K-12 (pradinio ir vidurinio) ir aukštojo mokslo papildomos Studentų duomenų sąlygos
Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. liepos 1 d. Pakeičia visas ankstesnes versijas.
Šios papildomos K-12 (pradinio ir vidurinio) ir aukštojo mokslo sąlygos studentų duomenims („Studentų duomenų
sąlygos“) yra nustatomos tarp „Adobe“ ir kliento, ir jos reguliuoja studentų duomenų, kuriuos vartotojai teikia
„Adobe“, naudodami ir įdiegdami „Adobe“produktus ir paslaugas, privatumą („Paslaugos“) studentams įstojus į
kvalifikuotas K-12 (pradines ir vidurines) mokyklas arba esančius aukštojo mokslo aplinkoje. Įdiegdamas, gaudamas
prieigą arba naudodamasis Paslaugomis arba leisdamas bet kuriai Mokyklai ar Vartotojui įdiegti, gauti prieigą arba
naudoti Paslaugas, Klientas (i) sutinka su Sąlygomis ir (ii) pareiškia ir garantuoja, kad (a) Sąlygos atitinka jo
įsipareigojimus pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat atitinkamą Kliento, Mokyklos ir vietos
politiką, (b) jis turi įgaliojimus teisiškai įpareigoti vykdyti Sąlygas bet kurią Mokyklą, naudojančią Kliento licencijuotas
Paslaugas, ir (c) jis turi užtikrinti, kad bet kuri Mokykla ar Vartotojas, naudojantis Kliento licencijuotas Paslaugas,
laikytųsi Sąlygų. Jei Klientas nesutinka su Sąlygomis, Klientas negali naudotis Paslaugomis ir negali leisti jokiai
Mokyklai ar Vartotojui naudotis Paslaugomis. Asmuo, atliekantis internetinę registraciją Kliento vardu, pareiškia ir
garantuoja, kad turi teisę įpareigoti Klientą laikytis šių Sąlygų.
Šios Studentų duomenų sąlygos įtrauktos pagal nuorodą į „Adobe“ bendrąsias naudojimo sąlygas („Bendrąsias
sąlygas“ arba „NS“), pateikiamas https://www.adobe.com/lt/legal/terms.html. Šios Studentų duomenų sąlygos,
Bendrosios
sąlygos
ir
„Adobe
Value
Incentive
Plan“
Sąlygos,
pateikiamos
https://www.adobe.com/lt/howtobuy/buying-programs/vip-terms.html („VIP sąlygos“) čia kartu vadinamos
„Sąlygomis“. Tiek, kiek šių Studentų duomenų sąlygų nuostatos prieštarauja Bendrosioms sąlygoms, VIP sąlygoms
arba „Adobe“ privatumo politikai (pateikiama https://www.adobe.com/lt/privacy/policy.html), šios Studentų
duomenų sąlygos bus viršesnės. Iš didžiųjų raidžių rašomiems terminams, kurių apibrėžimai čia nepateikiami,
taikomos Bendrosiose sąlygose pateiktų apibrėžimų reikšmės.
1.

Apibrėžtys

1.1. „Adobe“ reiškia (i) „Adobe Inc.“, Delaware įsteigtą korporaciją, vykdančią veiklą adresu 345 Park Avenue, San
Jose, CA 95110-2704, jei Sąlygos taikomos Klientui, esančiam Jungtinėse Valstijose, Kanadoje arba Meksikoje, (ii)
„Adobe Systems Software Ireland Limited“, Airijoje įsteigtą įmonę, vykdančią veiklą adresu 4-6 Riverwalk, Citywest
Business Campus, Dublin 24, Airija, jei Sąlygos taikomos Klientui, esančiam už Šiaurės Amerikos ribų, arba (iii)
„Adobe Systems Software Ireland Limited“, Airijoje įsteigtą įmonė, vykdančią veiklą adresu 46 Riverwalk, Citywest
Business Campus, Dublin 24, Airija kaip įgaliotą „Adobe Systems Pty Ltd“ agentę (ABN 72 054 247 835), jei Sąlygos
taikomos Klientui, esančiam Australijoje.
1.2. „Klientas“, naudojant šiose Studentų duomenų sąlygose, yra klientas, nurodytas jūsų užsakymo
dokumentacijoje, užsakantis Paslaugas, gali būti Mokykla ar kitas tinkamas subjektas (pvz., JAV, švietimo agentūra
ar įstaiga (kaip apibrėžta FERPA), mokyklos rajonas arba BOCES), užsakantis paslaugas tik Mokyklos (-ų) vardu. Šiose
Studentų duomenų sąlygose nuorodos į „Klientą“ taip pat apima Mokyklą arba Mokyklas, kurių vardu Klientas
užsako Paslaugas, jei Klientas nėra mokykla.
1.3. „Suaugęs studentas“ reiškia Studentą, kuris yra juridiškai veiksnus pagal jo jurisdikciją. Jungtinėse Valstijose tai
taip pat taikoma studentui, bet kokio amžiaus, kuris lanko įstaigą po vidurinės mokyklos.
1.4. „Mokykla“ reiškia kvalifikuotą pradinio ar vidurinio švietimo įstaigą, kaip toliau aprašyta
www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines, arba vidurinio mokslo įstaigą, kaip
aprašyta https://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/education-faq.html. Pavyzdžiui, K-12 švietimo
įstaiga JAV arba kolegija ar universitetas JAV yra Mokykla.
1.5. „Studentas“ reiškia asmenį, įtrauktą į klasės sąrašą Mokykloje.
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1.6 „Studentų ištekliai“ reiškia failus, duomenis ir turinį, kuriuos studentai sukūrė arba sugeneravo, naudodamiesi
Paslaugomis pagal šias Sąlygas, išskyrus bet kokią pagrindinę „Adobe“ programinę įrangą ir (arba) Paslaugas.
1.7 „Studento duomenys“ reiškia Studento asmeninę informaciją ir Studento išteklius. Studentų duomenys
neapima jokios informacijos, kurią „Adobe“ gauna ne teikdama Paslaugas pagal Sąlygas.
1.8 „Studentų asmeninė informacija“ reiškia informaciją, kurią Paslaugoms teikia Mokykla, Vartotojas, tėvai ar
teisėtas globėjas, arba kurią „Adobe“ surinko Paslaugų naudojimo pagal šias Sąlygas metu, kuri gali būti naudojama
atpažinti konkretų Studentą arba susisiekti su juo, arba kuri, atskirai arba kartu, yra susieta arba susiejama su
konkrečiu Studentu, kad tam tikras Mokyklos bendruomenės asmuo, neturintis žinių apie atitinkamas aplinkybes,
galėtų pagrįstai pakankamai tiksliai identifikuoti Studentą arba kuri kitaip būtų laikoma asmenį identifikuojančia
informacija, susijusia su Studentu pagal galiojančius įstatymus. Tiek, kiek taikoma JAV teisė, Studento asmeninė
informacija gali apimti „įrašus apie mokymąsi“, kaip apibrėžta FERPA (20 U.S.C. 1232(g).
1.9 „Vartotojas“ reiškia Studentą, kurį Klientas įgaliojo naudotis Paslaugomis arba Kliento ar Mokyklos įdarbintą
asmenį, kurį Klientas įgaliojo naudotis Paslaugomis Mokyklos naudai, pvz., tai mokytojai ir Mokyklos ar mokyklos
rajono administratoriai arba darbuotojai.

2.

Pasiūlymo diegimas; tik „Enterprise ID“ arba „Federated ID“

2.1 Diegimas. Klientas gali užsisakyti Paslaugas tik Mokyklos (-ų) vardu ir turi įdiegti Paslaugas, naudodamas
„Enterprise ID“ arba „Federated ID“. „Enterprise ID“ arba „Federated ID“ naudojimas yra būtinas, kad „Adobe“
galėtų įvykdyti Kliento atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus dėl Studento privatumo. Naudojant „Enterprise ID“ arba
„Federated ID“ taip pat užtikrinama, kad Klientas išlaikys Paslaugų ir Studentų duomenų, teikiamų arba sugeneruotų
naudojantis Paslaugomis, kontrolę. Vartotojui įdiegus bet kurį atskirą „Adobe ID“, panaikinamas bet koks „Adobe“
prisiimtas įsipareigojimas, susijęs su Studento duomenų naudojimu ir apsauga, o Klientas privalo ginti ir apsaugoti
„Adobe“ nuo bet kokių pretenzijų dėl privatumo ar kitokių, susijusių su Kliento licencijos įdiegimu, naudojant
individualų „Adobe ID“ Paslaugoms. Daugiau informacijos apie ID tipus pateikiama adresu
https://helpx.adobe.com/enterprise/using/edu-deployment-guide.html.
2.2 Paslaugų naudojimas. Klientas privalo laikytis ir užtikrinti, kad visi Paslaugų Vartotojai laikytųsi taikomų Sąlygų
nuostatų, įskaitant, bet neapsiribojant, tas, kurios reglamentuoja priimtiną Paslaugų naudojimą. Klientas yra
atsakingas už bet kokį Mokyklos (-ų) ar Vartotojų padarytą Sąlygų pažeidimą.
3.

Kliento autorizavimas ir duomenų nuosavybė

3.1. Sutikimai dėl Studento duomenų ir įgaliojimas. Naudodamas Paslaugas ir siūlydamas Paslaugas Vartotojams, Klientas
pareiškia ir garantuoja, kad jis turi (i) įgaliojimus (a) teikti Studentų duomenis „Adobe“, (b) įgalioti „Adobe“ rinkti Studentų
duomenis per Paslaugas ir (c) leisti „Adobe“ tvarkyti Studentų duomenis Paslaugų teikimo tikslais ir (ii) tinkamai atskleidė ir
gavo savo Mokyklos (-ų), Vartotojų, Suaugusių Studentų, Studentų tėvų ar teisėtų globėjų ar bet kurių kitų reikalingų asmenų
sutikimus dėl jų Mokyklos, Studento ir Vartotojo Paslaugų naudojimo tiek, kiek tokio informacijos atskleidimo ar sutikimų
reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, Kliento arba Mokyklos sutartis, arba Kliento arba Mokyklos politiką.
3.2. Nuosavybė ir kontrolė. „Adobe“ galės gauti prieigą ir tvarkyti Studento duomenis, kad galėtų teikti Paslaugas, kaip
aprašyta šiose Sąlygose. Kalbant apie „Adobe“ ir Klientą, Klientui priklauso visos teisės, nuosavybė, interesai ir jis kontroliuoja
visus „Adobe“ pagal Sąlygas tvarkomus Studento duomenis. „Adobe“ nepriklauso, nekontroliuoja ir neturi tokių Studento
duomenų licencijos, išskyrus Paslaugoms teikti ir kitais atvejais, kaip aprašyta Sąlygose.

4.

Įstatymų laikymasis

4.1. JAV federalinių ir valstijų įstatymų laikymasis. Kiekviena šalis sutinka prisiimti atsakomybę pagal galiojančius
federalinius ir valstijų įstatymus, reglamentuojančius Studentų asmeninę informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant,
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valstybinius studentų privatumo įstatymus, Šeimos švietimo teises ir Privatumo įstatymą („FERPA“), 20 U.S.C. 1232g,
Mokinių teisių apsaugos pakeitimą („PPRA“), 20 USC 1232h ir Vaikų privatumo apsaugos internete įstatymą
(„COPPA“), 15 USC 6501–6502 ir pagal FERPA, PPRA ir COPPA paskelbtus reglamentus.
i. Atitiktis FERPA. Tiek, kiek FERPA taikoma Klientui, „Adobe“ kaups ir tvarkys Studentų duomenis kaip
„mokyklos pareigūnas“, turintis „teisėtą švietimo interesą“, kaip tos sąvokos buvo apibrėžtos FERPA ir jo
įgyvendinimo taisyklėse. „Adobe“ sutinka laikytis taikomų apribojimų ir reikalavimų, nustatytų 34 CFR 99.33 (a)
„mokyklos pareigūnams“.
ii. Atitiktis COPPA. Jei Klientas yra Jungtinėse Valstijose arba jei kitaip taikomas COPPA, tiek, kiek Klientas leidžia
Studentams iki 13 metų amžiaus gauti Paslaugų ar bet kurios kitos „Adobe“ programos prieigą naudotis Mokyklos
arba Studentų naudai, Klientas pareiškia ir garantuoja, kad turi įgaliojimus pateikti tokį sutikimą pagal COPPA ir
leisti „Adobe“ rinkti ir apdoroti Studentų iki 13 metų amžiaus informaciją Sąlygose aprašytais tikslais. Kartais
„Adobe“ gali pateikti Klientui informaciją apie savo praktiką, susijusią su Studentų asmeninės informacijos, kurią
Klientas pateiks tėvams, rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kaip reikalaujama pagal COPPA. Klientas užtikrins, kad
jo Paslaugų konfigūracija ir Paslaugų, kurių prieiga leidžiama Studentams iki 13 metų, funkcijos ir funkcionalumas
yra tinkami naudoti laikantis COPPA, įskaitant įdiegimą, kaip aprašyta aukščiau 2.1 skyriuje.
4.2. Taikomų įstatymų laikymasis. Klientui ir Paslaugų naudojimui taip pat gali būti taikomi įstatymai ir kiti
reglamentai jurisdikcijoje, kurioje yra Klientas. Klientas yra visiškai atsakingas už užtikrinimą, kad jis gali naudotis
Paslaugomis pagal taikomus vietos įstatymus. Konkrečiai, Kliento pareiga yra (i) nustatyti, ar teisiniai
įsipareigojimai, kylantys iš tokių vietos įstatymų ir reglamentų, taikomi atsižvelgiant į Paslaugų naudojimą ir
diegimą, (ii) gauti arba turėti reikalingus tėvų, teisėtų globėjų arba Suaugusių Studentų sutikimus, kiek tokių
sutikimų reikėti, ir (iii) konfigūruoti Paslaugas taip, kad jos būtų diegiamos Mokykloje (-se) ir būtų prieinamos
Studentams ir kitiems Vartotojams tokiu būdu, kuris atitiktų šiuos taikomus vietos įstatymus.
4.3. Papildomos SOPPA sąlygos Ilinojaus K-12 mokykloms. Papildomos sąlygos K-12 mokykloms, esančioms
Ilinojuje, pateikiamos https://www.adobe.com/go/EDU_Supp_Illinois_Terms, taikomos tik K-12 mokykloms,
esančioms Ilinojuje, ir jos įtrauktos į šias Studentų duomenų sąlygas kaip nuoroda.
4.4. Informacija Niujorko valstijos K-12 mokykloms. Jei esate Niujorko valstijoje, susisiekite su „Adobe“ adresu:
nysk12@adobe.com, kad gautumėte papildomas sąlygas konkrečiai Niujorkui.

5.

Studento duomenų naudojimas

5.1. Draudžiami Studentų duomenų naudojimo būdai.
i. Draudžiama parduoti arba nuomoti Studentų duomenis. „Adobe“ neparduos, neatskleis, neperduos,
nebendrins ir neišnuomos Studento duomenų jokiems subjektams, išskyrus Klientą, Kokyklą, Studentą, tėvus ar
teisėtą globėją, išskyrus ribotas Sąlygose aprašytas aplinkybes.
ii. Draudžiama naudoti Studento duomenis tikslinei reklamai ar rinkodarai. Išskyrus žemiau 5.2 skirsnyje
nurodytus atvejus, „Adobe“ nenaudos Studentų duomenų: (a) informuoti arba naudoti tikslinei internetinei
reklamai arba rinkodarai teikti Studentams, tėvams ar teisėtiems globėjams; (b) Studento profiliui sudaryti, išskyrus
Paslaugų teikimo tikslu; arba (c) bet kuriais kitais komerciniais tikslais. Aiškumo sumetimais Klientas pripažįsta ir
sutinka, kad „Adobe“ gali reklamuoti ar atlikti rinkodarą nenaudodama Studento duomenų, įskaitant (1) tėvams,
teisėtiems globėjams, Studentams ir (arba) Kliento ar Mokyklos darbuotojams ar kitiems, ir (2) kai remiantis domeno
kontekstu ar turiniu, kurį Studentas mato Studento dabartinio apsilankymo vietoje tinkle metu; jei tokia reklama ar
rinkodara nėra pagrįsta Studento veikla tinkle, apie kurią informacija surinkta per Paslaugas per tam tikrą laiką.
5.2. Leidžiami Studento duomenų naudojimo būdai.
i. Paslaugų teikimas. Nepaisant 5.1 skirsnio, „Adobe“ gali naudoti, perduoti, platinti, modifikuoti, dauginti, rodyti,
apdoroti ir saugoti Studentų duomenis tik: (a) Paslaugoms teikti, kaip numatyta Sąlygose, (b) „Adobe“ svetainėms,
paslaugoms ir programoms prižiūrėti, palaikyti, vertinti, analizuoti, diagnozuoti, tobulinti ir plėtoti, kaip leidžia
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taikomi įstatymai, (c) „Adobe“ teisėms pagal Sąlygas įgyvendinti, (d) gavus tėvų, teisėtų globėjų, Suaugusio Studento,
Mokyklos, Vartotojo arba Kliento sutikimą ir (e) kitaip, kaip leidžia taikomi teisės aktai.
ii. Studentų informacijos bendrinimas / skelbimas. Atkreipkite dėmesį, kad, atsižvelgiant į Kliento ar Mokyklos
naudojamas ypatybes ir funkcionalumą, kai kurios Paslaugų funkcijos gali leisti Vartotojams bendrinti informaciją
arba skelbti informaciją viešame forume, įskaitant Studentų duomenis. Klientų ir Mokyklų administruojantys
Vartotojai turi būti atsargūs koreguodami leidimus ir funkcijas, prieinamas per „Adobe Admin Console“, kad
užtikrintų, jog tokie leidimai ir funkcijos yra tinkamai sukonfigūruoti naudoti Klientams, Mokykloms, Studentams ir
kitiems Vartotojams.
iii. Adaptyvus / pritaikytas Studentų mokymasis ir rekomendacijos. Neprieštaraujant niekam iš to, kas šiame
dokumente nurodyta, Klientas sutinka, kad „Adobe“ gali naudoti Studento duomenis (a) adaptyviesiems arba
pritaikytiems Studentų mokymosi tikslams ir (b) rekomenduoti švietimo produktus ar paslaugas tėvams, teisėtiems
globėjams ir Kliento ar Mokyklos darbuotojams tiek, kiek rekomendacijos nėra visiškai ar iš dalies pagrįstos trečiosios
šalies apmokėjimu ar kitokiu atlygiu.
iv. Paskyros priežiūra. Kai tai leidžia įstatymai, „Adobe“ gali naudoti Studentų duomenis siųsti el. laiškus ar kitus
pranešimus, susijusius su jų paskyrų ir Paslaugų veikimu ir naudojimu, Vartotojams, pavyzdžiui, atsakyti į konkrečius
Vartotojų, tėvų ar teisėtų globėjų prašymus.

6.

Nuasmenintų duomenų naudojimas.

6.1. Nuasmenintų duomenų naudojimas. Neprieštaraujant niekam, kas pateikiama šiame dokumente, Klientas
sutinka, kad „Adobe“ gali naudoti ir tvarkyti nuasmenintus duomenis. Nuasmeninti duomenys apima: (i) Studento
duomenis, iš kurių buvo pašalinti visi tiesioginiai ir netiesioginiai identifikatoriai, todėl nėra jokio pagrįsto pagrindo
manyti, kad informacija gali būti naudojama asmeniui identifikuoti, ir (ii) duomenis, susijusius su prieiga prie
Paslaugų ir jų naudojimu. Nuasmeninti duomenys gali būti naudojami bet kokiu teisėtu tikslu, įskaitant, bet
neapsiribojant, švietimo svetainių, paslaugų ar programų kūrimą, tyrimą ir tobulinimą; Paslaugų efektyvumo
demonstravimą; ir siekiant informuoti, daryti įtaką arba sudaryti sąlygas „Adobe“ rinkodarai, reklamai ar kitoms
komercinėms pastangoms. „Adobe“ sutinka nebandyti iš naujo susieti su asmeniu tokių duomenų, nebent tai lestų
arba to reikalautų įstatymai. „Adobe“ neprivalo panaikinti nuasmenintų duomenų.

7.

Studentų duomenų laikymas ir naikinimas

7.1. Naikinimas naudojant „Adobe Admin Console“. Klientas gali prisijungti prie Studento paskyros, naudodamas
„Adobe Admin Console“. Klientas gali naudoti „Adobe Admin Console“ norėdamas koreguoti leidimus ir funkcijas,
taip pat modifikuoti arba naikinti Studentų duomenis per visą galiojimo laikotarpį, įskaitant Studento, tėvų ar teisėtų
globėjų prašymu. Klientas atsakingas už tai, kad būtų panaikinti arba pašalinti Studento duomenys iš Paslaugų, kai
jie nebereikalingi švietimo tikslu ir (arba) nutraukus paskyros galiojimą arba Kliento sutartį su „Adobe“.
7.2. Studentų duomenų laikymas; Studentų asmeninės paskyros. Nutraukus paskyros galiojimą arba Kliento
sutartį su „Adobe“, „Adobe“ laikys Studento duomenis pagrįstą laikotarpį, kad Studentai galėtų parsisiųsti ir laikyti
Studento išteklius asmeninėje paskyroje. Jei Klientas arba Studentas nepanaikino arba nepašalino Studento
duomenų per „Adobe Admin Console“, „Adobe“ pašalins arba sunaikins Studento duomenis, kai jie nebebus
reikalingi tuo tikslu, kuriuo jie buvo gauti.

8.

Leidžiamas atskleidimas

8.1. Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai. „Adobe“ kartais gali pasitelkti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kad jie teiktų
pagalbines paslaugas, kad palaikytų čia nurodytas Paslaugas. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad turėdamas teisėtą
poreikį susipažinti su tokia informacija, turint omenyje atsakomybę už paslaugų teikimą „Adobe“, ir jei tokiai prieigai
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taikomos sutartinės duomenų apsaugos sąlygos, „Adobe“ gali leisti savo subrangovams, paslaugų teikėjams,
įgaliotiesiems atstovams ir agentams prieigą prie Studento duomenų.
8.2. Kontrolės pakeitimas. Jei „Adobe“ parduoda, atsisako arba perduoda visus savo verslo išteklius arba jų dalį
trečiajai šaliai, „Adobe“ gali perduoti Studento duomenis tokiai trečiajai šaliai, jei(i) tokia trečioji šalis sutinka išlaikyti
ir teikti Paslaugas pagal duomenų privatumo standartus, ne mažiau griežtus, negu pateikiami čia, arba (ii) „Adobe“
pateikia Klientui pranešimą ir galimybę atsisakyti Studento duomenų perdavimo. Šio 8.2 skyriaus reikmėms pakanka
pranešimo Klientui (o ne atitinkamai jo Mokykloms).

9.

Studento duomenys prieigos užklausos

9.1. Tėvų prieigos užklausos. Klientas nustatys pagrįstas procedūras, pagal kurias tėvas, teisėtas globėjas arba
reikalavimus atitinkantis Studentas gali prašyti suteikti prieigą prie Studento duomenų, sugeneruotų naudojant
Paslaugas, juos ištaisyti arba panaikinti. Kliento prašymu „Adobe“ prireikus dirbs su Klientu ir jo Mokykla (-omis),
kad palengvintų tokią prieigą.
9.2. Trečiųjų šalių prašymai suteikti prieigą. Jeigu trečioji šalis, įskaitant teisėsaugos ir valdžios institucijas, kreipiasi
į „Adobe“ su prašymu pateikti Studento duomenis, „Adobe“ nukreips trečiąją šalį, kad ji prašytų duomenų tiesiogiai
iš Kliento, nebent ir tiek, kiek „Adobe“ pagrįstai ir sąžiningai mano, kad tokia prieiga reikalinga siekiant laikytis
teisinio įsipareigojimo ar teisinio proceso arba apsaugoti „Adobe“ naudotojų, darbuotojų ar kitų asmenų teises,
nuosavybę arba asmeniniam saugumui.

10. Duomenų saugumas; saugumo įvykiai
10.1. Mokyklos įsipareigojimai. Klientas, jo Mokykla (-os) ir Vartotojai imsis pagrįstų atsargumo priemonių, kad
apsaugotų vartotojų vardus, slaptažodžius ir bet kokias kitas prieigos prie Paslaugų ir Studentų duomenų apsaugos
priemones. Klientas praneša arba užtikrina, kad jo Mokykla (-os) tuoj pat praneš „Adobe“ apie bet kokią žinomą ar
įtariamą neteisėtą prieigą prie Kliento ar Mokyklos paskyros ir (arba) prie „Adobe“ sistemų ar paslaugų. Klientas ir
jo Mokykla (-os) prisidės prie bet kokių „Adobe“ pastangų ištirti ir reaguoti į visus incidentus, susijusius su neteisėta
prieiga prie „Adobe“ sistemų.
10.2. „Adobe“ įsipareigojimai. „Adobe“ įdiegė pagrįstas administracines, technines ir fizines saugumo priemones,
kad apsaugotų Studentų duomenis, ir suteikė duomenų privatumo ir saugumo mokymus darbuotojams, kurie turi
prieigą prie Studentų duomenų arba atitinkamų sistemos kontrolės priemonių. Tačiau, nepaisant mūsų pastangų,
jokia saugumo kontrolė nėra 100 % veiksminga ir „Adobe“ negali užtikrinti ar garantuoti jūsų informacijos
saugumo. Jei „Adobe“ nustato, kad bet kokią Studentų asmeninę informaciją, kurią ji surinko ar gavo per Paslaugas,
įsigijo neįgaliota šalis („Saugumo įvykis“), „Adobe“ nedelsdama apie tai informuos Klientą (Kliento ir jo Mokyklų
vardu) ir pagrįstai bendradarbiaus Klientui ir jo Mokyklai tiriant saugumo įvykį. Tiek, kiek Klientas arba Mokykla
nustato, kad Saugumo įvykis turi įtakos Studento asmeninei informacijai taip, kad būtų taikomi pranešimo trečiajai
šaliai reikalavimai pagal galiojančius įstatymus, Klientas ir jo Mokykla yra atsakingi už tokių pranešimų siuntimą,
išskyrus atvejus, kai „Adobe“ ir Klientas raštiškai susitaria kitaip. Išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus reikalaujama
kitaip, „Adobe“ nepateiks pranešimo apie Saugumo įvykį tiesiogiai asmenims, tokių asmenų tėvams ar teisėtiems
globėjams, kurių asmeninė informacija buvo paveikta, reguliavimo agentūroms ar kitiems subjektams, prieš tai
nepateikusi raštiško pranešimo Klientui. Nuorodos į „Klientą“ šiame 10.2 skyriuje reiškia tik „Klientą“.

11. Kita
11.1. Taikoma teisė. Jeigu Klientas yra JAV viešoji ir akredituota K-12 (pradinio ir vidurinio) švietimo įstaiga,
nepaisant bet kokių prieštaraujančių Bendrųjų sąlygų nuostatų, šioms Sąlygoms taikomi valstijos, kurioje yra
įsisteigęs toks Klientas, įstatymai, išskyrus atvejus, kai teisynas susijęs su įstatymų kolizija. Visiems kitiems
Klientams galiojantis įstatymas yra nustatytas Bendrosiose sąlygose.
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11.2 Antraštės. Šiose Studento duomenų Sąlygose naudojamos antraštės pateikiamos tik patogumui ir jomis
nebus remiamasi aiškinant reikšmę ar ketinimą.
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