Papildomos „Adobe Fonts“ paslaugos teikimo sąlygos
Paskelbta 2020 m. kovas 16 d. Įsigalioja 2020 m. balandžio 16 d. Pakeičia visas ankstesnes versijas.
Šios Papildomos sąlygos reglamentuoja „Adobe Fonts“ paslaugos naudojimą, jos pagal nuorodą įtrauktos į „Adobe“
bendrąsias naudojimo sąlygas („Bendrosios sąlygos“), pateikiamas www.adobe.com/go/terms (šios Papildomos sąlygos ir
Bendrosios sąlygos kartu vadinamos Sąlygomis). Iš didžiųjų raidžių rašomiems terminams, kurių apibrėžimai čia
nepateikiami, taikomos Bendrosiose sąlygose pateiktų apibrėžimų reikšmės. Šiose Papildomose sąlygose „Paslaugos“ reiškia
tokias paslaugas, kaip apibrėžta 1.14 skyriuje („Paslaugos“).
1.

Apibrėžtys.

1.1 Paskyra reiškia paskyrą (įskaitant bet kokį „Adobe ID“ ir naudotojo profilį), kurį jūs sukuriate, kai pirmą kartą registruojatės
paslaugai, įskaitant bet kokius unikalius raktus ar identifikatorius, kuriuos suteikiame jums ar kitaip naudojame jums susieti su
jūsų paskyra.
1.2 „Adobe“ prenumeratos planai reiškia nemokamą arba mokamą narystę, naudojantis bet kuriuo „Adobe“ narystės ar
prenumeratos pasiūlymu, įskaitant „Adobe Creative Cloud“ ir „Adobe Document Cloud“ prenumeratos planus, bet tuo
neapsiribojant.
1.3 Kompiuteris reiškia virtualų ar fizinį įrenginį, skirtą duomenims laikyti ir apdoroti, pvz., serverius, stalinius kompiuterius,
nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius įrenginius, prie interneto prijungtus įrenginius bei aparatūrą. Jei įrenginys turi
daugiau nei vieną virtualiąją aplinką (įskaitant virtualiąsias mašinas ir virtualiuosius procesorius), kiekviena virtualioji aplinka
bus laikoma atskiru Kompiuteriu.
1.4 Darbalaukio šriftas (-ai) reiškia naudojantis Paslauga jums suteikiamus šriftus arba šriftų grupes, kuriuos galite
sinchronizuoti su savo Kompiuteriu ir naudoti kurdami Dokumentus.
1.5 Dokumentas (-ai) reiškia bet kokią viešai platinamą ar neplatinamą elektroninio dokumento formą, kurioje naudojami
Darbalaukio šriftai, tiek įdėti, tiek neįdėti, įskaitant skirtus rodyti, peržiūrėti arba naudoti bet kam, gaunančiam prieigą prie
Dokumento.
1.6 Dokumentacija reiškia aiškinamąją rašytinę medžiagą, failus arba kitą naudotojo dokumentaciją, pateikiamą su
Licencijuotu turiniu arba publikuojamą, padarytą prieinama ar kaip nors kitaip mūsų jums pateiktą ir susijusią su Paslauga,
kuria naudojatės.
1.7 Licencijos išdavėjas (-ai) reiškia trečiąją šalį, kuri licencijuoja mums bet kokį Licencijuotą turinį, prie kurio mes
užtikriname prieigą jums naudoti.
1.8 Licencijuotas turinys reiškia Darbalaukio šriftus, „Marketplace“ šriftus, žiniatinklio svetainės šriftus, Žiniatinklio projektus,
Paslaugą ir visus jos Naujinius.
1.9 Licencijuoti šriftai reiškia A) šriftus ar šriftų grupes, kurių naudojimo licencijas suteikiame jums per Paslaugą naudoti
pagal šias Papildomas sąlygas; B) „Marketplace“ šriftus.
1.10 „Marketplace“ šriftai reiškia šriftus arba šriftų grupes, jūsų atskirai įsigytus naudojantis Paslauga ir licencijuojamus jums
naudoti pagal mūsų arba mūsų Licencijos išdavėjo galutinio naudotojo licencijos sąlygas.
1.11 Medija reiškia, atskirai ir bendrai, bet kurį Dokumentą arba Žiniatinklio svetainę.
1.12 Leidėjas reiškia asmenį ar subjektą, kuris valdo arba kontroliuoja turinį, išskyrus Licencijuotą turinį, esantį Medijoje.
1.13 Perpardavimo platforma yra bet kokia paslauga, leidžianti savo užsakovams ar klientams pasirinkti žiniatinklio svetainių
ar kitų produktų šriftus, kuriuos ji teikia jų vardu (pvz., tinklaraščių platformos, socialinių tinklų profiliai ir t. t.).
1.14 Paslauga (-os) reiškia „Adobe Fonts“ paslaugą, įskaitant „Marketplace“ ir visas kitas paslaugas, funkcijas ar turinį,
prieinamą per bet kurią „Adobe Fonts“ paslaugą arba joje.

1.15 Naujiniai reiškia bet kokius atnaujinimus, peržiūras, modifikacijas ar papildymus, kuriuos galime padaryti ar įdiegti jums
bet kuriuo metu, norėdami naujovinti, papildyti ar išplėsti Paslaugą, tiek, kiek nenumatoma pagal atskiras sąlygas. Mes
neatsakingi jums už tokius pakeitimus jokiu galimu būdu.
1.16 Žiniatinklio svetainė (-ės) reiškia atitinkamai žiniatinklio svetaines, tinklalapius ar tinklalapių turinį, kurį projektuojate,
vystote ar kuriate, kuris yra paskelbtas, kuris apima arba pasiekia ir viešai rodo žiniatinklio svetainės šriftus naudojant
Paslaugą.
1.17 Žiniatinklio svetainės šriftai reiškia šriftą ar šriftų grupę, kuriuos jums suteikiame naudojantis Paslauga ir kuriuos galite
naudoti kurdami Žiniatinklio svetaines.
1.18 Žiniatinklio projektas (-ai) reiškia naudojantis Paslauga jūsų sukurtą programinės įrangos paketą, kurį sudaro jūsų
pageidaujamos nuostatos, Licencijuotų šriftų pasirinkimas, formatai, stiliaus lapai, kitoks programinės įrangos kodas ir bet
koks kodas, kuris valdo ir identifikuoja kiekvieną Licencijuotą šriftą ir tvarko bei seka Licencijuotų šriftų naudojimą, susijusį su
Žiniatinklio svetainėmis.
2.

Pagrindinės sąlygos.

2.1 „Adobe“ prenumeratos planai. Paslauga apima A) nemokamą „Adobe“ prenumeratos planą; B) apmokamą (mokamą)
„Adobe“ prenumeratos planą, leidžiantį jums pasiekti Licencijuotus šriftus ir naudoti Medijoje. Kai kurie „Adobe“
prenumeratos planai taip pat apima bandomąjį laikotarpį.
2.2 Naujovinimas; „Marketplace“ šriftai.
(A) Jei prenumeruojate nemokamą „Adobe“ prenumeratos planą, suprantate, kad tam tikri jums prieinami Licencijuoti šriftai
ateityje gali būti siūlomi tik pagal mokamą „Adobe“ prenumeratos planą. Dėl to jums gali tekti atnaujinti arba pakeisti savo
„Adobe“ prenumeratos planą, kad toliau turėtumėte prieigą prie tokių Licencijuotų šriftų.
(B) Jei nemokamą „Adobe“ prenumeratos planą pakeisite į mokamą, nemokamo „Adobe“ prenumeratos plano galiojimas
atnaujinus pasibaigs, o mokestis už naują mokamą „Adobe“ prenumeratos planą naujinimo metu bus iš karto nuskaitytas nuo
jūsų kredito kortelės.
(C) Jei savo mokamą „Adobe“ prenumeratos planą atnaujinsite į senesnę versiją arba atšauksite savo mokamą „Adobe“
prenumeratos planą, jums bus automatiškai priskirtas nemokamas „Adobe“ prenumeratos planas. Jūs suprantate, kad dėl to
galimas tam tikrų funkcijų praradimas arba naudojimo apimčių ar naudojimo ribų, susietų su jūsų Paskyra, sumažėjimas. Mes
neatsakome už tokius praradimus. Jei savo mokamą „Adobe“ prenumeratos planą pakeisite į nemokamą „Adobe“
prenumeratos planą, tebeturėsite prieigą prie įsigytų „Marketplace“ šriftų.
3.

Jūsų teisės ir įsipareigojimai; Licencijuoto turinio naudojimo apribojimai.

3.1 Jūsų naudojimasis Licencijuotais šriftais. Atsižvelgiant į jūsų pasirinktą „Adobe“ prenumeratos planą arba „Marketplace“
šriftus, Licencijuoti šriftai, kuriuos galite naudoti, gali skirtis. Kai kurios šiose Papildomose sąlygose aprašytos Paslaugos
ypatybės, funkcijos ar Licencijuotų šriftų kategorijos gali nebūti prieinamos turint nemokamą „Adobe“ prenumeratos planą.
Prisiregistravus, pasinaudojus prieiga ar panaudojus bet kokią Licencijuotų šriftų dalį, atsižvelgiant į konkretų jūsų pasirinktą
„Adobe“ prenumeratos planą (ir sumokėjus „Adobe“ prenumeratos plano mokesčius, jei taikoma), suteikiame jums
neišskirtinę, nepriskiriamą, neperduodamą, ribotą teisę ir licenciją pasinaudoti prieiga prie Licencijuotų šriftų ir juos naudoti,
siejant su medijos projektavimu ir tobulinimu pagal leidimus, paskirtus Licencijuotiems šriftams „Adobe Fonts“ žiniatinklio
svetainėje, ir tik tol, kol nenutraukdami naudojatės „Adobe“ prenumeratos planu. Licencija, suteikta šiame 3.1 skirsnyje („Jūsų
naudojimasis Licencijuotais šriftais“), galioja, jei tenkinamos šios sąlygos:
(A) Elektroninė leidyba.
Galite naudoti Darbalaukio šriftus projektuodami ir tobulindami Dokumentus, galite įdėti Darbalaukio šriftų kopijų į savo
Dokumentą, norėdami jį spausdinti ir peržiūrėti. Šriftas turi būti poaibis, į kurį įtraukti tik glifai, reikalingi darbui rodyti, o
Dokumentas turi supainioti ar apsaugoti įdėtus šrifto duomenis nuo tyčinio ar netyčinio atradimo ar netinkamo naudojimo.
Pagal šią licenciją nenumanomos ir neleidžiamos jokios kitos įdėjimo teisės.
(B) Žiniatinklio svetainių publikavimas.dėk Jei jūsų Licencijuotus šriftus galima naudoti žiniatinklio svetainėms publikuoti,
tuomet taikomos toliau nurodytos sąlygos.

Žiniatinklio svetainės šriftus galite naudoti norėdami projektuoti bei kurti savo Žiniatinklio svetaines ar tokiems tikslams kurti
Žiniatinklio projektą. Į savo Žiniatinklio svetainės dizainą galite įtraukti nuorodą arba kodą su nuoroda į Žiniatinklio projektą.
Joks kitoks naudojimas žiniatinklyje nėra leidžiamas.
3.2 Žiniatinklio projektų naudojimas versle.Jei esate verslo naudotojas, sutinkate, kad jūsų verslo profilyje esančius
Žiniatinklio projektus valdys su tuo verslo profiliu susijusi Įmonė, kad galėtų perduoti tokius Žiniatinklio projektus kitam verslo
naudotojui.
3.3 Leidėjų, kurių vardu kuriate Žiniatinklio svetaines, Licencijuoto turinio naudojimas. Norėdami naudoti Licencijuotą
turinį Leidėjai, kurių vardu kuriate Žiniatinklio svetaines, privalo Paslaugą prenumeruoti tiesiogiai. Jums neleidžiama Leidėjo
vardu priglobti žiniatinklio svetainės šriftų ir Žiniatinklio projektų ar jam perparduoti Paslaugos.
3.4 Įsipareigojimai, apribojimai naudotis Licencijuotu turiniu ir draudžiami Licencijuoto turinio naudojimo būdai.
(A) Dokumentacijos kopijavimas. Galite daryti Dokumentacijos kopijas, bet ne daugiau, nei tai racionaliai reikalinga jūsų
vidaus informacijai, siejant su Licencijuoto turinio naudojimu.
(B) Nuolatinė prieiga prie Licencijuoto turinio. Tęstinei prieigai prie Licencijuoto turinio gali reikėti pasikartojančios
Interneto prieigos, norint naudoti ar suaktyvinti Licencijuotą turinį, arba gali reikėti įgalioti, atnaujinti ar patvirtinti jūsų prieigą
prie Licencijuoto turinio. Kai kuriais atvejais Medijoje jūsų įkomponuotas Licencijuotas turinys bus matomas jums ir
trečiosioms šalims, gaunančioms prieigą prie Medijos ar ją peržiūrinčioms, tik kol išlaikysite nenutraukę „Adobe“
prenumeratos planą (įskaitant visų „Adobe“ prenumeratos mokesčių mokėjimą, jei taikoma).
(C) Įtraukti atvirojo šaltinio komponentai. Kai kurios Licencijuoto turinio dalys gali naudoti arba jose gali būti atvirojo
šaltinio programinės įrangos komponentų ar programinės įrangos programų. Jums naudojant tokį Licencijuotą turinį bus
papildomai vadovaujamasi visomis atvirojo šaltinio licencijoms taikomomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos autorių teisių
failuose ar licencijų pranešimuose, pateikiamuose kartu su Licencijuotu turiniu.
(D) Esamų pranešimų išsaugojimas. Licencijuotas turinys gali būti pateiktas jums su tam tikrais nuosavybės pranešimais,
įskaitant patentų, autorių teisių ir prekių ženklų pranešimus. Jums pateiktas visas su nuosavybe susijusias nuorodas, esančias
Licencijuotame turinyje, ar pateiktas su juo, turite išsaugoti tiksliai tokias, kokios jos yra (nepanaikinti ir nepakeisti).
(E) Draudžiami Licencijuoto turinio naudojimo būdai. Išskyrus tuos atvejus, kurie yra numatyti pagal bet kurias atvirojo
šaltinio licencijos sąlygas tam tikriems atvirojo šaltinio komponentams, kurie gali būti įtraukti į arba platinami kartu su
Licencijuotu turiniu, jums aiškiai draudžiama:
(1) savo serveryje priglobti Licencijuotą turinį arba naudotis kita saviprieglobos parinktimi arba paslauga;
(2) įtraukti, susieti, įdėti ar kitaip platinti bet kokį Licencijuotą turinį savo Medijoje, suteikti savo prieigos antrinę licenciją
naudoti bet kokią Licencijuoto turinio dalį bet kokiam kitam asmeniui, išskyrus atvejus, aprašytus šių Papildomų sąlygų 3.1
skyriuje;
(3) leisti Licencijuotus šriftus iš savo Medijos pateikti į išorę, platinti kurią nors Licencijuotų šriftų dalį atskirai arba bet kokiu
būdu, kuris leistų kitam asmeniui naudoti Licencijuotus šriftus naujam turiniui kurti;
(4) pridėti bet kokią funkciją ar kitaip pakeisti, pritaikyti, versti, konvertuoti, modifikuoti, kurti ar atlikti bet kokius išvestinius
kokios nors Licencijuotų šriftų dalies darbus;
(5) išskaidyti, dekompiliuoti, taikyti apgrąžos inžineriją ar kitaip bandyti atskleisti Žiniatinklio projekto ar Licencijuotų šriftų
programos tekstą, sunaikinti, apeiti ar kitaip išvengti bet kokių programinės įrangos apsaugos mechanizmų Žiniatinklio
projekte ar Licencijuotuose šriftuose, išskyrus tiek, kiek įstatymai, taikomi jurisdikcijos, kurioje esate, teritorijoje, konkrečiai
draudžia tokius apribojimus. Pirmiausia turite paprašyti informacijos iš mūsų; galime savo nuožiūra pateikti informaciją jums
arba nustatyti tinkamas sąlygas, įskaitant tinkamus mokesčius, Licencijuotų šriftų naudojimui, siekdami užtikrinti, kad bus
apsaugotos Licencijuotam turiniui taikomos mūsų ir mūsų Licencijos išdavėjo Intelektualiosios nuosavybės teisės;
(6) priskirti, suteikti užtikrinimo teisę arba kitaip perduoti bet kokią dalį savo teisių naudotis Licencijuotais šriftais;
(7) bandyti kopijuoti, perkelti arba pašalinti Licencijuotus šriftus iš Žiniatinklio projekto, vietų ar aplankų savo Kompiuteryje,
kur įdiegėme tokius Licencijuotus šriftus, taip pat bandyti kitokiu būdu gauti prieigą prie Licencijuotų šriftų ar jais naudotis
kitaip, negu tiesiogiai prenumeruojant Paslaugą naudojantis priemonėmis, kurias suteikiame tokiais tikslais;

(8) kopijuoti arba platinti Licencijuotus šriftus (išskyrus, kai aiškiai leidžiama naudotis Licencijuotais šriftais, įdėtais tam tikro
tipo Medijoje, kaip nurodyta šių Papildomų sąlygų 3.1A skyriuje („Elektroninė leidyba“)), siekiant naudoti paslaugų biurų
reikmėms, pavyzdžiui, komercinių spausdinimo paslaugų teikėjui;
(9) bendrinti prieigą prie Darbalaukio šriftų, sinchronizuotų su jūsų Kompiuteriu;
(10) apdoroti, gaminti ar fiksuoti glifus, visiškai ar iš dalies, kurie bus platinami ar parduodami kaip šrifto ar rinkinio sistema;
(11) priglobti žiniatinklio svetainės šriftus ar Žiniatinklio projektus savo klientams ar kitiems klientams arba perparduoti jiems
paslaugą;
(12) naudoti kokią nors Licencijuoto turinio dalį Perpardavimo platformoje negavus iš mūsų rašytinės licencijos.
(F) Atitiktis šioms Papildomoms sąlygoms. Gavę pagrįstą pranešimą, galime pareikalauti įrašų, susijusių su tuo, ar laikotės
šių Papildomų sąlygų; ir jūs sutinkate pateikti tokius įrašus mums per trisdešimt (30) dienų nuo mūsų užklausos gavimo.
4.

Kitos teisės ir įsipareigojimai.

4.1 Pagalba. Techninė pagalba teikiama tik mokamo „Adobe“ prenumeratos plano dalyviams. Kad galėtume teikti techninę
pagalbą, mums gali reikėti susisiekti su jumis ar jūsų personalu ir paprašyti prieigos prie jūsų sistemų ar tinklų. Jei
nebendradarbiausite, dėl to gali būti apribota pagalbos, kurią galime suteikti jums, apimtis.
4.2 Nutraukimas.
(A) Pripažįstate ir sutinkate, kad gauname Licencijuotą turinį iš turinio Licencijų išdavėjų, kuriems jis priklauso arba kurie turi
teisę jį licencijuoti. Jūsų teisė ir licencija naudoti šį Licencijuotą turinį ir įdėti jį į Mediją priklauso nuo tęstinio bet kokių sutarčių
tarp mūsų ir mūsų turinio Licencijų išdavėjų vykdymo. Jei atitinkamos mūsų ir mūsų turinio Licencijos išdavėjų sutartys
nutraukiamos, vis tiek galėsite naudoti Licencijuotą turinį savo Medijoje, nebent pateiktume jums pranešimą apie nutraukimą.
Sieksime jums pateikti pranešimą, likus racionaliam laikotarpiui iki bet kokio tokio nutraukimo.
(B) Savo nuožiūra galime laikinai ar visam laikui sustabdyti jūsų Paskyrą, jei nustatysime piktnaudžiavimą, per dažnas
Paslaugos užklausas ar kitokį pernelyg intensyvų Paslaugos naudojimą.
(C) Dėl bet kokio bandymo trukdyti Licencijuoto turinio funkcionavimui gali būti taikomos baudžiamosios sankcijos,
vykdomas tyrimas ir patraukiama baudžiamojon atsakomybėn.
4.3 Pinigų grąžinimas. Dėl Paskyros atšaukimo, perėjimo į žemesnį Abonemento plano lygį arba dėl kitų savo „Marketplace“
šriftų pirkimo pakeitimų pinigai negrąžinami.
4.4 Nutraukimo arba atšaukimo poveikis.
(A) Nutraukus naudojimąsi jūsų Paskyra, tai padarius jums arba mums, jei pažeidžiate šias Papildomas sąlygas, galime
uždaryti jūsų Paskyrą be kito pranešimo.
(B) Nutraukus arba atšaukus naudojimąsi jūsų Paskyra, gali būti nedelsiant pasyvinta arba panaikinta jūsų Paskyra ir atimtos
teisės į visą joje esantį turinį, be to, šis turinys bus panaikintas, įskaitant visą Paslaugos konfigūraciją ir žiniatinklio svetainės
dizaino duomenis. Panaikinus šios informacijos atkurti arba atgauti nebegalima.
4.5 Privatumas. Norėdami rasti informacijos apie „Adobe Fonts“ privatumo praktiką, žr.
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.
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