Papildomos Verslo sąlygos
Paskelbta 2020 m. kov0 16 d. Įsigalioja 2020 m. balandžio 16 d. Pakeičia visas ankstesnes versijas.
Šios Papildomos sąlygos jums taikomos tik tuo atveju, jei esate Verslas Bendrosiose sąlygose apibrėžta reikšme. Šios
Papildomos sąlygos yra įtrauktos pagal nuorodą į „Adobe“ Bendrąsias naudojimo sąlygas („Bendrosios sąlygos“),
pateikiamas adresu www.adobe.com/go/terms. Kitomis Papildomomis sąlygomis, pagal nuorodą įtrauktomis į Bendrąsias
sąlygas, taip pat gali būti reglamentuojamas jūsų naudojimasis Paslaugomis ir Programine įranga. Iš didžiųjų raidžių
rašomiems terminams, kurių apibrėžimai čia nepateikiami, taikomos Bendrosiose sąlygose pateiktų apibrėžimų reikšmės.
1.

Apibrėžtys.

1.1 „Administratorius“ – tai administratorius, valdantis jūsų Verslo naudotojų Paslaugas ir Programinę įrangą.
1.2 „Admin Console“ – tai programos administravimo vartotojo sąsają, kuri leidžia Administratoriams valdyti Verslo
Paslaugas ir Programinę įrangą.
2.

Administratorius ir „Admin Console“.

2.1 Administratorius tvarko visų Verslo naudotojų Teises. Asmuo, kuris sutinka su Sąlygomis jūsų vardu, bus paskirtas
pradiniu Administratoriumi. Prireikus Administratorius gali paskirti kitus Verslo naudotojus Administratoriais. Bent vienas
Administratorius turi būti paskirtas tvarkyti jūsų „Admin Console“. Jūs įgaliojate bet kurį Administratorių veikti jūsų vardu ir
esate atsakingi už jo veiksmus ir neveikimą.
2.2 Administratoriai turi svarbių teisių ir kontrolės priemonių, susijusių su jūsų Teisėmis ir jūsų Verslo naudotojų Turiniu bei
Verslo profiliais. Naudodamas „Admin Console“, kiekvienas administratorius tvarko Teises, gali pridėti ir pašalinti Verslo
naudotojus, pasiekti Verslo naudotojų Profilius ir peržiūrėti Verslo naudotojų paskyrų informaciją. „Adobe“ gali suteikti
Administratorių asmeninę informaciją jūsų Verslo naudotojams.
2.3 Bet kuris Verslo naudotojas, kurį Administratorius įveda į „Admin Console“, gali gauti Programinę įrangą ir Paslaugas,
net neturėdamas Administratoriaus jam priskirtos prenumeratos ar licencijos. „Admin Console“ laikoma Paslaugų dalimi ir
tik Administratoriai turi prieigą prie „Admin Console“.
3. Verslo naudotojai. Turite užtikrinti, kad jūsų Verslo naudotojai laikosi šių Sąlygų. Jūs esate atsakingi už savo Verslo
naudotojų veiksmus, įskaitant mokėjimą ir pavedimus, kuriuos jie gali pateikti. Jūs taip pat esate atsakingi už savo Verslo
naudotojų Turinį ir Verslo profilį (-ius). Turite užtikrinti, kad visi Verslo naudotojai visus ID ir slaptažodžius laikytų
konfidencialiais. „Adobe“ nekontroliuoja ir neatsako už Verslo naudotojų Turinio saugyklos pasirinkimus.
4. Licencijos perskyrimas. Vieno Verslo naudotojo licenciją galima perskirti kitam Verslo naudotojui neperkant
papildomos licencijos, tačiau perskirtos licencijos negali būti pakartotinai naudojamos jokioje bendros licencijos arba
panašioje platformoje (įskaitant (bet neapsiribojant) slankiosios, išperkamosios nuomos, bendrosios naudotojo arba
kintamosios licencijos platforma), jei mes nesuteikiame aiškaus leidimo. Renkame informaciją apie Verslo naudotojų
naudojamų ir pakartotinai naudojamų licencijų skaičių.
5. El. pašto domenas. Jei jums reikia nustatyti domeną, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis, galime patvirtinti, kad
domenas jums priklauso arba kad jį valdote. Jei nurodytas domenas jums nepriklauso ar jo nevaldote, mes neprivalome
teikti jums Paslaugų.
6. Pagalba. Jei įsigijote įmonės Paslaugų ir Programinės įrangos, naudodamiesi „Adobe“ pirkimo programa, išsamią
informaciją apie pagalbą rasite čia: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html.

7. Programos naudojimo informacija. Jūsų Verslo naudotojai gali pasirinkti dalytis su mumis informacija apie tai, kaip jie
naudoja mūsų programas. Informacija yra siejama su Verslo naudotojo „Adobe“ paskyra ir suteikia mums galimybę suteikti
Verslo naudotojams labiau pritaikytą asmeniniams poreikiams patirtį bei padeda mums gerinti produktų kokybę bei
funkcijas. Peržiūrėkite mūsų Privatumo politiką, norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip Verslo naudotojai gali
pakeisti savo nuostatas.
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