„Adobe Spark“ papildomos sąlygos
Paskelbta 2020 m. kovas 16 d. Įsigalioja 2020 m. balandžio 16 d. Pakeičia visas ankstesnes versijas.
Šios Papildomos sąlygos yra taikomos jums naudojantis „Adobe Spark“ ir yra įtrauktos pagal nuorodą į „Adobe“ Bendrąsias
naudojimo sąlygas („Bendrosios sąlygos“), pateikiamas adresu https://www.adobe.com/legal/terms.html. (Šios Papildomos
sąlygos ir Bendrosios sąlygos bendrai vadinamos „Sąlygomis”.) Iš didžiųjų raidžių rašomiems terminams, kurių apibrėžimai
čia nepateikiami, taikomos Bendrosiose sąlygose pateiktų apibrėžimų reikšmės.
1.

„Spark“ kliento įkeltas šriftas.

1.1 Bet kurio šrifto ar šrifto failo, kurį įkeliate ar pateikiate „Adobe Spark“ („Spark“ kliento įkeltas šriftas“), atveju jūs
patvirtinate ir garantuojate, kad turite visas reikalingas teises, leidžiančias mums naudoti, atkurti, rodyti, priglobti ir platinti
„Spark“ kliento įkeltą šriftą, susijusį su „Spark“ projektais (apibrėžtais žemiau), kuriuos sukuriate naudodami „Adobe Spark“.
„Spark“ klientų įkelti šriftai nėra laikomi „Spark“ projektais, kaip apibrėžta Sąlygose. „Adobe“ neatsako ir negarantuoja, kad
kiekvienas toks „Spark“ kliento įkeltas šriftas bus suderinamas su „Adobe Spark“ arba bus tinkamas naudoti su juo.
1.2 Jei trečioji šalis informuos mus arba sužinosime, kad neturite teisių, kurias garantuojate pagal 1.1 skyriaus nuostatas
(„Spark“ kliento įkeltas šriftas), arba kad jūsų „Spark“ kliento įkeltas šriftas pažeidžia trečiųjų šalių Intelektualiosios nuosavybės
teises, galime pašalinti „Spark“ kliento įkeltą šriftą iš jūsų paskyros ir iš „Spark“ projektų, naudojančių tą „Spark“ kliento įkeltą
šriftą. Jei pašalinsime jūsų „Spark“ kliento įkeltą šriftą iš jūsų paskyros arba iš „Spark“ projektų, kuriuose naudojamas „Spark“
kliento įkeltas šriftas, jūsų „Spark“ projektų vaizdas gali pasikeisti. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip gali pasikeisti jūsų
„Spark“ projektai, apsilankykite „Adobe Spark“ DUK puslapyje.
1.3 Rekomenduojame reguliariai kitoje vietoje kurti atsargines „Spark“ klientų įkeltų šriftų kopijas, jei Paslaugos teikia
saugyklą ir šią funkciją įgalina atitinkamos Paslaugos.
1.4 Jūs galite atšaukti mūsų prieigą prie savo „Spark“ kliento įkelto šrifto ir bet kuriuo metu atimti iš mūsų teises į jį, ištrindami
„Spark“ kliento įkeltą šriftą iš „Adobe Spark“ prekės ženklo tvarkyklės.
1.5 Nutraukus naudojimąsi jūsų Paskyra arba ją uždarius mes pasiliekame teisę ištrinti jūsų „Spark“ kliento įkeltą šriftą. Tačiau
kai kurios jūsų „Spark“ kliento įkelto šrifto kopijos gali išlikti kaip reguliariai kuriamų atsarginių kopijų dalis.
1.6 Jūs negalite bendrinti „Spark“ klientų įkeltų šriftų ar užsiimti veikla, pažeidžiančia kieno nors intelektualiosios nuosavybės
teises.
1.7 Negalite įkelti, perduoti, saugoti ar padaryti prieinamo bet kurio „Spark“ kliento įkelto šrifto ar kodo, kuriame yra kokių
nors virusų, kenksmingų kodų, kenkėjiškų programų ar bet kurių komponentų, sukurtų pakenkti arba apriboti Paslaugų ar
Programinės įrangos funkcionalumą.
1.8 Mes galime rinkti informaciją, susijusią su jūsų „Spark“ kliento įkelto šrifto naudojimu, pvz., „Spark“ klientų įkeltų šriftų,
kuriuos jūs įkeliate, pavadinimus ir kaip jūs naudojate „Spark“ kliento įkeltą šriftą.
2.

Trečiųjų šalių paslaugos.

2.1 „Adobe Spark“ apima funkcijas, leidžiančias naudoti nepriklausomų trečiųjų šalių paslaugas ir ieškoti jose turinio, o tada
tokį turinį importuoti tiesiai į „Spark“ projektą. „Adobe Spark“ suteikia prieigą prie tokių trečiųjų šalių paslaugų tik patogumo
sumetimais. Kai kurios trečiųjų šalių paslaugos ar turinys gali būti leidžiamas naudoti tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais.
Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite vaizdų naudojimo teisėse:
https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html. Taikomi visi kiti Bendrųjų sąlygų reikalavimai dėl naudojimosi
trečiųjų šalių teikėjų paslaugomis.
3.

Asmeninė „Spark“ lankytojų informacija.

3.1 Jūsų atsakomybė. Mūsų ir jūsų bendradarbiavimo požiūriu jūs esate visiškai atsakingi už visą jūsų „Adobe Spark“ projektų
lankytojų („Spark“ lankytojai“) asmeninę informaciją, kurią galite rinkti per „Spark“ projektus, kai „Spark“ lankytojai peržiūri,

pasiekia ar naudoja „Spark“ projektus. „Spark“ projektai reiškia projektus, kuriuos kuriate naudodami „Adobe Spark“, pvz.,
vaizdo įrašus, tinklalapius ir grafikos elementus. Jūs privalote:
A) laikytis visų duomenų apsaugos ir privatumo įstatymų bei taisyklių, taikomų „Spark“ lankytojų asmeninei informacijai,
įskaitant reikalavimus dėl privatumo politikos pateikimo jūsų „Spark“ projektuose ar kartu su jais, slapukų reklaminės juostos
pateikimo, sutikimo gavimo bei patvirtinimo ir kt.; ir
B) ginti mus, atlyginti mūsų patirtą žalą ir atleisti mus nuo bet kokios materialinės atsakomybės, jei „Spark“ lankytojas
pareiškia mums pretenziją, pateikia ieškinį arba iškelia bylą dėl kokio nors veiksmo arba neveiklumo, susijusio su tokia „Spark“
lankytojų asmenine informacija.
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