Papildomos „Adobe“ Kūrėjo sąlygos
Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. liepos 16 d. Pakeičia visas išsamias ankstesnes versijas (įskaitant ankstesnes
kūrėjų naudojimo nuostatų ir sąlygų bei „Adobe Exchange“ sutarties versijas).
Šios Papildomos sąlygos reglamentuoja jūsų naudojimąsi „Adobe“ SDK, API, Portalais, „Adobe Stock“ darbais ir
kitais „Adobe“ siūlomais kūrėjų ištekliais, skirtais „Adobe“ produktams ar paslaugoms, ir pagal nuorodą yra
įtrauktos į Bendrąsias „Adobe“ naudojimo sąlygas, pateiktas puslapyje http://www.adobe.com/go/terms (šios
Papildomos sąlygos ir Bendrosios naudojimo sąlygos kartu vadinamos Sąlygomis). Didžiąja raide prasidedančių,
bet čia neapibrėžtų terminų prasmė yra tokia pati, kaip apibrėžta Bendrosiose „Adobe“ naudojimo sąlygose.
Jūsų sutikimas su šiomis Sąlygomis pakeičia bet kokius ankstesnius jūsų ir „Adobe“ susitarimus dėl „Adobe“ SDK,
API, Portalų, „Adobe Stock“ darbų bei kitų „Adobe“ siūlomų kūrėjų išteklių, skirtų „Adobe“ produktams ar
paslaugoms.
1. Apibrėžtys.
1.1. „Adobe ID“ yra unikalus naudotojo vardas, slaptažodis ir profilio informacija, kurią naudojate kurdami kūrėjo
paskyrą, prisijungdami ir pasiekdami Paslaugą.
1.2. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo platforma yra „Adobe“ trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo platforma,
kuri gali jus įpareigoti sudaryti atskirą tiesioginę mokėjimų apdorojimo sutartį ir pateikti tam tikrą papildomą
informaciją.
1.3. „Adobe“ prisijungimo mygtukai ir prisijungimo šablonas yra išskirtiniai mygtuko grafiniai ženklai bei
atskiras prisijungimo ekrano sąsajos šablonas, siūlomas „Adobe“ ir rodytinas naudotojo sąsajoje kaip vaizdinis
raginimas supaprastinti arba inicijuoti Paslaugos prisijungimo mechanizmą, kaip parodyta ir aprašyta Prekės
ženklo atributų gairėse, esančiose Portaluose.
1.4. „Adobe Stock“ filialo partneris (-iai) yra trečiosios šalys, dalyvaujančios filiale, persiuntimo ar panašiose
partnerių programose, skirtose „Adobe Stock“ reklamai, pagal atskirą rašytinį susitarimą su „Adobe“.
1.5. „Adobe Stock“ darbas (-ai) yra nuotraukos, iliustracijos, vaizdai, vektoriai, vaizdo įrašai, 3D ištekliai, šablonų
ištekliai arba kiti vaizdiniai ar grafiniai darbai, kuriuos galima licencijuoti naudojantis bet kuriomis „Adobe Stock“
paslaugomis adresu stock.adobe.com [arba naudojant paskesnį URL], arba kitaip nurodyti kaip „Adobe Stock“
ištekliai.
1.6. „Adobe“ prekių ženklai yra „Adobe“ prekių ženklai, pavadinimai, logotipai, piktogramos, Ženkliukai ir
„Creative“ prekės ženklo atributai, esantys Prekės ženklo atributų gairėse arba pateikti jums Portaluose, siekiant
plėsti jūsų patvirtintos Kūrėjo programinės įrangos pasiekiamumą.
1.7. API yra programos programavimo sąsajos, kurios yra programų, protokolų, įrankių ir API dokumentacijų,
kuriose nurodyta, kaip sąveikauja programinės įrangos komponentai, rinkinys. API gali būti nurodytos antraščių
failuose, JAR failuose, SDK papildinių API sąsajose (kaip apibrėžta antraščių failuose ir pavaizduota papildinio
pavyzdiniame kode bei susijusioje informacijoje objektų kodo formatu) ir (arba) kaip bibliotekos, kurias „Adobe“
kaip SDK dalį įtraukė siekdama platinti nepakeistas su Kūrėjo programine įranga ir kurios palengvina prieigą prie
Paslaugų bei Programinės įrangos ir sąveikauja su jomis. Ši apibrėžtis apima visas API, pateiktas pagal šias
Papildomas sąlygas.
1.8. API dokumentacija yra taikoma techninė specifikacija ir naudojimo informacija, susijusi su API ir SDK,
prieinamais adobe.io arba trečiosios šalies svetainėse, kuriose teikiama „Adobe“ patvirtintos programinės įrangos
kūrimo versijos kontrolės priegloba (pvz., „GitHub“). Sąvoka „API dokumentacija“ netaikoma kalbant apie (a)
trečiosios šalies turinį, paskelbtą adobe.com arba adobe.io; (b) turinį, paskelbtą naudotojų forumuose,
priglobtuose ar prižiūrimuose „Adobe“; (c) turinį, susijusį su bet kokiomis būsimomis funkcijomis; arba (d)
pranešimus, kuriais tiesiogiai keičiamasi tarp jūsų ir „Adobe“.
1.9. API raktas yra API prieigos kredencialas, priskirtas jūsų Kūrėjo programinei įrangai, susietas su jūsų „Adobe
ID“ ir „Adobe“ naudojamas siekiant susieti, patikrinti ir autentifikuoti jūsų API veiklą bei Kūrėjo programinę
įrangą.

1.10.
Išteklių valdymo paslauga (-os) yra sprendimai, kuriuos „Adobe Stock“ klientai įdiegia tiesiogiai arba
naudodamiesi trečiosios šalies paslaugomis, leidžiančiomis naudotojams ieškoti „Adobe Stock“ darbų ir juos
licencijuoti, taip pat organizuoti, pasirinkti ir tvarkyti įrašus, susijusius su „Adobe Stock“ darbais, įskaitant
sistemingą licencijuotų „Adobe Stock“ darbų susiejimą su kliento vidinėmis platformomis (pvz., skaitmeninių
išteklių ir turinio valdymo sistemomis).
1.11.
Ženkleliai yra prekių ženklai (įskaitant logotipus), piktogramos ir tekstas, kurie Prekės ženklo atributų
gairėse arba Portaluose nurodyti kaip ženklelis.
1.12.
Prekės ženklo atributų gairės yra visos instrukcijos ar gairės, kurias gali publikuoti ar suteikti jums
„Adobe“, kiek tai susiję su jūsų naudojimusi „Adobe“ prekės ženklais.
1.13.
„Creative“ prekės ženklo atributai yra Ženkleliai, „Adobe“ prisijungimo mygtukai, Prisijungimo
šablonas bei Funkcijų piktogramos, parodyti ir aprašyti Prekės ženklo atributų gairėse, esančiose Portaluose.
1.14.
Kūrėjo programinė įranga yra visos programinės įrangos programos, plėtiniai, plėtotės, papildiniai ir
kitos technologijos, kurias sukuriate su SDK ar API arba naudodamiesi jais, kurios skirtos prieigai prie Paslaugų ar
Programinės įrangos, jų funkcijoms arba sąveikai su jomis užtikrinti arba kurias kuriate norėdami į Paslaugas,
Programinę įrangą ar kitus „Adobe“ produktus arba paslaugas įtraukti funkcijų.
1.15.
Žodis „Įdėtasis“ reiškia, kad Licencijuoti šriftai bus saugiai integruoti į Kūrėjo programinę įrangą tik vienu
tikslu – tam, kad galutiniams naudotojams Licencijuoti šriftai būtų rodomi taip, kaip numatyta Kūrėjo programinėje
įrangoje.
1.16.
Funkcijų piktogramos yra įvairios „Adobe“ siūlomos grafinės piktogramos, rodytinos naudotojo
sąsajoje, siekiant identifikuoti konkrečias pavienes Paslaugų ar Programinės įrangos funkcijas, komponentus arba
apdorojimo funkcijas.
1.17.
Licencijuoti šriftai yra „Adobe Clean“, „Adobe Clean UX“, „Adobe Clean Variable“, „Adobe Clean UX
Variable“ ir „Adobe Clean Han“ šriftai, kuriuos „Adobe“ pagal licenciją leidžia jums naudoti tik kuriant, tobulinant
ir platinant Kūrėjo programinės įrangos naudotojo sąsajas.
1.18.
Rinkodaros platforma (-os) yra produktai ir paslaugos, kuriomis naudojantis „Adobe Stock“ darbai
integruojami į turinio kūrimo įrankius, pvz., interneto svetainės ir reklamų kūrimo priemonės, el. paštas, turinio
rinkodara bei socialinė žiniasklaida, siekiant reklamuoti ar parduoti trečiosios šalies produktus arba paslaugas.
1.19.
Portalai yra „Adobe“ kūrėjų svetainės, pasiekiamos adresu https://www.adobe.io, taip pat „Adobe
Exchange“ svetainė bei gamintojų portalas, pasiekiami adresu https://adobeexchange.com/, skirti „Creative
Cloud“ ir „Document Cloud“.
1.20.
Spausdinimas pagal poreikį yra paslauga, suteikianti galutiniams naudotojams galimybę naudotis
„Adobe Stock“ darbais tik norint sukurti pritaikytą (i) spausdintą medžiagą, naudojamą galutinių naudotojų
reklamos, rinkodaros ir reklamavimo tikslais, taip pat pritaikytų (ii) materialiojo turto vienetų, skirtų parduoti
vienam galutiniam naudotojui.
1.21. Draudžiami duomenys yra duomenys, kurie suteiktų galimybę „Adobe“ nustatyti konkretų fizinį asmenį (o
ne jo įrenginį), pvz., asmens telefono numeris, el. pašto adresas, valstybės išduotas identifikavimo numeris,
vardas ir pavardė, pašto adresas.
1.22.
Pavyzdinis kodas yra objekto kodas arba šaltinio kodas, išskyrus pavyzdinius failus, kurį įtraukiame tam,
kad galėtumėte įterpti į savo kūrėjo programinę įrangą pagal šias Sąlygas.
1.23.
SDK yra „Adobe“ programinės įrangos kūrimo rinkiniai ir visa susijusi medžiaga, sistemos failai,
Pavyzdinis kodas, įrankiai, programos ir pagalbinės programos, papildiniai, Pavyzdiniai failai ir susijusi
dokumentacija. Ši apibrėžtis apima visus SDK, nurodytus šiose Papildomose sąlygose, įskaitant „PhoneGap“ SDK.
1.24.
Trečiosios šalies programinės įrangos integravimas yra skaitmeniniai produktai arba paslaugos,
kuriuose „Adobe Stock“ SDK arba API naudojami tam, kad būtų galima įtraukti prieigą prie „Adobe Stock“ darbų
pasirinktinėse programose.

2.

Kūrėjo kredencialai.

2.1. „Adobe ID“. Išskyrus aiškiai „Adobe“ leistinus atvejus, norėdami gauti ir naudoti SDK, API raktą ar Portalą
arba kurti papildinį ar plėtotę, turite susikurti „Adobe ID“ ir kūrėjo paskyros profilį. Turite nuolat atnaujinti savo
paskyros informaciją, įskaitant galiojančius kontaktinius duomenis. Jūs atsakote už visą veiklą, kurią vykdote
naudodami savo paskyrą. Jeigu sužinote, kad kas nors neteisėtai naudojasi jūsų paskyra, privalote nedelsdami
informuoti „Adobe“ klientų aptarnavimo skyrių. Jūs neturėtumėte (a) bendrinti savo paskyros informacijos
(išskyrus su leidimą turinčiu paskyros administratoriumi) arba (b) naudotis kito naudotojo paskyra. Jūs gausite
prieigą prie API tokiomis priemonėmis, kurių reikalauja „Adobe“ ir tokiu būdu, kuris aprašomas reikiamo SDK
dokumentacijoje. Naudodamiesi API, negalėsite neteisingai pateikti ar paslėpti savo arba savo API kliento
tapatybės.
2.2. API raktas. Jei atitinkamai API sąsajai reikalingas API raktas, kad galėtumėte pasiekti Paslaugas arba
Programinę įrangą, turite įsigyti atskirą kiekvienos Kūrėjo programinės įrangos API raktą. Kol jūsų Kūrėjo
programinę įrangą patvirtinsime platinti, API raktas gali būti naudojamas tik atliekant vidinį Kūrėjo programinės
įrangos kūrimą ir testavimą; API raktas negali būti naudojamas su jokia trečiosioms šalims prieinama Kūrėjo
programine įranga. Informacija apie patvirtinimo procesą nurodyta šiose Sąlygose, Portaluose arba mūsų
pateikta jums kitu būdu.
2.3. Naudojimo duomenys. Galime kaupti bet kurios Kūrėjo programinės įrangos naudojimo duomenis
pasitelkdami SDK, API arba Portalą. Ši informacija susijusi su jūsų „Adobe ID“ bei kūrėjo internetinės paskyros
profiliu ir suteikia mums galimybę užtikrinti saugumą, stebėti našumą ir pagerinti kokybę bei funkcijas.
3.

Licencijos.

3.1. „Adobe“ intelektinės nuosavybės teisės. Elementai, esantys Paslaugose ir Programinėje įrangoje (įskaitant
„Adobe Stock“ darbus) yra mūsų ir mūsų tiekėjų intelektualioji nuosavybė, jie saugomi pagal įstatymus, įskaitant
Jungtinių Valstijų autorių teisių, prekių ženklų, komercinių paslapčių ir patentų įstatymus, tarptautinių sutarčių
nuostatas ir taikomus šalies, kurioje jie naudojami, įstatymus („Intelektualioji „Adobe“ nuosavybė“). Užtikrinsite,
kad visose dėl bet kokių priežasčių jūsų padarytose SDK ar API arba bet kokių SDK ar API komponentų kopijose
bus tie patys autorių teisės apsaugos pranešimai ir kiti pranešimai apie savininko teises, kurie pateikiami mūsų
pateiktuose elementuose. Mums ir mūsų tiekėjams priklauso Paslaugose ir Programinėje įrangoje esančių
elementų, laikmenų, kuriose jie įrašyti, taip pat visų tolesnių kopijų nuosavybės teisės, nepriklausomai nuo
formos ar laikmenos, kurioje laikomas originalas ir kitos kopijos. „Adobe“ pasilieka visas teises, kurios pagal šias
Sąlygas nėra aiškiai suteiktos.
3.2. Licencijos, kurias suteikiate „Adobe“. Mums suteikiate pasaulinę, neišimtinę, visiškai apmokėtą licenciją
naudoti, atkurti ir kitaip išbandyti jūsų Kūrėjo programinę įrangą, kad ji būtų patvirtinta platinti. Jei Kūrėjo
programinę įrangą pateikiate per Portalą (pvz., „Adobe Exchange“ portalą), kad ji būtų pasiekiama naudojantis
Paslauga (pvz., „Adobe Exchange“ paslauga), suteikiate mums pasaulinę, neišimtinę, nemokamą ir visiškai
apmokėtą licenciją viešai rodyti, viešai vykdyti, keisti, sublicencijuoti ir platinti jūsų Kūrėjo programinę įrangą
galutiniams naudotojams per Paslaugą. Mums suteikiate pasaulinę, neišimtinę, visiškai apmokėtą licenciją
naudoti jūsų pavadinimą, logotipus, kitus ženklus bei aprašomąją medžiagą ir viešai minėti jus ar jūsų Kūrėjo
programinę įrangą, siekiant reklamuoti Paslaugas ir Programinę įrangą bei jūsų Kūrėjo programinę įrangą.
3.3. Pareiškimai ir garantijos, kurias suteikiate „Adobe“. Įkeldami arba pateikdami savo Kūrėjo programinę
įrangą Portalams, sutinkate su šiais reikalavimais: (a) turėti visas reikalingas licencijas ir leidimus naudoti visą
turinį, kuris pateikiamas jūsų Kūrėjo programinėje įrangoje arba į ją įtrauktas, taip pat visas teises, būtinas norint
suteikti licencijas naudoti Kūrėjo programinę įrangą; (b) Kūrėjo programinė įranga negali pažeisti jokios
trečiosios šalies intelektualiosios nuosavybės teisių.
3.4. Licencija, kurią jums suteikia „Adobe“.
(a) Vidinis kūrimas. Atsižvelgdami į Sąlygas, jums suteikiame neišimtinę, neperduodamą, atšaukiamą licenciją
SDK bei API raktą naudoti ir atkurti vykdant vidinį Kūrėjo programinės įrangos kūrimą ir testavimą.

(b) Platinimas. Atsižvelgdami į Sąlygas (įskaitant 4 skirsnyje nurodytas patvirtinimo teises), jums suteikiame
neišimtinę, neperduodamą, atšaukiamą licenciją naudoti, atkurti ir platinti SDK ir API raktą tik patvirtintoje jūsų
Kūrėjo programinėje įrangoje ir kartu su ja.
(c) Pavyzdinis kodas. Visą bet kurį Pavyzdinį kodą, kurį pateikiame su SDK (net jei prie SDK pridedamuose
aplankuose ir failuose jis nėra pažymėtas užrašu „pavyzdinis kodas“), arba jo dalis galite naudoti, modifikuoti ar
integruoti į savo Kūrėjo programinę įrangą. Atsižvelgiant į 4 skirsnyje nurodytas patvirtinimo teises, Pavyzdinį
kodą ir bet kokius jo pakeitimus galite platinti kaip savo Kūrėjo programinės įrangos dalį tik objektinio kodo
forma. Jūs sutinkate visose Pavyzdinio kodo kopijose, pakeitimuose ar jo integravimuose, kuriuos pagal šias
Sąlygas turite teisę atlikti, išlaikyti ir atkurti visus „Adobe“ autorių teisių apsaugos, atsakomybės neprisiėmimo ar
kitus nuosavybės pranešimus (kaip jie rodomi Pavyzdiniame kode). Šios Sąlygos ir toliau taikomos bet kokiai
mūsų pateikto Pavyzdinio kodo pakeistai ar integruotai daliai.
3.5. Modifikavimas. Bet kurį SDK, API (įskaitant bet kurią jų dalį ar funkcijas) arba Portalą bet kuriuo metu be
perspėjimo galime keisti, atnaujinti arba nustoti teikti neįsipareigodami jums arba kam nors kitam. Išleidus bet
kokį SDK ar API naujinį, turite nedelsdami įdiegti bei naudoti naujausią SDK ir (arba) API versiją savo sąskaita.
Jūsų nuolatinė prieiga prie SDK ar API arba jų naudojimas po atnaujinimo ar pakeitimo reiškia, kad sutinkate su
tokiu atnaujinimu arba pakeitimu.
3.6. Draudimas viešai atskleisti API sąsajas. Bet kokių API sąsajų (įskaitant API raktus), kurios tuo metu, kai jums
buvo suteikta prieiga prie jų, nebuvo viešai dokumentuotos, negalite viešai rodyti ar atskleisti. Naudojant tokias
neviešas API gali būti taikomi papildomi konfidencialumo įsipareigojimai.
3.7. Trečiųjų šalių sąlygos. SDK ir API gali apimti trečiosios šalies programinę įrangą (pvz., nemokamą arba
atvirąją programinę įrangą), joms gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurias paprastai galima rasti atskiroje
licencijos sutartyje, „ReadMe“ faile, licencijos faile, pastabose dėl trečiosios šalies programinės įrangos ir (arba)
papildomose sąlygose, pateiktose svetainėje http://www.adobe.com/go/thirdparty (toliau bendrai – Trečiosios
šalies licencijos sąlygos). Pagal Trečiosios šalies licencijos sąlygas galite privalėti pranešimus perduoti galutiniams
naudotojams. Jei tarp šių Sąlygų ir tokių Trečiosios šalies licencijos sąlygų atsirastų prieštaravimų, reikėtų
vadovautis Trečiosios šalies licencijos sąlygomis.
3.8. Kitos „Adobe“ paslaugos. Šios sąlygos nesuteikia jums teisių į jokias „Adobe“ paslaugas, programinę įrangą
arba per jas pasiektą turinį.
4.

Kūrėjo programinės įrangos platinimas.

4.1. „Adobe“ patvirtinimas. Pasiliekame teisę apriboti bet kokios Kūrėjo programinės įrangos platinimą
(įskaitant Kūrėjo programinės įrangos prieigą prie Programinės įrangos ar Paslaugų), išskyrus atvejus, kai mes
savo nuožiūra ją patvirtinsime. Patvirtinimo proceso metu galime peržiūrėti jūsų Kūrėjo programinę įrangą, kad ji
atitiktų Sąlygas, įskaitant saugumo problemų, galinčių paveikti „Adobe“ ar jos naudotojus, nustatymą. Mes taip
pat pasiliekame teisę reikalauti iš naujo patvirtinti bet kokius Kūrėjo programinės įrangos pakeitimus (įskaitant
klaidų taisymus, naujinius, atnaujinimus, pataisymus ir naujus išleidimus). Išsami informacija apie patvirtinimo
procesą bus pateikta Portaluose. Bet kokią Kūrėjo programinę įrangą galime bet kada atšaukti dėl bet kokios
priežasties, įskaitant būsimų Bendrųjų „Adobe“ naudojimo sąlygų arba Papildomų sąlygų versijų nesilaikymą. Jei
jūsų Kūrėjo programinė įranga atšaukiama, turite per 10 dienų nuo pranešimo gavimo nustoti ją platinti ir
nebesinaudoti jos suteikiama prieiga prie Programinės įrangos ar Paslaugų.
4.2. Platinimo kanalai. Mes pasiliekame teisę reikalauti, kad patvirtinta Kūrėjo programinė įranga būtų
platinama per „Adobe Exchange“ paslaugą, ir apriboti patvirtintos Kūrėjo programinės įrangos platinimą per bet
kokį nepatvirtintą kanalą.
5.

Reikalavimai ir apribojimai.

5.1. Draudimas keisti ar atlikti reversinę inžineriją. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama šiose Sąlygose,
negalite: (a) jokios bet kokio SDK dalies keisti, jungti, pritaikyti ar versti; (b) naudoti reversinės inžinerijos,
dekompiliuoti, ardyti ar kitaip bandyti išgauti šaltinio kodą arba bet kokią SDK ar API dalį. Jei jūsų jurisdikcijos
įstatymai jums suteikia teisę SDK dekompiliuoti norint gauti informaciją, reikalingą, kad SDK licencijuotos dalys

būtų sąveikios su kita programine įranga, tai galite atlikti, tačiau tik su sąlyga, kad pirmiausia tokios informacijos
paprašysite iš mūsų. Savo nuožiūra tokią informaciją galime pateikti arba nustatyti pagrįstas sąlygas, įskaitant
pagrįstą mokestį, dėl tokio šaltinio kodo naudojimo, siekdami užtikrinti, kad mūsų ir mūsų tiekėjų nuosavybės
teisės į SDK šaltinio kodą būtų apsaugotos.
5.2. Draudimas kelti trikdžius Paslaugoms ar Programinei įrangai. Išskyrus atvejus, kai API tai leidžiama,
negalite kurti Kūrėjo programinės įrangos, kuri (a) iš Paslaugų ar Programinės įrangos pašalina bet kurį ekraną
arba puslapius „Apie“ ar „Informacija“ ar kitaip sumažina galimybę juos perskaityti; (b) trukdo bet kokių Paslaugų
bei Programinės įrangos arba bet kurio komponento funkcijoms ir (arba) kenkia jų išvaizdai.
5.3. Draudimas lokalizuoti Paslaugas ar Programinę įrangą. Naudodamiesi SDK negalite kurti programinės
įrangos, kuri leistų lokalizuoti Paslaugas ar Programinę įrangą. Lokalizavimas yra įdiegtų Paslaugų ir Programinės
įrangos numatytosios kalbos keitimas, įskaitant Paslaugų ar Programinės įrangos naudotojo sąsajos kalbą, bet
tuo neapsiribojant.
5.4. Draudimas atsieti. SDK gali būti įvairių taikomųjų programų, paslaugų programų bei komponentų, jie gali
būti suderinti su skirtingomis platformomis ar kalbomis ir gali būti pateikti keliose laikmenose ar keliomis
kopijomis. Nepaisant to, SDK yra suprojektuoti ir jums pateikti kaip atskiras produktas, skirtas naudoti kaip vienas
produktas kompiuteriuose ir platformose, atsižvelgiant į juose pateikiamus leidimus. Neprivalote naudoti visų
SDK sudedamųjų dalių, tačiau SDK sudedamųjų dalių negalite atsieti arba perpakuoti siekdami jas platinti,
perkelti, perparduoti arba naudoti kituose kompiuteriuose.
5.5. Draudimas viešai atskleisti API sąsajas. Bet kokių API sąsajų, kurios tuo metu, kai jums buvo suteikta prieiga
prie jų, nebuvo viešai dokumentuotos, negalite viešai rodyti ar atskleisti. Naudojant tokias neviešas API gali būti
taikomi papildomi konfidencialumo įsipareigojimai.
5.6. Kenkėjiškos programos. Nesiimsite jokių veiksmų, kurie bet kuriai Paslaugų ar Programinės įrangos daliai
keltų pavojų dėl kenkėjiško ar žalingo kodo, virusų, Trojos arklių, kirminų, laiko bombų, nutraukimo robotų ar
kitų kenkėjiškų programų, sukeliančių žalą ar trukdžius.
5.7. Neteisėta programinė įranga. Naudodamiesi Paslaugomis ar Programine įranga negalite kurti Kūrėjo
programinės įrangos, kuri pažeidžia bet kokį įstatymą, statutą, dekretą, reglamentą ar teises (įskaitant bet kokius
įstatymus, reglamentus ar teises, susijusius su intelektualiąja nuosavybe, kompiuterių šnipinėjimo programomis,
privatumu, prekybos kontrole, nesąžininga konkurencija, kova su diskriminacija ar melaginga reklama), kai ji
naudojama pagal paskirtį arba taip, kaip ją nurodoma naudoti ją parduodant. Tai apima, tuo neapsiribojant,
duomenų rinkimą, duomenų bazių kūrimą ar kitokį ilgalaikių turinio, sukuriamo Kūrėjo programine įranga
naudojant SDK, kopijų kūrimą arba kopijų saugojimą talpyklose ilgiau, nei leidžiama talpyklos antraštėje.
5.8. Prekybos kontrolė. Jūsų Kūrėjo programinei įrangai taikomi JAV ir tarptautiniai įstatymai, apribojimai bei
taisyklės (toliau bendrai – Prekybos įstatymai), kurie gali reguliuoti jūsų Kūrėjo programinės įrangos
importavimą, eksportavimą ir naudojimą. Jūs nurodote ir patvirtinate, kad gavote visus reikalingus leidimus iš
atitinkamų valdžios institucijų importuoti, eksportuoti ir naudoti Kūrėjo programinę įrangą. Be to, jūs nurodote ir
patvirtinate, kad nesate iš valstybės, kuriai taikomas embargas, ar teritorijos, kuriai taikomi kitokie apribojimai
(įskaitant Iraną, Siriją, Sudaną, Kubą, Krymą ir Šiaurės Korėją, bet jomis neapsiribojant).
5.9. Atvirojo kodo programinė įranga. SDK ar API arba kurios nors jų dalies negalima sujungti, integruoti ir
naudoti su jokia programine įranga, kuriai taikomos licencijos sąlygos, pagal kurias „Adobe“ intelektualiosios
nuosavybės licenciją reikalaujama suteikti trečiajai šaliai arba tokia licencija kaip nors kitaip dalytis su trečiąja
šalimi (pavyzdžiui, GPL licencijos sąlygos).
5.10.
Naudojimo apribojimai. Galime savo nuožiūra jums apriboti API ar SDK naudojimą, pvz., apribodami
API priimamų skambučių skaičių ar tipą, jei manysime, kad skambučių skaičius gali neigiamai paveikti API,
Programinę įrangą ar Paslaugą.
5.11.
Draudimas sublicencijuoti. Negalite API sublicencijuoti trečiajai šaliai. Kitų teisių į SDK ar API, įskaitant
teises narystės ar prenumeratos pagrindu, negalite (a) nuomoti, skolinti ar suteikti; (b) leisti SDK arba API naudoti
kompiuterių paslaugų versle, teikiant trečiosios šalies užsakomąsias paslaugas, paslaugų biuruose, tinklo ar laiko
dalijimosi pagrindu.

5.12.
Paslaugos išeigos naudojimo apribojimas. Kūrėjo programinės įrangos nenaudosite panašaus arba
konkuruojančio produkto ar paslaugos kūrimo, mokymo arba tobulinimo (tiesiogiai arba netiesiogiai) tikslais.
5.13.
Programinės įrangos, veikiančios kaip API, kūrimas. Negalite kurti Kūrėjo programinės įrangos, kuri
nepridės esminių papildomų funkcijų, palyginti su tomis, kurias teikia API. Negalite kurti jokios Kūrėjo
programinės įrangos, kuri konkuruotų su „Adobe“ technologijomis ar produktais arba būtų į juos panaši. „Adobe“
pasilieka teisę išskirtinai savo nuožiūra atmesti arba pašalinti Kūrėjo programinę įrangą, kuri yra panaši arba
konkuruoja su „Adobe“ technologijomis ar produktais.
5.14.
Galutinių naudotojų duomenys. Jei naudodami Kūrėjo programinę įrangą renkate, naudojate arba
apdorojate asmeninę informaciją, turite: (a) laikytis visų galiojančių privatumo įstatymų ir taisyklių; (b) paskelbti
privatumo pranešimą, kuris būtų lengvai pasiekiamas galutiniams naudotojams „Adobe Exchange“ spaudinyje ir
jūsų Kūrėjo programinėje įrangoje, o šiame pranešime turite aiškiai ir tiksliai aprašyti savo praktiką renkant,
naudojant ir apdorojant galutinių naudotojų asmeninę informaciją, įskaitant bet kokį bendrinimą su trečiosiomis
šalimis; (c) gerbti galutinių naudotojų privatumą bei garbę ir laikytis privatumo pranešime numatytų
įsipareigojimų; ir (d) klientui ar mums paprašius arba klientui uždarius pas jus turimą paskyrą nedelsiant pašalinti
bet kokį „Adobe“ kliento turinį ar kitą informaciją, įskaitant prieigos raktus.
5.15.
Draudžiamų duomenų perdavimas. Naudojant jūsų Kūrėjo programinę įrangą negalima perduoti ar
kitaip „Adobe“ pateikti jokių Draudžiamų duomenų, taip pat negalima gauti asmeninės informacijos susiejant,
derinant ar lyginant jūsų turimus duomenis su kitais duomenimis, kuriuos gaunate iš trečiųjų šalių šaltinių.
5.16.
Privatumas. „Adobe“ privatumo politika (http://www.adobe.com/go/privacy) taikoma bet kokiai
asmeninei informacijai, kurią pateikiate „Adobe“.
5.17.
Draudimas blokuoti „Adobe“ kūrimo veiklą. Šiuo metu kuriame arba galime kurti technologijas ar
produktus, kurie dizainu arba funkcijomis yra ar gali būti panašūs į jūsų Kūrėjo programinę įrangą arba su ja
konkuruoja. Jokia Sąlygų nuostata neapriboja mūsų teisės kurti, įsigyti, licencijuoti, prižiūrėti arba platinti
technologijas ar produktus. Jūs sutinkate dėl jokio jums priklausančio patento, kuris apima jūsų Kūrėjo
programinę įrangą, neteikti pretenzijų mums, mūsų patronuojamosioms įmonėms ar filialams arba jų klientams,
atstovams ar rangovams gaminant, naudojantis, importuojant, licencijuojant, siūlant parduoti arba parduodant
bet kokias Paslaugas ar Programinę įrangą. Taip pat sutinkate, kad tai yra neišimtinis ryšys.
5.18.
Agentūrų atsisakymas. Jokia šių Sąlygų nuostata nesukuria patikėtinių, agentūros, bendros įmonės,
darbuotojo arba darbdavio, partnerystės ar pasitikėjimo santykių tarp jūsų ir „Adobe“. Nei jūs, nei „Adobe“ jokiu
būdu negalite įpareigoti kitos šalies.
5.19.
Pagalba galutiniams naudotojams. Atsakote už pagalbos teikimą savo Kūrėjo programinės įrangos
galutiniams naudotojams.
5.20.
Atitiktis. Reikalausite, kad jūsų galutiniai naudotojai laikytųsi galiojančių įstatymų, taisyklių ir Sąlygų.
Turite laikytis visų galiojančių įstatymų ir reikalavimų, o SDK ar API negalite naudoti skatindami ar reklamuodami
nelegalią veiklą arba pažeisdami trečiųjų šalių teises. Tai apima draudimą jums atlikti šiuos veiksmus:
(a) API naudoti bet kuriai veiklai, kurios metu bet kokio API naudojimas ar neveikimas galėtų sukelti mirtį,
sužalojimų ar žalos aplinkai; ir
(b) API naudoti norint apdoroti ar saugoti bet kokius duomenis, kuriems taikomos JAV valstybės departamento
patvirtintos tarptautinės ginklų prekybos taisyklės.
6.

Mokesčiai, pajamų dalis ir mokėjimo apdorojimas.

6.1. Mūsų imami mokesčiai. Pasiliekame teisę bet kada jums arba jūsų Kūrėjo programinės įrangos galutiniams
naudotojams (tiesiogiai ar per pajamų paskirstymą) nustatyti kainas arba imti mokesčius už naudojimąsi mūsų
Portalais, SDK ar API arba bet kuriomis į juos įtrauktomis atskiromis funkcijomis, komponentais ar apdorojimo
funkcijomis, kurie gali būti integruoti ar įjungti jūsų Kūrėjo programinėje įrangoje arba per ją. Taikomi mokesčiai
bus nurodyti mūsų portaluose ar šiose sąlygose arba apie juos pranešime kitokiu būdu.

6.2. Mūsų mokami mokesčiai. Jei siūlome mokestį už jūsų Kūrėjo programinę įrangą arba jos pardavimo per
Paslaugą pajamų dalį, sumokėsime jums laikydamiesi atitinkamų šių Sąlygų ir Paslaugos mokėjimo politikų
skyrių (pvz., „Adobe Exchange“ 12.2 skyriaus) nuostatų. Kartais mes galime keisti bet kurią iš mokėjimo politikų ir
jūs privalote reguliariai jas tikrinami. Toliau pateikdami ar įkeldami Kūrėjo programinę įrangą per Paslaugą arba
nepašalinę Kūrėjo programinės įrangos jūs sutinkate su visomis naujomis, retkarčiais patikslinamomis mokėjimo
politikomis. Jūs galite nurodyti savo Kūrėjo programinę įrangą kaip nemokamą programinę įrangą, tokiu atveju
mes galime platinti Kūrėjo programinę įrangą be atsakomybės ar mokėjimo jums. Išskyrus atvejus, nurodytus
Sąlygose, mes neturime jums mokėjimo įsipareigojimų. Jei siūloma Kūrėjo programinės įrangos bandomoji
versija, šiose Sąlygose nurodyti mokėjimo įsipareigojimai mums netaikomi.
6.3. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo platforma. Galime naudoti „Adobe“ mokėjimų apdorojimo platformas, kad
palengvintumėte mokėjimą jums ir Kūrėjo programinės įrangos pardavimą per Paslaugą. „Adobe“ mokėjimų
apdorojimo platforma gali jus įpareigoti sudaryti atskirą tiesioginę mokėjimų apdorojimo sutartį ir pateikti tam
tikrą papildomą informaciją. Jei mokėjimas už Kūrėjo programinę įrangą apdorojamas arba tvarkomas naudojant
„Adobe“ mokėjimų apdorojimo platformą, jūs patvirtinate ir sutinkate, kad „Adobe“ neprisiima jokios
atsakomybės, susijusios su mokėjimų atidėjimu arba netikslumu, ir jūs sutinkate visus ginčus, susijusius su
mokesčių apdorojimu, išspręsti tiesiogiai su „Adobe“ mokėjimų apdorojimo platforma. Be to, „Adobe“ gali
dalyntis informacija apie jus su „Adobe“ mokėjimų apdorojimo platforma ir „Adobe“ paslaugų teikėjais, jei to
reikia, kad galėtumėte naudotis Paslauga. „Adobe“ neturi prieigos prie funkcijų, kurias gali naudoti trečioji šalis, ir
negali jų valdyti; trečiųjų šalių svetainėse taikomai informacijos naudojimo tvarkai „Adobe“ privatumo politika
arba Sąlygos netaikomos.
6.4. Trečiųjų šalių mokesčiai. Privalote sumokėti taikomus mokesčius ir mokesčius trečiajai šaliai (pavyzdžiui,
telefono abonento mokesčius, mokesčius mobiliojo ryšio bendrovėms, IPT mokesčius, mokesčius už duomenų
planus, kredito kortelių ir užsienio valiutos keitimo mokesčius). Neatsakome už šiuos mokesčius. Jei bet kokie
mokesčiai bus priskaičiuoti mums, galime imtis veiksmų, kad tokius mokesčius atgautumėme iš jūsų. Jūs
atsakote už su mokesčių surinkimu susijusias išlaidas.
7.

Prekių ženklai.

7.1. Prekių ženklų licencija. Suteikiame jums ribotą, neišskirtinę, neperduodamą, atšaukiamą licenciją naudoti
„Adobe“ prekių ženklus savo Kūrėjo programinėje įrangoje, savo svetainėje ir spausdintiniuose bei
elektroniniuose pranešimuose tik tam, jog būtų nurodyta, kad jūsų patvirtinta Kūrėjo programinė įranga teikia
ryšį, sąveikauja, yra suderinama arba teikiama per Paslaugas ar Programinę įrangą, jei laikomasi Sąlygų, įskaitant
„Adobe“ prekių ženklų gaires, pateiktas „Adobe“ svetainėje
(https://www.adobe.com/legal/permissions/trademarks.html), Prekės ženklo atributų gaires ir kitas galiojančias
prekių ženklų gaires ar apribojimus, pateiktus Portaluose. Tokias gaires „Adobe“ gali bet kada pataisyti bei
atnaujinti ir jūs turite visuomet laikytis galiojančios gairių versijos. Šiomis sąlygomis jums nesuteikiamos teisės
naudoti jokių kitų „Adobe“ Prekių ženklų.
(a) Pagal šias Sąlygas naudodamiesi „Adobe“ prekių ženklais neįgyjate jokių kitų teisių ar nuosavybės teisių į
„Adobe“ prekių ženklus. Pripažįstate „Adobe“ nuosavybės teisę į „Adobe“ prekių ženklus, „Adobe“ prekių ženklų
prestižo vertę ir pripažįstate, kad toks prestižas priklauso vien tik „Adobe“ ir skirtas „Adobe“ interesams. „Adobe“
Prekių ženklų sutinkate nenaudoti tokiu būdu, kuris menkintų „Adobe“, Paslaugas arba Programinę įrangą,
darytų žalą ar neigiamą įtaką „Adobe“ Prekių ženklų prestižui, pažeistų „Adobe“ Intelektualiosios nuosavybės
teises arba pateiktų neteisingą ar klaidinančią informaciją apie jūsų Kūrėjo programinę įrangą.
(b) „Adobe“ prekių ženklus sutinkate naudoti tik kartu su Kūrėjo programine įranga, kuri (a) atitinka šias Sąlygas;
(b) atitinka „Adobe“ nustatytas kokybės normas; (c) atitinka visus taikomus jurisdikcijos, kurioje Kūrėjo
programinė įranga yra sukurta arba naudojama, įstatymus. Mums pareikalavus pranešite apie visas vietas, kur
„Adobe“ prekių ženklus naudojate, ir pateiksite tipinius tokio naudojimo pavyzdžius. Pareikalavus mums padėsite
stebėti ir išlaikyti „Adobe“ prekių ženklų kokybę ir naudojimo formą. Gavę pranešimą turite nutraukti bet kokį
„Adobe“ prekių ženklų naudojimą, kuris, mūsų nuožiūra, prieštarauja šios suteiktos licencijos paskirčiai. Tik jūs
atsakote už visas išlaidas, susijusias su jūsų „Adobe“ prekių ženklų naudojimo nutraukimu ar keitimu.
7.2. Prekių ženklų apribojimai.

(a) Ženklelius galite naudoti tik siekdami parduoti ir reklamuoti savo Kūrėjo programinę įrangą. Ženklelių
negalite naudoti savo Kūrėjo programinės įrangos naudotojo sąsajoje.
(b) „Adobe“ prisijungimo mygtukus ir prisijungimo šabloną savo Kūrėjo programinės įrangos naudotojo sąsajoje
galite naudoti tik prisijungimo prie Paslaugų identifikavimo, inicijavimo ar palengvinimo tikslais. „Adobe“
prisijungimo mygtukų ir prisijungimo šablono savo Kūrėjo programinės įrangos naudotojo sąsajoje ar už jos ribų
negalite naudoti siekdami identifikuoti pavienes Paslaugų funkcijas, komponentus ar veikimo funkcijas arba
parduoti ar reklamuoti savo Kūrėjo programinę įrangą.
(c) Reikalingas funkcijų piktogramas galite naudoti tik savo Kūrėjo programinės įrangos naudotojo sąsajoje
siekdami identifikuoti pavienes Paslaugos funkcijas, komponentus ar veikimo funkcijas. Funkcijų piktogramų
negalite naudoti savo Kūrėjo programinės įrangos naudotojo sąsajoje ar už jos ribų kaip priemonių, kuriomis
siekiama inicijuoti prisijungimą prie Paslaugų arba parduoti ar reklamuoti savo Kūrėjo programinę įrangą.
(d) „Adobe“ Prekių ženklų, žodžių ar logotipų dizaino arba bet kurio „Adobe“ produkto pavadinimo ar panašaus
pavadinimo arba dizaino (viso, jo dalies ar bet kokia sutrumpinta forma) negalite naudoti savo Kūrėjo
programinės įrangos pavadinime ar savo Kūrėjo programinės įrangos produkto piktogramoje arba užsiregistruoti
ar bandyti užregistruoti svetainės domeno vardą ar prekės ženklą, kuriame būtų bet kuris iš anksčiau minėtų
elementų arba kurie būtų į juos klaidinančiai panašūs.
8.

Nutraukimas ir pašalinimas

8.1. Nutraukimas jūsų iniciatyva. Galite bet kada nutraukti SDK ar API naudojimą arba prieigą prie Paslaugų ar
Programinės įrangos per savo Kūrėjo programinę įrangą. Toks nutraukimas neatleis jūsų nuo įsipareigojimo
sumokėti nesumokėtus mokesčius. Nutraukus galiojimą nustosite platinti Kūrėjo programinę įrangą, nustosite
naudotis SDK ir API, nebeturėsite prieigos prie Paslaugų ar Programinės įrangos per Kūrėjo programinę įrangą ir
nustosite reklamuoti suderinamumą su bet kuria Programine įranga arba Paslauga.
8.2. Nutraukimas mūsų iniciatyva. Galime dėl bet kokios priežasties nutraukti šių Sąlygų galiojimą arba
netenkinti jūsų prašymų pasiekti Paslaugas ir Programinę įrangą ar atšaukti jūsų priskirtus API raktus.
8.3. Nutraukimo poveikis. Nutraukus galiojimą nustosite platinti Kūrėjo programinę įrangą, naudotis SDK ir API,
nebeturėsite prieigos prie Paslaugų, Programinės įrangos ir „Adobe Stock“ darbų naudodami Kūrėjo programinę
įrangą ir nustosite reklamuoti suderinamumą su bet kuria Programine įranga arba Paslauga.
8.4. Išlikimas. Pasibaigus ar nutraukus šių Sąlygų galiojimą, toliau galioja visos šiose Sąlygose nurodytos
licencijos, kurias suteikėte, įsipareigojimai atlyginti žalą, garantijų ar įsipareigojimų apribojimai ir ginčų
sprendimo nuostatos.
9.

„Adobe InDesign“ SDK ir API taikomi papildomi apribojimai

9.1. Pavyzdinis kodas „InDesign“ SDK ir API gali būti surinktas naudojant unikalų papildinio ID. Jei platinate
modifikuotas arba sujungtas Pavyzdinio kodo versijas, sutinkate į bet kurį Pavyzdinį kodą įtrauktą unikalų
papildinio ID pakeisti savo unikaliu konkrečiu papildinio ID. Instrukcijų, kaip prašyti unikalaus papildinio ID,
ieškokite mūsų svetainėje.
9.2. „InDesign Server“ SDK rinkinyje, skirtame „World Ready Composer“, esančios API sąsajos naudojamos viduje
kuriant programinę įrangą, skirtą veikti su „Adobe InDesign Server“. „Adobe“ nepalaiko programinės įrangos,
skirtos veikti su „Adobe InDesign“ ir (arba) „Adobe InCopy“ naudojant „World Ready Composer“ API sąsajas,
vidinio kūrimo.
9.3. Jei naudodamiesi „InDesign“ SDK kuriate Kūrėjo programinę įrangą, kuri mūsų patentuotus „.folio“ ir „.indd“
failų formatus (toliau – Failų formatai) perteikia, išplečia ar kitaip naudoja tam, kad juos būtų galima peržiūrėti
mobiliuosiuose įrenginiuose (įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų naudojamas „InDesign“ perdangos ir
interaktyviąsias funkcijas), toks naudojimas leidžiamas su sąlyga, kad Failų formatai platinami tik su Patvirtinta
turinio peržiūros programa. Šiame skirsnyje „Patvirtinta turinio peržiūros programa“ reiškia mūsų „Adobe“
firminę įdiegtą turinio žiūryklę arba jūsų įdiegtos „Adobe“ firminės turinio žiūryklės komercinę versiją. Jums

neleidžiama naudotis „InDesign“ SDK siekiant kurti ir (arba) platinti Kūrėjo programinę įrangą, kuri gali skaityti ar
konvertuoti Failų formatus peržiūrai mobiliuosiuose įrenginiuose; tačiau numatoma, kad šis apribojimas
netaikomas kitiems skaitmeninių failų formatams, pvz., JPG, PNG, EPS, PS, EPUB, HTML, PDF, IDML, XML, FLA ir
SWF. Naudodamiesi „InDesign“ SDK rinkiniu Kūrėjo programinę įrangą galite kurti tokio turinio peržiūrai ir
siekdami platinti bet kokiomis priemonėmis ir bet kokiame įrenginyje, jei toks kūrimas ir platinimas atitinka šias
Sąlygas ir tik su sąlyga, kad jame nėra Failų formatų.
10. „Adobe Stock“ SDK ir API taikomi papildomi apribojimai
10.1. Prisijungimo, paieškos ir licencijų paslaugos. Jei jūsų Kūrėjo programinė įranga yra skirta Išteklių valdymo
paslaugų, Spausdinimo pagal poreikį, Trečiosios šalies programinės įrangos integravimo ar Rinkodaros platformų
teikimo reikmėms, „Adobe Stock“ SDK ir API galite naudoti tik tam, kad „Adobe“ klientai: (a) prisijungtų prie
atitinkamos „Adobe Stock“ kliento paskyros naudodami jūsų Kūrėjo programinę įrangą, jei prieš tai gaunate
būtiną aiškų „Adobe“ kliento leidimą pasiekti atitinkamą naudotojo paskyrą; ir (b) naudodami jūsų Kūrėjo
programinę įrangą prie „Adobe Stock“ prisijungę naudotojai galėtų ieškoti „Adobe Stock“ darbų ir juos
licencijuoti pagal kliento sutartį su „Adobe“.
10.2. Filialo partneriai. Jei jūsų Kūrėjo programinė įranga yra skirta „Adobe Stock“ filialo partneriams, naudoti
„Adobe Stock“ SDK ir API bei „Adobe Stock“ darbus galite tik „Adobe Stock“ reklamavimo tikslais pagal atskirai
su „Adobe“ sudaryto „Adobe Stock“ filialo partnerio rašytinio susitarimo sąlygas.
10.3. „Adobe Stock“ darbų tvarkymas.
(a) Jei „Adobe“ suteikia jums prieigą prie „Adobe Stock“ darbų, juos naudoti galite tik Kūrėjo programinės
įrangos kūrimo ir diegimo „Adobe Stock“ filialo partneriams, Išteklių valdymo paslaugoms, Rinkodaros
platformoms, Spausdinimo pagal poreikį tikslais bei Trečiosios šalies programinės įrangos integravimo
reikmėms. „Adobe Stock“ darbų negalima kopijuoti, platinti, keisti ar rodyti (išskyrus atvejus, kai tai leidžiama
pagal šias „Stock“ kūrėjo sąlygas). Galite neleisti atsisiųsti „Adobe Stock“ darbo iš Kūrėjo programinės įrangos
kaip atskiro failo, išskyrus atvejus, kai šiuo tikslu galutiniam naudotojui „Adobe Stock“ suteikia licenciją. Jei jūsų
Kūrėjo programinė įranga skirta Išteklių valdymo paslaugų, Rinkodaros platformų teikimo, Spausdinimo pagal
poreikį ar Trečiosios šalies programinės įrangos integravimo reikmėms, trečiosioms šalims galite leisti peržiūrėti
nelicencijuotų „Adobe Stock“ darbų versijas, pažymėtas vandenženkliais arba rodomas kaip miniatiūros.
(b) Turite užtikrinti, kad Kūrėjo programinėje įrangoje bendraautorio pavadinimas būtų matomas ant kiekvieno
„Adobe Stock“ darbo arba šalia jo ir būtų pateiktas tokiu formatu: „Bendraautorio pavadinimas / „Adobe Stock“.
(c) Negalite imtis kokių nors su „Adobe Stock“ darbu susijusių veiksmų, pažeidžiančių intelektualiosios
nuosavybės arba kitas bet kokio fizinio ar juridinio asmens teises, pvz., moralines „Adobe Stock“ darbo kūrėjo
teises ir bet kurio asmens, kuris pats arba kurio nuosavybė patenka į „Adobe Stock“ darbą, teises.
(d) Negalite registruoti arba kreiptis dėl prekės ženklo, prekės dizaino, prekės pavadinimo, logotipo ar paslaugų
ženklo, kuriame naudojamas „Adobe Stock“ darbas (visas ar jo dalis), registracijos, arba bandyti neleisti trečiajai
šaliai naudoti „Adobe Stock“ darbą.
(e) Negalite naudoti „Adobe Stock“ darbo pornografiniam ar šmeižiančiam turiniui arba kitu neteisėtu būdu.
(f) Negalite naudoti „Adobe Stock“ darbo taip, kad vaizduojami modeliai ir (arba) nuosavybė būtų susiję su tema,
kurią, atsižvelgiant į „Adobe Stock“ darbo pobūdį, protingas asmuo galėtų laikyti nepatogia, amoralia ar
prieštaringa. Tokių temų pavyzdžiai galėtų būti (jais neapsiribojant) tabako gaminių reklamos; suaugusiųjų
pramogų klubai ir panašios vietos ar panašios paslaugos; politinių partijų ar kitų nuomone pagrįstų judėjimų
numanomas rėmimas; arba numanoma psichinė ar fizinė negalia;
(g) Negalite pašalinti, padaryti nesuprantamais ar pakeisti bet kokių su „Adobe Stock“ darbais susijusių
pranešimų apie savininko teises arba aiškiai ar numanomai pateikti klaidingą informaciją, kad jūs ar kita trečioji
šalis esate bet kurio „Adobe Stock“ darbo kūrėjas ar autorių teisių turėtojas.
10.4. Redakciniai „Adobe Stock“ darbai. Jei jūsų Kūrėjo programinė įranga yra skirta (1) „Adobe Stock“ filialo
partneriams, Rinkodaros platformų teikimo, Spausdinimo pagal poreikį ar Trečiosios šalies programinės įrangos
integravimo reikmėms, tačiau nėra gautas aiškus rašytinis „Adobe“ įgaliojimas, „Adobe Stock“ darbų, kurių failų

pavadinime arba metaduomenyse minimas žodis „Redakcinis“, pasiekti, naudoti arba rodyti negalite; arba (2) jei
Kūrėjo programinė įranga skirta Išteklių valdymo paslaugų arba įgalioto Trečiosios šalies programinės įrangos
integravimo reikmėms, turite įsitikinti, kad ties „Adobe Stock“ darbų failų pavadinimu arba metaduomenyse,
kuriuose minimas žodis „Redakcinis“, rodomas gerai matomas užrašas „Tik redakcinio naudojimo tikslais“.
10.5. Kūrėjų sąrašas ir atsakomybės neprisiėmimas. Jūsų Kūrėjo programinėje įrangoje turi būti aiškiai ir
pastebimai nurodytas priskyrimas „Adobe Stock“ tokiu formatu: „Teikia „Adobe Stock“. Kartu turi būti
pateikiamas hipersaitas http://stock.adobe.com [arba paskesnis URL], kuris turi būti matomas jūsų Kūrėjo
programinės įrangos galutiniam naudotojui; Kūrėjo programinėje įrangoje turite įterpti tokį atsakomybės
neprisiėmimo atsisakymą: „Šiame produkte naudojama „Adobe Stock“ [SDK ir (arba) API], tačiau „Adobe“ jo
nepatvirtino, nesertifikavo ir neremia“. [Jūsų vardas] su „Adobe“ nėra susijęs.“
10.6. Prekyba ir reklama. Be įsipareigojimų, nurodytų 5.8 skyriuje („Prekybos kontrolė“), „Adobe Stock“ darbų
pateikimas turi atitikti visas galiojančias prekybos ir reklamos taisykles bei reglamentus.
10.7. Kaupimas podėlyje. Negalite kaupti podėlyje ar saugoti jokių naudojantis „Adobe Stock“ SDK arba API
gautų „Adobe Stock“ darbų arba kitų duomenų, išskyrus jų kaupimą podėlyje ir saugojimą pagrįstą laikotarpį ir
ne ilgiau, nei reikia, norint naudoti Kūrėjo programinę įrangą. „Adobe Stock“ darbų ir kitų duomenų, gautų
naudojant „Adobe Stock“ SDK arba API, rinkinį atnaujinsite ne rečiau kaip kartą per dieną. „Adobe“ neatsako už
pretenzijas, teikiamas dėl nesugebėjimo atnaujinti „Adobe Stock“ darbų kolekcijos.
10.8. Kompiuterizuotas mokymasis ir Dirbtinis intelektas. Negalite naudoti „Adobe Stock“ darbų ar bet kokio
pavadinimo, antraščių informacijos, raktinių žodžių ar kitų su „Adobe Stock“ darbais susijusių metaduomenų bet
kokiais (a) kompiuterizuoto mokymosi ir (arba) dirbtinio intelekto tikslais; arba (b) tikslais, susijusiais su
technologijomis, sukurtomis ar skirtomis fiziniams asmenims identifikuoti.
10.9. „Adobe Stock“ darbų nutraukimo poveikis. Neapribodami 8.3 skyriuje („Nutraukimo poveikis“) pateiktų
sąlygų, kai anksčiau laiko nusprendžiate nebesilaikyti šių „Stock“ Kūrėjo sąlygų arba to paprašo „Adobe“,
nedelsdami nustosite naudotis ir pašalinsite visas „Adobe Stock“ darbų versijas iš savo Kūrėjo programinės
įrangos, kitaip nelicencijuotos „Adobe“. „Adobe“ neprisiims atsakomybės už pretenzijas, pateiktas dėl
naudojimosi vietoje saugomais „Adobe Stock“ darbais.
10.10. Išlyga. „Adobe“ gali bet kuriuo metu nutraukti „Adobe Stock“ darbų licencijavimą ir bet kuriuo metu
panaikinti leidimą atsisiųsti „Adobe Stock“ darbus.
11. „Adobe Typekit“ API taikomi papildomi apribojimai
11.1.
„Typekit“ rinkiniai, skirti paskelbtoms svetainėms. Žiniatinklio šriftų peržiūros API arba „Web Open
Font Format“ (WOFF) negalima naudoti norint įkelti „Typekit“ šriftus, skirtus paskelbtoms svetainėms; turite
naudoti „Typekit“ rinkinį, kad įkeltumėte „Typekit“ šriftus, skirtus paskelbtoms svetainėms.
11.2.
Žiniatinklio turinio kūrimas. „Typekit“ „Web Fonts“ galima naudoti tik kuriant žiniatinklio turinį, kuris
paskelbtas HTML formatu ir apima „Typekit“ rinkinį. Draudžiama „Typekit“ „Web Fonts“ konvertuoti ar keisti į
kitą formatą, pavyzdžiui, PDF, arba bet kokį grafinį formatą.
11.3.
„Typekit“ logotipas. Jūsų Kūrėjo programinėje įrangoje turi būti aiškiai rodomas „Typekit“ logotipo
ženklas, pateiktas https://platform-assets.typekit.net/typekit-logo.svg, tokiu būdu nurodant, kad „Adobe“ teikia
„Typekit“ šriftus. Prekės ženklo atributų gairės reguliuoja „Typekit“ logotipo naudojimą.
11.4.
Galutinio naudotojo licencijos sutartis. Į savo Kūrėjo programinę įrangą turite įtraukti savo galutinio
naudotojo licencijos sutartį. Jūsų galutinio naudotojo licencijos sutartyje negali būti sąlygų, kurios nesuderinamos
su šiomis Sąlygomis.
11.5.
Kūrėjo programinės įrangos pateikimas. Prieš pristatydami savo Kūrėjo programinę įrangą, turite
pateikti Kūrėjo programinę įrangą mums patvirtinti. 4.1 skyriaus sąlygos taikomos jūsų Kūrėjo programinei
įrangai ir mes galime savo nuožiūra priimti arba atmesti jūsų Kūrėjo programinę įrangą savo nuožiūra.

12. „Adobe Exchange“ taikomi papildomi apribojimai
12.1.
Galutinio naudotojo licencijos sutartis. Į Kūrėjo programinę įrangą, kurią pateikiate platinti per „Adobe
Exchange“ portalą, turite įtraukti savo galutinio naudotojo licencijos sutartį.
12.2.
Mokesčiai ir pajamų dalis. Kai Kūrėjo programinė įranga pateikiama „Adobe Exchange“ portale ir
platinama per „Adobe Exchange“ paslaugą, laikydamiesi šių Sąlygų ir galiojančių mokėjimo politikų, pateiktų
svetainėje https://partners.adobe.com/exchangeprogram/creativecloud/support/ae-payment-policy.html (arba
paskesnėje svetainėje) (toliau bendrai – „Adobe Exchange“ mokėjimo politikos), jums sumokėsime už
pardavimą, atšaukimą, grąžinimą ir pinigų grąžinimą. Mes galime retkarčiais keisti „Adobe Exchange“ mokėjimo
politikas ir jūs privalote jas reguliariai peržiūrėti. Toliau pateikdami ar įkeldami Kūrėjo programinę įrangą į
„Adobe Exchange“ portalą arba laikydami Kūrėjo programinę įrangą „Adobe Exchange“ paslaugoje, jūs sutinkate
su visomis naujomis, retkarčiais patikslinamomis „Adobe Exchange“ mokėjimo politikomis. Jūs galite nurodyti
savo Kūrėjo programinę įrangą kaip nemokamą programinę įrangą, tokiu atveju mes galime platinti Kūrėjo
programinę įrangą be atsakomybės ar mokėjimo jums. Išskyrus atvejus, nurodytus Sąlygose, mes neturime jums
mokėjimo įsipareigojimų. Jei siūlome Kūrėjo programinės įrangos bandomąją versiją, „Adobe Exchange“
mokėjimo politikų sąlygos ir bet kokie mokėjimo įsipareigojimai mums netaikomi.
12.3. Kūrėjo programinės įrangos pateikimas. Jūsų Kūrėjo programinės įrangos, kurią pateikiate per „Adobe
Exchange“ portalą, versija turi atitikti „Adobe Exchange“ portalo dabartines patvirtinimo gaires bei standartines
politikas ir prekės ženklo atributų gaires, be to, jūs patys turite būti patikrinę jos kokybę. 4.1 skyriaus patvirtinimo
reikalavimai taikomi jūsų Kūrėjo programinei įrangai ir mes galime savo nuožiūra priimti arba atmesti jūsų
Kūrėjo programinę įrangą savo nuožiūra. Turėsite teisę parduoti savo patvirtintą Kūrėjo programinę įrangą tik
tada, kai ji bus pasiekiama „Adobe Exchange“ paslaugoje. „Adobe“ gali bet kada pašalinti Kūrėjo programinę
įrangą iš „Adobe Exchange“ paslaugos dėl bet kokios priežasties ir be atsakomybės jums.
13. Papildomi „Document Cloud“ apribojimai.
13.1 Bendrosios „Document Cloud“ sąlygos. Šios sąlygos taikomos tik „PDF Embed“ API, „PDF Tools“ API ir
„Adobe Sign“ API (kartu – „Document Cloud“ SDK arba API):
(a) Naudojimo apribojimai. „Adobe“ nustato jūsų prieigos ir „Document Cloud“ SDK ar API naudojimo
apribojimus ir reikalauja jų laikytis. Jūs sutinkate su apribojimais, pateikiamais portale, ir neturite teisės jų apeiti.
Jei norėtumėte naudoti bet kokį SDK ar API, viršydami šiuos apribojimus, turite gauti aiškų „Adobe“ sutikimą;
tokiu atveju „Adobe“ gali atmesti jūsų prašymą arba paprašyti jūsų sutikimo su papildomomis sutarties sąlygomis
ir (arba) mokesčiais dėl tokio naudojimo. Norėdami pateikti tokį prašymą, susisiekite su „Adobe Document
Services“ rinkodaros ir pardavimo komanda arba „Adobe Sign“ rinkodaros ir pardavimo komanda, jei norite
gauti daugiau informacijos.
(b) Naudojimo stebėjimas. Jūs sutinkate, kad „Adobe“ gali rinkti informaciją apie tai, kaip naudojate „Document
Cloud“ SDK ar API, įskaitant asmeninę informaciją (apibrėžta mūsų privatumo politikoje, nurodytoje anksčiau,
5.16 skyriuje), ir gali naudoti šią informaciją saugumui palaikyti, efektyvumui stebėti ir kitais būdais gerinti
siūlomų „Document Cloud“ SDK arba API kokybę.
(c) Automatinė forumo prenumerata. Prisijungdami prie „Adobe Document Services“ portalo, jūs sutinkate su
automatine „Adobe Document Services“ forumo prenumerata. Forume bus pateikiama tik su „Adobe Document
Services“ susijusi informacija. Bet kuriuo metu galite atsisakyti šio forumo prenumeratos.
(d) Galutinio naudotojo licencijos sutartis arba paslaugų teikimo sąlygos. Į savo Kūrėjo programinės įrangos
pasiūlymą turite įtraukti savo galutinio naudotojo licencijos sutartį arba paslaugų teikimo sąlygas. Naudojant kitą
„Adobe“ programinę įrangą ar paslaugas taikoma galiojanti galutinio naudotojo licencijos sutartis ar tos
programinės įrangos paslaugų teikimo ar paslaugų pasiūlymo sąlygos, net jei kita „Adobe“ programinė įranga ar
prieiga prie paslaugų teikiama pagal šias sąlygas.
13.2 PDF Embed API. Šios sąlygos taikomos tik „PDF Embed“ API:

(a) Patvirtinimo procesas. Jūs galite laisvai padaryti Kūrėjo programinę įrangą komerciškai prieinamą, be
būtinybės pereiti patvirtinimo procesą, aprašytą pirmiau 4.1. skyriuje. Tačiau jūs, „Adobe“ prašymu, turėsite
pateikti Kūrėjo programinę įrangą patikrinti ir bendradarbiauti su „Adobe“, kad paspartintumėte patikros
procesą.
(b) „PDF Embed“ API naudojimo stebėjimas. Jums pateiktoje „PDF Embed“ API pagal numatytuosius
nustatymus gali būti įjungtos stebėjimo funkcijos ir mes galime stebėti bendrą „PDF Embed“ API naudojimą, pvz.,
kurias funkcijas naudojate API iš „PDF Embed“. Jei esate ir „Adobe Analytics“ prenumeratorius, kitų duomenų
stebėjimą reglamentuoja taikoma sutartis, sudaryta dėl „Adobe Analytics“.
(c) Priskyrimas. Jūsų Kūrėjo programinėje įrangoje turi būti aiškiai ir pastebimai nurodytas priskyrimas prie
„Adobe Document Cloud“ tokiu formatu: „Powered by Adobe Document Cloud“. Kartu turi būti pateikiamas
hipersaitas http://acrobat.adobe.com, kuris turi būti matomas Kūrėjo programinės įrangos galutiniams
naudotojams.
13.3 PDF Tools API. Šios sąlygos taikomos tik „PDF Tools“ API:
(a) Patvirtinimo procesas. Mes reikalaujame jūsų Kūrėjo programinės įrangos patvirtinimo. Prieš įsigydami iš
mūsų gamybos licenciją pagal atskirą rašytinį susitarimą, Kūrėjo programinės įrangos, skirtos sąveikauti su „PDF
Tolls“ API skirtomis API, negalite parduoti, platinti, siūlyti ar kitu būdu padaryti komerciškai prieinamos.
(b) Priskyrimas. Jūsų Kūrėjo programinėje įrangoje turi būti aiškiai ir pastebimai nurodytas priskyrimas prie
„Adobe Document Cloud“ tokiu formatu: „Powered by Adobe Document Cloud“. Kartu turi būti pateikiamas
hipersaitas http://acrobat.adobe.com, kuris turi būti matomas Kūrėjo programinės įrangos galutiniams
naudotojams.
13.4 „Adobe Sign“ API. Šios sąlygos taikomos tik „Adobe Sign“ API:
(a) Parašas. Negalite patys modifikuoti, keisti ar bandyti patvirtinti jokios „Adobe“ elektroninio parašo paslaugos
elektroninio parašo patvirtinimo funkcijos arba įgalioti trečiosios šalies tai padaryti, jei pirmiausia negavote
„Adobe“ rašytinio patvirtinimo.
(b) Į Kūrėjo programinę įrangą negalite įtraukti „MegaSign“ funkcijos.
(c) Programinės įrangos naudojimas. „Adobe“ suteikia teisę naudoti Kūrėjo programinę įrangą vidinio kūrimo
ir testavimo tikslais, kaip aprašyta šių Papildomų sąlygų 3.4 skirsnio a punkte, o Kūrėjo programinės įrangos
platinimas draudžiamas, nepaisant visko, kas prieštarauja šioms Papildomoms sąlygoms (įskaitant, bet
neapsiribojant, 3.4 skirsnio b punktu). Jūs turite sudaryti atskirą rašytinį susitarimą su „Adobe“, jei ketinate
pardavinėti, platinti ar siūlyti Kūrėjo programinę įrangą, sukurtą sąveikauti su „Adobe Sign“ API.
(d) Priskyrimas. Jūsų Kūrėjo programinėje įrangoje turi būti aiškiai ir pastebimai nurodytas priskyrimas prie
„Adobe Sign“ API tokiu formatu: „Powered by Adobe Sign“. Kartu turi būti pateikiamas hipersaitas
http://acrobat.adobe.com/us/en/sign.html, kuris turi būti matomas Kūrėjo programinės įrangos galutiniams
naudotojams.
14. Papildomi Licencijuotų šriftų apribojimai.
14.1.
Ribotoji licencija. Laikydamasi šių sąlygų, „Adobe“ suteikia jums neišimtinę, pasaulinę, neperleidžiamą,
ribotąją licenciją tik (i) nemodifikuotus Licencijuotus šriftus naudoti kuriant ir tobulinant Kūrėjo programinę
įrangą, bet ne kitą programinę įrangą; (ii) įdėti Licencijuotus šriftus į Kūrėjo programinę įrangą; (iii) platinti ir
viešai rodyti Licencijuotus šriftus kaip Įdėtus į Kūrėjo programinę įrangą, kad galutiniai naudotojai Licencijuotus
šriftus matytų taip, kaip numatyta Kūrėjo programinės įrangos naudotojo sąsajoje.
14.2.
Reikalavimai. Jei „Adobe“ Licencijuotus šriftus jums pateikia formatu „Web Open Font Format“ (WOFF),
Kūrėjo programinės įrangos žiniatinklio versijose turite naudoti Licencijuotų šriftų WOFF versiją, o ne
Licencijuotų šriftų „OpenType“ šrifto formato (OTF) versiją.
14.3.

Apribojimai ir įsipareigojimai

(a) Licencijuotų šriftų negalite naudoti jokiu būdu, kuris nėra aiškiai leidžiamas šiose Sąlygose.

(b) Jūsų Kūrėjo programinėje įrangoje negali būti funkcijų, leidžiančių eksportuoti Licencijuotus šriftus. Jokios
Licencijuotų šriftų dalies negalite platinti atskirai arba tokiu būdu, kuris leistų kitiems naudoti Licencijuotus
šriftus.
(c) Negalite pridėti jokios funkcijos, kitaip pakeisti, pritaikyti, versti, konvertuoti, modifikuoti, kurti ar atlikti bet
kokių išvestinių kokios nors Licencijuotų šriftų dalies darbų.
(d) Negalite priskirti, nuomoti, skolinti, parduoti, sublicencijuoti ar kitaip perduoti šiose Sąlygose jums suteiktų
licencijų.
(e) Negalite bendrinti savo prieigos prie Licencijuotų šriftų arba leisti Licencijuotus šriftus pasiekti serveryje, kuris
suteikia galimybę Licencijuotus šriftus vienu metu naudoti daugiau kaip viename kompiuteryje.
(f) Negalite naudoti Licencijuotų šriftų norėdami apdoroti, gaminti ar fiksuoti glifus (visus ar jų dalis), jei siekiate
naudoti kaip šrifto ar rinkimo sistemą.
(g) Negalite išskaidyti, dekompiliuoti, taikyti apgrąžos inžinerijos ar kitaip bandyti atskleisti Licencijuotų šriftų
šaltinio kodą, sunaikinti, apeiti ar kitaip išvengti bet kokių programinės įrangos apsaugos mechanizmų
Licencijuotuose šriftuose, išskyrus tiek, kiek taikomi įstatymai draudžia tokius apribojimus.
(h) Licencijuotuose šriftuose gali būti pranešimų apie savininko teises, įskaitant patentų, autorių teisių ir prekių
ženklų pranešimus. Visus tokius pranešimus apie savininko teises, rodomus Licencijuotuose šriftuose ar
pateiktus su jais, turite išsaugoti tiksliai tokius, kokie jie yra (nepanaikinti ir nepakeisti).
(i) Į savo Kūrėjo programinę įrangą turite įtraukti savo galutinio naudotojo licencijos sutartį. Jūsų galutinio
naudotojo licencijos sutartyje negali būti sąlygų, kurios nesuderinamos su šiomis Sąlygomis.
14.4.
Nuolatinė prieiga prie Licencijuotų šriftų. Tęstinei prieigai prie Licencijuotų šriftų gali reikėti nuolatinio
interneto ryšio, kad būtų galima naudoti Licencijuotus šriftus arba įgalioti, atnaujinti ar patvirtinti jūsų prieigą prie
Licencijuotų šriftų.
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