Papildomos „Document Cloud“ naudojimo sąlygos
Paskelbta 2020 m. kovas 16 d. Įsigalioja 2020 m. balandžio 16 d. Pakeičia visas ankstesnes versijas.
Šiomis Papildomomis sąlygomis reguliuojamas jūsų „Document Cloud“ naudojimas ir jos pagal nuorodą įtrauktos į „Adobe“
Bendrąsias naudojimo sąlygas (toliau – „Bendrosios sąlygos“), pateikiamas adresu 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
nuorodos į „Paslaugas“ yra nuorodos į „Document Cloud“ paslaugas. Jei jūsų paslaugų licencijoje yra „Adobe Sign“ ir
naudojatės „Adobe Sign“ paslauga, naudodamiesi „Document Cloud“, taip pat galioja Papildomos „Adobe Sign“ naudojimo
sąlygos, pateikiamos adresu www.adobe.com/go/adobesignterms. „Galutinis naudotojas“ – tai asmuo ar įmonė, gaunanti,
peržiūrinti, priimanti, pasirašanti, patvirtinanti, perduodanti ar įgaliojanti trečiąją šalį atlikti veiksmą arba susijusi su
Paslaugomis kitu būdu.
1.

Terminas ir nutraukimas.

1.1 Šios Papildomos sąlygos bus taikomos tol, kol jūs arba mes nutrauksime jas Sąlygose numatyta tvarka. Be Papildomose
sąlygose nurodytų priežasčių, dėl kurių galime nutraukti šių Bendrųjų sąlygų galiojimą, Papildomas sąlygas galime nutraukti ir
tuo atveju, jei jūsų Paslaugų paskyra naudojasi neįgaliotos trečiosios šalys.
1.2 Be Bendrųjų sąlygų skyriuje „Išlikimas“ esančių poskyrių, toliau pateikiami šių Papildomų sąlygų skyriai galios ir
pasibaigus šių Sąlygų galiojimo laikui ar jas nutraukus: 1.2 (Terminas ir nutraukimas), 2 (Jūsų atsakomybė) ir 4 (Paslaugai
taikomos sąlygos).
2. Jūsų atsakomybė. Pagal mūsų ir jūsų susitarimą jūs esate visiškai atsakingi už visą dėl Paslaugų naudojamą ir teikiamą
Galutinių naudotojų asmeninę informaciją. Jūs privalote:
a) laikytis visų duomenų apsaugos ir privatumo įstatymų bei taisyklių, taikomų asmeninei Galutinių naudotojų informacijai,
įskaitant, jei reikia, sutikimo gavimą ir palaikymą; ir
b) ginti mus, atlyginti mūsų patirtą žalą ir atleisti mus nuo bet kokios materialinės atsakomybės, jei Galutinis naudotojas
pareiškia mums pretenziją, pateikia ieškinį arba iškelia bylą dėl bet kokio veiksmo arba neveiklumo, susijusio su tokia
Galutinių naudotojų asmenine informacija.
3. Reklaminės programos. Šis 3 skyrius (Reklaminės programos) jums taikomas, tik jei jums suteikėme specialią
privilegijuotą prieigą prie Paslaugų pagal specialią programą (toliau kiekviena – „Reklaminė programa“). Pasibaigus
Reklaminėje programoje nurodytam ribotam galiojimo laikotarpiui, jūsų teisė naudotis Paslaugomis pagal Reklaminę
programą bus nedelsiant nutraukta. Be to, mes pasiliekame teisę nutraukti arba sustabdyti Reklaminę programą arba jūsų
naudojimąsi Paslauga pagal Reklaminę programą. Jūsų ir Galutinių naudotojų teisės prieiti prie jūsų paskyrai priskirto ir
Paslaugų pagal Reklaminę programą apdorojamo Turinio gali būti nedelsiant nutrauktos pasibaigus jūsų naudojimosi
Paslaugomis terminui.
4. Paslaugai taikomos sąlygos. Šiame 4 skyriuje (Paslaugai taikomos sąlygos) pateikiamos sąlygos taikomos tik
konkrečioms paslaugoms, nurodytoms toliau. Kilus prieštaravimams tarp šio 4 skyriaus (Paslaugai taikomos sąlygos) ir šių
Papildomų sąlygų, bus taikomos 4 skyriaus (Paslaugai taikomos sąlygos) sąlygos.
4.1 „Send“. Kai failą siunčiate naudodamiesi „Adobe Send“, šis failas bus automatiškai įkeltas į „Adobe“ serverį, o mes
informuosime jūsų Galutinius naudotojus, kai šis failas bus prieinamas ir (arba) jį bus galima atsisiųsti. Jūsų gavėjai prie failo
gali prieiti arba jį atsiųsti spustelėdami saitą, esantį mūsų el. laiške, kuris buvo siųstas jūsų gavėjams. Mes galime rinkti
informaciją apie gavėjui siųsto „Adobe Send“ failo gavimą ir naudojimą bei pasidalinti šia informacija su jumis. Išskirtinai jūs
esate atsakingi už Galutinių naudotojų informavimą apie tokį informacijos rinkimą ir dalijimąsi.
4.2 „Adobe“ peržiūros paslauga. Kai failą bendrinate naudodami „Adobe“ peržiūros paslaugą, šis failas bus automatiškai
įkeltas į „Adobe“ serverį, o mes informuosime jūsų Galutinius naudotojus, kai šis failas bus prieinamas ir (arba) jį bus galima
atsisiųsti. Jūsų Galutiniai naudotojai failą gali pasiekti ir (arba) jį atsisiųsti spustelėdami saitą, esantį mūsų el. laiške, kuris buvo
siųstas jūsų Galutiniams naudotojams, ir atidarydami peržiūros paslaugą. Mes galime rinkti ir saugoti Galutinių naudotojų
Turinį ir kitą informaciją, susijusius su jų naudojimusi peržiūros paslauga, ir galime dalytis tokia informacija su jumis bei su

kitais Galutiniais naudotojais. Išskirtinai jūs esate atsakingi už Galutinių naudotojų informavimą apie tokį informacijos rinkimą
ir dalijimąsi.
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