
  Adobe Spark תנאים נוספים עבור
  
 פורסם ב-16 מרץ .2020 בתוקף החל מ-16 באפריל .2020 מחליף את כל הגרסאות הקודמות. 
  

 ")תנאים כלליים") המופיעים Adobe ומשולבים כהתייחסות לתנאי השימוש הכלליים של Adobe Spark-תנאים נוספים אלה חלים על השימוש שלך ב
בכתובת https://www.adobe.com/legal/terms.html . אשר מודגשים לתנאים"). תנאים" ביחד נקראים הכלליים והתנאים הללו הנוספים התנאים(

  .אינם מוגדרים להלן תהיה משמעות זהה לזו המוגדרת בתנאים הכלליים
 

  .Spark גופן שהועלה על-ידי לקוח  .1 

 אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את ,("Spark גופן שהועלה על-ידי לקוח") Adobe Spark עבור כל גופן או קובץ גופנים שאתה מעלה או שולח אל  1.1
 Spark הקשור לפרוייקטים של Spark כל הזכויות הדרושות כדי לאפשר לנו להשתמש, לשכפל, להציג, לארח ולהפיץ את הגופן שהועלה על-ידי לקוח

 .כפי שמוגדר בתנאים ,Spark אינם נחשבים לפרוייקטים של Spark גופנים שהועלו על-ידי לקוח .Adobe Spark (מוגדרים להלן) שאתה יוצר דרך
Adobe אינה מצהירה ומתחייבת שכל גופן כזה שהועלה על-ידי לקוח Spark יהיה תואם או מתאים לשימוש עם Adobe Spark.  

 או (Spark גופן שהועלה על-ידי לקוח) .במקרה שייוודע לנו על-ידי צד שלישי או שנגלה שאין לך את הזכויות שאתה מתחייב אליהן בסעיף 1.1  1.2
 מהחשבון שלך Spark מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי, אנחנו רשאים להסיר את הגופן שהועלה על-ידי לקוח Spark שגופן שהועלה על-ידי לקוח

 מהחשבון שלך או Spark אם נסיר את הגופן שהועלה על-ידי לקוח .Spark המשתמשים בגופן שהועלה על-ידי לקוח Spark ומהפרוייקטים של
 עשויה להשתנות. לקבלת מידע נוסף על Spark תצוגת הפרוייקטים של ,Spark אשר משתמשים בגופן שהועלה על-ידי לקוח Spark מהפרוייקטים של

  .Adobe Spark עשויים להשתנות, עיין בדף השאלות הנפוצות של Spark האופן שבו הפרוייקטים של

 במקום אחר באופן קבוע, אם השירותים מספקים אחסון ופונקציונליות זו נתמכת על-ידי Spark מומלץ לגבות את הגופן שהועלה על-ידי לקוח  1.3
  .השירותים הרלוונטיים

 ולסיים את זכויותינו בכל עת על-ידי מחיקת הגופן שהועלה על-ידי לקוח Spark אתה רשאי לבטל את הגישה שלנו לגופן שהועלה על-ידי לקוח  1.4
Spark שלך מהתכונה Brand Manager ב-Adobe Spark.  

 שלך. ייתכן שכמה מהעותקים Spark עם הסיום או הסגירה של חשבונך, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק את הגופן שהועלה על-ידי לקוח  1.5
 .שלך יישמרו במסגרת הגיבויים שאנו מבצעים באופן שגרתי Spark של הגופן שהועלה על-ידי לקוח

  .או לעסוק בפעילות המהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של מישהו Spark אינך רשאי לשתף גופן שהועלה על-ידי לקוח  1.6

 או קוד שמכיל וירוסים, קוד זדוני, תוכנות זדוניות או Spark אינך רשאי להעלות, לשדר, לאחסן או להפוך לזמין כל גופן שהועלה על-ידי לקוח   1.7
  .רכיבים כלשהם שמטרתם לפגוע או להגביל את הפונקציונליות של השירותים

 שאתה מעלה Spark כגון שמות של הגופן שהועלה על-ידי לקוח ,Spark אנו רשאים לאסוף מידע הקשור לשימוש שלך בגופן שהועלה על-ידי לקוח   1.8
  .Spark ואופן השימוש שלך בגופן שהועלה על-ידי לקוח
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2.1  Adobe Spark כולל תכונות המאפשרות לך להשתמש ולחפש תוכן משירותי צד שלישי עצמאיים מתוך Adobe Spark ולייבא תוכן כזה ישירות 
 מספק גישה לשירותי צד שלישי כאלה למטרות נוחות בלבד. שירותים או תכנים מסוימים של צד שלישי עשויים Adobe Spark .שלך Spark אל פרוייקט 

 :'להיות מוצעים לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר ב'זכויות שימוש בתמונות
notice.html-https://www.adobe.com/legal/permissions/image .שלישי צד בספקי לשימוש הנוגעים הכלליים בתנאים האחרות הדרישות כל 

    .חלות
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 ("Spark מבקרי") שלך Adobe Spark תחומי האחריות שלך. בינינו ובינך, אתה האחראי הבלעדי לכל המידע האישי של מבקרים בפרוייקטים של  3.1
 .שלך Spark מציגים, מקבלים גישה או משתמשים בפרוייקטים של Spark שלך כאשר מבקרי Spark שאתה עשוי לאסוף דרך הפרוייקטים של

     :כגון סרטוני וידאו, דפי אינטרנט  וגרפיקה. אתה חייב Adobe Spark פירושו הפרוייקטים שאתה יוצר באמצעות ”Spark פרוייקטים של“

 שעשויים לכלול הפיכת מדיניות פרטיות לזמינה ,Spark לציית לכל כללי וחוקי הפרטיות וההגנה על הנתונים החלים על מידע אישי של מבקרי  (א)
    קבלה ושמירה על הסכמה, וכדומה.; וכן ,Cookie שלך או ביחד איתם, הצגת באנר של קובץ Spark בפרוייקטים של

 בקשר לפעולות Spark להגן עלינו, לפצות אותנו ולשחרר אותנו מכל אחריות בפני דרישות, תביעות או הליכים משפטיים שיופנו כלפינו מצד מבקר  (ב)
   .Spark או השמטות בנוגע למידע אישי של מבקרי
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