוף יתבצע

הסכם . משלך קצה למשתמש רישיון הסכם שלך למפתחים בתוכנה לכלול עליך קצה למשתמש רישיון הסכם

אלה תנאים עם אחד בקנה עולים שאינם תנאים יכלול לא שלך הקצה למשתמש הרישיון

למפתחים . התוכנה את לנו לשלוח עליך שלך למפתחים התוכנה השקת לפני שלך למפתחים התוכנה שליחת

שלך למפתחים התוכנה את לדחות או לאשר רשאים ואנו שלך למפתחים התוכנה על חלים בסעיף התנאים אישור לצורך

הבלעדי דעתנו שיקול פי על

עבור . נוספות הגבלות

פורטל דרך להפצה נשלחת אשר שלך למפתחים בתוכנה לכלול עליך קצה למשתמש רישיון הסכם

משלך קצה למשתמש רישיון הסכם

לפורטל נשלחו אשר למפתחים תוכנות עבור הכנסות וחלוקת אגרות שירות דרך ומופצות

בכתובת המפורטת הנוכחית התשלומים ולמדיניות אלה לתנאים בהתאם לך נשלם אנו

אינטרנטבאתראו

עתידי של התשלומים מדיניות יחדיו המכונים אנו והחזרים החזרות ביטולים בניכוי מכירות בגין

של התשלומים מדיניות את לשנות עשויים קבוע באופן אותה לבדוק האחריות עליך ומוטלת לעת מעת

לפורטל למפתחים תוכנות של העלאה או שליחה המשך בשירות למפתחים התוכנה השארת או

של חדשה תשלום מדיניות לכל מסכים שאתה פירושם רשאי אתה לעת מעת שתתעדכן כפי

כלפיך חבות ללא למפתחים התוכנה את להפיץ רשאים אנו כזה ובמקרה חינם כתוכנת שלך למפתחים התוכנה את לייעד

התוכנה של בדיקה או ניסיון גרסת נציע או כלפיך תשלום חובות שום לנו אין בתנאים המצוין למעט לך לשלם ומבלי

של התשלומים במדיניות התנאים עלינו יחולו לא למפתחים אחרת תשלום חובת כל או

פורטל דרך תשלח אשר למפתחים התוכנה גרסת שלך למפתחים התוכנה שליחת לעמוד חייבת

שבפורטל הסטנדרטיים המדיניות בכללי שלנו הנוכחיות האישור בהנחיות חייבת וכן המיתוג ובהנחיות

לאשר רשאים ואנו שלך למפתחים התוכנה על חלות שבסעיף לאישור הדרישות שלך האיכות הבטחת בדיקות את לעבור
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שאושרה למפתחים התוכנה את לשווק הזכות לך תהיה הבלעדי דעתנו שיקול פי על שלך למפתחים התוכנה את לדחות או

בשירות לזמינה אותה שנהפוך אחרי רק משירות למפתחים תוכנה להסיר רשאים

כלפיך כלשהי חבות לה שתהיה מבלי שהיא סיבה מכל עת בכל

על . נוספות הגבלות

עבור  כלליים תנאים על חלים הבאים התנאים של של

וממשק של ערכות ביחד להלן ממשקי או של

בלבד

שימוש () הגבלות לערכות שלך הגישה לגבי שימוש מגבלות ואוכפת קובעת ולממשקי של

בערכת להשתמש ברצונך אם אותן לעקוף תנסה ולא בפורטל המתועדות אלה למגבלות מסכים אתה בהם והשימוש

בממשק או של המפורשת הסכמתה את לקבל עליך אלה למגבלות מעבר כלשהם כזה במקרה

כדי זה שימוש בגין נוספים לחיובים או ו נוספים לתנאים בהסכמתך התנאים את לקבל לסרב או הבקשה את לדחות עשויה

פלטפורמת של והמכירות השיווק צוות עם קשר צור כזו בקשה להגיש של והמכירות השיווק צוות עם או

נוסף מידע לקבלת

ש () מאשר אתה השימוש אחר מעקב בערכות שלך השימוש על מידע לאסוף רשאית בממשקי או של

להשתמש רשאית היא וכי בסעיף לעיל המוזכרת שלנו הפרטיות במדיניות המוגדר אישי מידע כולל

ה ערכות של האיכות את לשפר כללי ובאופן הביצועים את לנטר האבטחה את לשמר כדי זה במידע ה ממשקי או של

המוצעים

לפורטל () הגישה במהלך לפורום אוטומטית הרשמה אוטומטי באופן להירשם מסכים אתה

לפורום ל הקשור מידע יעביר הפורום את לבטל רשאי אתה בלבד

עת בכל זה מפורום הרשמתך

או () קצה למשתמש רישיון הסכם למפתחים התוכנה בהצעת לכלול עליך השירות תנאי או הקצה למשתמש רישיון הסכם

של אחרים בשירותים או בתוכנות השימוש שירות תנאי השירות לתנאי או קצה משתמש של הרשיון להסכם כפוף

תוכנת של אחרת תוכנית אותה אם גם זה יישום של התוכנות או השירותים הצעת עבור הרלוונטיים הגישה או

הללו התנאים עם בקשר לך מסופקת לשירותים

של  על חלים הבאים התנאים של להלן

של בלבד

לעיל () שתואר האישור תהליך את לעבור מבלי מסחרי באופן למפתחים התוכנה את להנגיש רשאי אתה האישור תהליך

של בקשה עם סקירה לצורך למפתחים לתוכנה גישה לאפשר עליך זאת עם בסעיף של הסקירה עם פעולה ולשתף

ב () השימוש אחר מעקב ה שבערכת ייתכן תכונות מחדל כברירת מופעלות לך שסופקה

ב שלך השימוש אחר לעקוב עשויים ואנו שימוש אחר למעקב אתה פונקציות באילו לדוגמה כללי באופן

בממשק משתמש של של מנוי גם אתה שבהם במקרים נתוני אחר שלנו המעקב

על החל להסכם כפוף שלך השימוש

ל () השיוך את ובולט ברור באופן להציג למפתחים התוכנה על שיוך על מופעל הבאה בצורה

ידילכתובתקישורהיפרעםמשתמשיבפניגלויהלהיותעליהכןכמו

למפתחים התוכנה של הקצה

שירותי  של על חלים הבאים התנאים שירותי של להלן

שירותי של בלבד

באופן () להנגיש או להציע להפיץ למכור רשאי אינך שלך למפתחים התוכנה של אישור דורשים אנו האישור תהליך

ה ממשקי עם בשילוב לעבוד שמיועדת למפתחים התוכנה את מסחרי ה של שירותי של רישיון מאתנו לקבל מבלי

בכתב נפרד הסכם באמצעות ייצור

ל () השיוך את ובולט ברור באופן להציג למפתחים התוכנה על שיוך על מופעל הבאה בצורה

ידילכתובתקישורהיפרעםמשתמשיבפניגלויהלהיותעליהכןכמו

למפתחים התוכנה של הקצה

על  חלים הבאים התנאים בלבד
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של () אימות פונקציונליות לתקף לנסות או להחליף לשנות שלישי צד לאף לאפשר רשאי תהיה ולא רשאי אינך חתימה

של האלקטרונית החתימה שירות של כלשהי יכולת או כלשהי דיגיטלית חתימה מ בכתב אישור תחילה להשיג מבלי

התכונה () את לשלב רשאי אינך למפתחים בתוכנה

בתוכנה () שימוש כמתואר פנימיים ובדיקה פיתוח לצורכי למפתחים בתוכנה להשתמש הזכות את לך מעניקה

הללו הנוספים בתנאים זאת הסותר דבר כל אף על למפתחים התוכנה את להפיץ ואין הללו הנוספים בתנאים א בסעיף

עם בכתב נפרד הסכם על לחתום עליך ב בסעיף השאר בין לרבות את להציע או להפיץ למכור ברצונך אם

ממשק עם בשילוב לעבוד המיועדת למפתחים התוכנה של

ל () השיוך את ובולט ברור באופן להציג חייבת למפתחים שלך התוכנה שיוך על מופעל הבאה בצורה

ידילכתובתקישורהיפרעםבפניגלויהלהיותעליהכןכמו

למפתחים התוכנה של הקצה משתמשי

מורשים . גופנים עבור נוספות הגבלות

אלה . תנאים של ולהתניות לתנאים בכפוף מוגבל רישיון ניתן לא עולמי כלל בלעדי לא רישיון לך מעניקה

הבאות למטרות ורק אך ומוגבל להעברה ללא למפתחים התוכנה את ולפתח לעצב כדי שינוי ללא המורשים בגופנים שימוש

אחרת תוכנה כל וכן למפתחים בתוכנה שינוי ללא המורשים הגופנים הטמעת הגופנים של בפומבי והצגה הפצה

בממשק כמתוכנן המורשים גופנים את להציג הקצה למשתמשי לאפשר כדי למפתחים בתוכנה מוטבעים כגופנים המורשים

למפתחים התוכנה של המשתמש

אם . דרישות בפורמט המורשים הגופנים את לך מספקת עליך

בגרסת להשתמש גופן בפורמט בגרסה ולא למפתחים התוכנה של אינטרנט מבוססות בגרסאות המורשים הגופנים של

המורשים הגופנים של

והגבלות . התחייבויות

אלה () בתנאים במפורש למותר פרט צורה בכל המורשים בגופנים להשתמש לך אסור

שום () להפיץ רשאי אינך מורשים גופנים של יצוא המאפשרת פונקציונליות להכיל שלא עשויה שלך למפתחים שלך התוכנה

המורשים בגופנים להשתמש אחר למישהו שתאפשר דרך בכל או עצמאי באופן המורשים מהגופנים חלק

או () ליצור או אחר אופן בכל ליצור או לשפר להסב לתרגם להתאים לשנות או כלשהי פונקציונליות להוסיף רשאי אינך

מהם חלק מכל או המורשים מהגופנים נגזרת יצירה כל ליצור אחר למישהו לתת

הרישיונות () את אחרת בדרך להעביר או משנה רישיון להעניק לסחור להשאיל להחכיר להשכיר להקצות רשאי אינך

אלה תנאים במסגרת לך שניתנו

המאפשר () בשרת לזמינים המורשים הגופנים את להפוך או המורשים לגופנים שלך הגישה את לשתף רשאי אינך
אחד ממחשב יותר באמצעות המורשים בגופנים זמנית בו להשתמש

גופנים () כמערכת לשימוש חלקם או כולם גליפים של לכידה או ייצור עיבוד לצורך המורשים בגופנים להשתמש רשאי אינך

דפוס סידור או

הגופנים () של המקור קוד את לגלות אחרת דרך בכל לנסות או לאחור הנדסה לבצע לאחור להדר לפרק רשאי אינך

למעט המורשים בגופנים המצויים התוכנה של הגנה מנגנוני אחרת דרך בכל לנטרל או לעקוף לפרוץ או המורשים

החל החוק לפי אסורה הקודמת ההגבלה שבהם במקרים

לשמור () עליך מסחריים וסימנים יוצרים זכויות פטנט בדבר הודעות לרבות קניין הודעות יכילו המורשים שהגופנים ייתכן

להסירן או אותן לשנות ולא שסופקו כפי בדיוק המורשים בגופנים או במסגרת המוצגות כאמור הקניין הודעות כל על

יכלול () לא שלך הקצה למשתמש הרישיון הסכם משלך קצה למשתמש רישיון הסכם שלך למפתחים בתוכנה לכלול עליך

אלה תנאים עם אחד בקנה עולים שאינם תנאים

כדי לאינטרנט חוזר חיבור תחייב המורשים לגופנים מתמשכת שגישה ייתכן המורשים לגופנים מתמשכת גישה

המורשים לגופנים גישתך את לאמת או לחדש להרשות כדי או המורשים בגופנים להשתמש
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