Pakalpojuma Adobe Fonts Papildu noteikumi
Publicēts 2020. marts 16. februārī. Spēkā no 2020. gada 16. aprīļa. Aizstāj visas iepriekšējās versijas.
Šie Papildu noteikumi regulē, kā tiek lietots Adobe Fonts pakalpojums, un ir ietverti ar atsauci Adobe Vispārīgajos lietošanas
noteikumos (“Vispārīgie noteikumi”), kas pieejami vietnē www.adobe.com/go/terms (šie Papildu noteikumi un Vispārīgie
noteikumi kopā tiek dēvēti par “Noteikumiem”). Šeit nedefinētajiem terminiem, kas rakstīti ar lielo sākumburtu, ir tāda pati
nozīme kā Vispārīgajos noteikumos. Šajos Papildu noteikumos atsauces uz “Pakalpojumu(-iem)” ir definētas 1.14. sadaļā
(Pakalpojums(-i)).
1.

Definīcijas.

1.1 “Konts” ir konts (tostarp Adobe ID un lietotāja profils), kuru jūs izveidojat, pirmo reizi reģistrējoties Pakalpojumam, tostarp
visas unikālās atslēgas vai identifikatori, kurus Adobe jums nodrošina vai kā citādi izmanto, lai jūs piesaistītu kontam.
1.2 “Adobe Abonēšanas plāns(-i)” ir bezmaksas vai maksas dalība jebkurā Adobe dalības vai abonēšanas piedāvājumā,
tostarp, bet ne tikai Adobe Creative Cloud un Adobe Document Cloud abonēšanas plānos.
1.3 “Dators” ir virtuāla vai fiziska ierīce datu uzglabāšanai un apstrādei, piemēram, serveri, galddatori, klēpjdatori, mobilās
ierīces, ierīces ar interneta pieslēgumu un aparatūras produkti. Ja ierīcē ir vairāk nekā viena virtuālā vide (ieskaitot virtuālās
mašīnas un virtuālos procesorus), katra virtuālā vide tiks uzskaitīta kā atsevišķs Dators.
1.4 “Datora fonts(-i)” ir fonti vai fontu saimes, kas ir pieejamas jums Pakalpojumā un ko varat sinhronizēt ar Datoru, kā arī
izmantot Dokumentu izveidei.
1.5 “Dokuments(-i)” ir jebkāda veida elektronisks dokuments, kas ir vai nav publiski izplatīts un kurā iegultā vai neiegultā
veidā izmantoti Datora fonti, tostarp attēlošanas gadījumā vai gadījumā, ja kāda persona skata Dokumentu vai piekļūst tam.
1.6 “Dokumentācija” ir rakstveida paskaidrojošie materiāli, faili vai cita lietotāju dokumentācija, kas ir pievienota
Licencētajam saturam vai ir publicēta, vai ir padarīta pieejama vai kuru mēs esam kā citādi nodevuši jūsu rīcībā saistībā ar
jūsu Pakalpojuma izmantošanu.
1.7 “Licences devējs(-i)” nozīmē trešo personu, kas ir piešķīrusi mums licenci uz jebkādu Licencēto saturu, kuram mēs
nodrošinām piekļuvi, lai jūs varētu to izmantot.
1.8 “Licencētais saturs” ir Datora fonti, Marketplace fonti, Web Fonts, Tīmekļa projekti, Pakalpojums un visi ar to saistītie
Atjauninājumi.
1.9 “Licencētie fonti” ir (A) fonti vai fontu saimes, kuras mēs atbilstoši Papildu noteikumiem esam licencējuši jūsu lietošanai
Pakalpojumā, kā arī (B) Marketplace fonti.
1.10 “Marketplace fonti” ir fonti vai fontu saimes, kuras jūs atsevišķi iegādājaties Pakalpojuma ietvaros un kuras ar licenci ir
piešķirtas jums lietošanā saskaņā ar Licences devēja galalietotāja licences noteikumiem.
1.11 “Multivides saturs” ir jebkurš Dokuments vai Tīmekļa vietne gan atsevišķi, gan kopā.
1.12 “Izdevējs” ir fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder vai kas kontrolē Multividē parādāmo saturu, izņemot Licencēto
saturu.
1.13 “Tālākpārdevēja platforma” ir jebkurš pakalpojums, kas ļauj klientiem izvēlēties fontus tīmekļa vietnēs vai citos
produktos, kuri tiek nodrošināti klientu vārdā (piemēram, emuāru platformas, sociālo tīklu profili utt.)
1.14 “Pakalpojums(-i)” ir pakalpojums Adobe Fonts un visi pārējie pakalpojumi, funkcijas vai saturs, kas pieejams
pakalpojumā Adobe Fonts vai ar tā starpniecību.
1.15 “Atjauninājumi” ir jebkuri atjauninājumi, labojumi, izmaiņas vai papildinājumi, kurus mēs varam veikt un iekļaut vai
nodrošināt jums jebkurā laikā ar mērķi atjaunināt, uzlabot vai pilnveidot Pakalpojumu tiktāl, ciktāl tas nav ierobežots saskaņā
ar atsevišķiem noteikumiem. Mēs neuzņemamies atbildību pret jums saistībā ar šādām izmaiņām.

1.16 “Tīmekļa vietne(-s)” ir attiecīgās tīmekļa vietnes, tīmekļa lapas vai tīmekļa lapas publicētais saturs, ko jūs veidojat,
izstrādājat vai radāt un kas satur un publiski attēlo Web Fonts, izmantojot Pakalpojumu, vai kas piekļūst Web Fonts,
izmantojot Pakalpojumu.
1.17 “Web Fonts” ir fonts vai fontu saimes, kas ir pieejamas Pakalpojumā un ko varat izmantot, lai izveidotu Tīmekļa vietnes.
1.18 “Tīmekļa projekts(-i)” ir programmatūras pakotne, kuru esat izveidojis ar Pakalpojuma starpniecību un kas ietver jūsu
vēlamos iestatījumus, izvēlētos Licencētos fontus, formātus, stila lapas, citus programmatūras kodus un jebkuru kodu, kas
ietver un identificē katru Licencēto fontu, kā arī pārvalda un izseko Licencēto fontu izmantošanu saistībā ar Tīmekļa vietnēm.
2.

Pamatnoteikumi.

2.1 Adobe abonēšanas plāni. Pakalpojums ietver (A) bezmaksas Adobe abonēšanas plānu un (B) maksas Adobe abonēšanas
plānu, kas sniedz jums piekļuvi Licencētajiem fontiem, lai tos izmantotu jūsu Multivides saturā. Daži maksas Adobe
abonēšanas plāni var ietvert arī izmēģinājuma periodu.
2.2 Jaunināšana. Marketplace fonti.
(A) Ja esat abonējis bezmaksas Adobe abonēšanas plānu, jums jāņem vērā, ka atsevišķi Licencētie fonti, kas jums šobrīd ir
pieejami, nākotnē var būt pieejami tikai ar maksas Adobe abonēšanas plānu. Līdz ar to jums var būt nepieciešams jaunināt
vai mainīt jūsu izvēlēto Adobe abonēšanas plānu, lai arī turpmāk piekļūtu šiem Licencētajiem fontiem.
(B) Ja veiksiet jaunināšanu no bezmaksas Adobe abonēšanas plāna uz maksas Adobe abonēšanas plānu, bezmaksas Adobe
abonēšanas plāna termiņš beigsies brīdī, kad tiks veikta jaunināšana, un piemērojamā maksa par jauno maksas Adobe
abonēšanas plānu tiks nekavējoties atskaitīta no jūsu kredītkartes jaunināšanas laikā.
(C) Ja pazemināt maksas Adobe abonēšanas plāna versiju vai atceļat plānu, jums automātiski tiks piešķirts bezmaksas Adobe
abonēšanas plāns. Jūs apzināties, ka šīs rīcības rezultātā var tikt zaudētas noteiktas funkcijas, samazināties lietošanas iespējas
vai mainīties jūsu Kontam noteiktie lietošanas ierobežojumi. Mēs neuzņemamies atbildību par šādiem zaudējumiem. Ja
maināt maksas Adobe abonēšanas plānu uz bezmaksas Adobe abonēšanas plānu, jūs arī turpmāk varēsiet piekļūt
Marketplace fontiem, kurus iegādājāties.
3.

Jūsu Tiesības un pienākumi. Jūsu Licencēto fontu izmantošanas ierobežojumi.

3.1 Jūsu Licencēto fontu izmantošana. Jums pieejamie Licencētie fonti var atšķirties atkarīgi no jūsu izvēlētā Adobe
abonēšanas plāna vai Marketplace fontiem. Dažas šajos Papildu noteikumos aprakstītās Pakalpojuma funkcijas,
funkcionalitāte vai Licencēto fontu kategorijas var nebūt pieejamas bezmaksas Adobe abonēšanas plānā. Jums reģistrējoties
Licencētajiem fontiem, piekļūstot tiem vai izmantojot jebkādu to daļu un atbilstoši jūsu izvēlētajam Adobe abonēšanas
plānam (un pēc Adobe abonēšanas plāna apmaksas, ja tā tiek piemērota), mēs piešķiram jums neekskluzīvas, citām
personām nepiešķiramas, nenododamas, ierobežotas tiesības un licenci piekļūt Licencētajiem fontiem un izmantot tos
Multivides satura izveidei un izstrādei atbilstoši atļaujām, kas piešķirtas uz Licencētajiem fontiem Adobe Fonts tīmekļa vietnē,
un tikai tik ilgi, kamēr netiek pārtraukta jūsu Adobe abonēšanas plāna darbība. Uz licenci, kas piešķirta šajā 3.1. sadaļā (Jūsu
Licencēto fontu izmantošana), attiecas tālāk norādītie nosacījumi.
(A) Elektroniskā publicēšana.
Jūs varat izmantot Datora fontus, lai veidotu un izstrādātu Dokumentus, un varat iegult Datora fontu kopijas savā Dokumentā,
lai to drukātu un skatītu. Fontam jābūt apakškopā, lai tajā iekļautu tikai tos glifus, kas nepieciešami darba attēlošanai, un
Dokumentam ir jāapslēpj vai jāaizsargā tā iegultā fonta dati no apzinātas vai netīšas atklāšanas vai neatļautas izmantošanas.
Nevienas citas iegulšanas tiesības netiek ietvertas vai piešķirtas ar šo licenci.
(B) Publicēšana tīmekļa vietnē. Ja jūsu Licencētos fontus var izmantot publicēšanai tīmekļa vietnē:
jūs varat izmantot Web Fonts, lai veidotu un izstrādātu Tīmekļa vietnes un šim nolūkam izveidotu Tīmekļa projektu. Savā
Tīmekļa vietnes dizainā varat norādīt atsauci vai šifrēt saiti uz Tīmekļa projektu. Cita veida tīmekļa izmantošana nav atļauta.
3.2 Tīmekļa projektu izmantošana uzņēmumā. Ja esat Uzņēmuma lietotājs, jūs piekrītat, ka Tīmekļa projektus jūsu
Uzņēmuma profilā kontrolēs Uzņēmums, kas saistīts ar šo Uzņēmuma profilu, lai nodotu šādus Tīmekļa projektus citam
Uzņēmuma lietotājam.

3.3 Licencētā satura izmantošana no to Izdevēju puses, kuru vārdā jūs izveidojat Tīmekļa vietnes. Lai piekļūtu
Licencētajam saturam, Izdevējiem, kuru vārdā jūs izveidojat Tīmekļa vietnes, ir jāabonē Pakalpojums tieši no mums. Jūs
nevarat mitināt Web Fonts vai Tīmekļa projektus Izdevējam vai pārdod Pakalpojumu tam.
3.4 Pienākumi, Ierobežojumi un Licencētā satura Aizliegtie lietošanas veidi.
(A) Dokumentācijas kopiju izgatavošana. Jūs varat izgatavot Dokumentācijas kopijas, taču tikai tādā apmērā, kāds ir
pamatoti nepieciešams jūsu iekšējām atsaucēm saistībā ar jūsu veikto Licencētā satura izmantošanu.
(B) Pastāvīga piekļuve Licencētajam saturam. Nepārtrauktai piekļuvei Licencētajam saturam var būt nepieciešama
atkārtota pieslēgšanās internetam, lai izmantotu vai aktivizētu Licencēto saturu vai autorizētu, atjaunotu vai apstiprinātu jūsu
piekļuvi Licencētajam saturam. Dažos gadījumos Licencēto saturu, ko izveidojat Multivides saturā, varat skatīt jūs un trešās
personas, kas skata šo Multivides saturu vai piekļūst tam tikai tik ilgi, kamēr jūs uzturat nepārtrauktu Adobe abonēšanas plānu
(ieskaitot visu Adobe abonēšanas plāna maksājumu segšanu, ja tādi ir).
(C) Iekļautie atklātā pirmkoda komponenti. Licencētā satura daļas var izmantot vai saturēt atklātā pirmkoda
programmatūras komponentus un programmatūras. Izmantojot šādu Licencēto saturu, jums papildus ir saistoši Licencētajam
saturam pievienotajā autortiesību dokumentācijā vai licences paziņojumos izklāstītie atklātā pirmkoda licences noteikumi.
(D) Esošu paziņojumu saglabāšana. Licencēto saturu jums var nodrošināt kopā ar noteiktiem īpašumtiesību paziņojumiem,
tostarp patenta, autortiesību un prečzīmes paziņojumiem. Jums ir pienākums saglabāt visus šādus Licencētajā saturā iekļautos
īpašumtiesību paziņojumus tieši tādā veidā, kādā tie jums ir iesniegti (un tos nedrīkst dzēst vai labot).
(E) Aizliegti Licencētā satura izmantošanas veidi. Izņemot gadījumus, kad tas var būt atļauts saskaņā ar jebkādiem atvērtā
koda licences noteikumiem, kurus piemēro noteiktiem atvērtā koda komponentiem, kas var būt iekļauti Licencētajā saturā vai
izplatīti kopā ar to, jums ir nepārprotami aizliegts:
(1) mitināt Licencēto saturu savā personiskajā serverī vai izmantot citu personiskas mitināšanas opciju vai pakalpojumu;
(2) iekļaut, apkopot, iegult vai kā citādi izplatīt jebkuru Licencēto saturu savā Multivides saturā vai nodot tālāk ar apakšlicenci
savu piekļuvi jebkādas Licencētā satura daļas izmantošanai jebkurai citai personai, izņemot Papildu noteikumu 3.1. sadaļā
paredzētos gadījumus (Jūsu Licencēto fontu izmantošana);
(3) pieļaut Licencēto fontu ārēju izplatīšanu no jūsu Multivides satura vai izplatīt jebkuras Licencēto fontu daļu savrupi vai
jebkādā citā veidā, kas citai personai rastu iespēju izmantot Licencētos fontus, lai izveidotu jaunu saturu;
(4) pievienot jebkādas funkcijas vai kā citādi mainīt, labot, pielāgot, tulkot, konvertēt, pārveidot, radīt, veidot vai izveidot
atvasinātus darbus no jebkuras Licencēto fontu daļas;
(5) izjaukt, dekompilēt, dekonstruēt vai citādi mēģināt atklāt Tīmekļa projekta vai Licencēto fontu pirmkodu, kā arī izjaucot,
apejot vai citādi apmānot jebkuru programmatūras aizsardzības mehānismu Tīmekļa projektā vai Licencētajos fontos,
izņemot ciktāl jūsu piemērojamie tiesību akti, kas ir spēkā atrašanās vietas jurisdikcijā, konkrēti aizliedz šādus ierobežojumus.
Vispirms jums ir jāpieprasa informācija no mums, un mēs varam pēc saviem ieskatiem sniegt jums šo informāciju vai arī
noteikt saprātīgus nosacījumus, tostarp saprātīgus maksājumus par Licencēto fontu izmantošanai, lai nodrošinātu, ka mūsu
un mūsu Licences devēja Intelektuālā īpašuma tiesības Licencētajā saturā ir aizsargātas;
(6) nodot vai piešķirt drošības intereses kādai citai personai vai kā citādi atsavināt kādu jūsu tiesību daļu izmantot Licencētos
fontus;
(7) mēģināt kopēt, pārvietot vai noņemt Licencētos fontus no Tīmekļa projekta vai no atrašanās vietām vai mapēm jūsu
Datorā, kur mēs esam instalējuši šādus Licencētos fontus, vai kā citādi mēģināt piekļūt Licencētajiem fontiem vai tos izmantot,
izņemot gadījumu, ja tieši abonējat Pakalpojumu, izmantojot līdzekļus, kurus mēs nodrošinām šādam nolūkam;
(8) kopēt vai izplatīt Licencētos fontus (izņemot, kā tas ir nepārprotami atļauts attiecībā uz Licencētajiem fontiem, kuri ir
iegulti noteikta veida Multivides saturā saskaņā ar šo Papildu noteikumu 3.1. (A) sadaļu (Elektroniskā publicēšana))
izmantošanai pakalpojumu sniegšanas vidē, piemēram, komerciālam drukāšanas pakalpojumu sniedzējam;
(9) koplietot piekļuvi Datora fontiem, kas ir sinhronizēti ar jūsu datoru;
(10) pilnībā vai daļēji atveidot, izstrādāt vai tvert glifus, lai tos izplatītu vai pārdot kā fontu vai burtu salikšanas sistēmu;
(11) mitināt Web Fonts vai Tīmekļa projektus saviem klientiem vai ar nolūku tālākpārdot Pakalpojumu viņiem un
(12) izmantot jebkuru Licencētā satura daļu Tālākpārdevēja platformā bez rakstītas licences no mums.

(F) Papildu noteikumu ievērošana. Mēs varam iesniegt jums pamatotu pieprasījumu nodrošināt dokumentus, kas apliecina,
ka jūs ievērojat šos Papildu noteikumus, un jūs piekrītat iesniegt šādus dokumentus mums trīsdesmit (30) dienu laikā pēc
mūsu pieprasījuma saņemšanas.
4.

Citas tiesības un pienākumi.

4.1 Atbalsts. Tehniskais atbalsts tiek sniegts tikai maksas Adobe abonēšanas plāna dalībniekiem. Tehniskā atbalsta
sniegšanas nolūkā mums var būt nepieciešams sazināties ar jums vai ar jūsu darbiniekiem un lūgt piekļuvi jūsu sistēmām vai
tīkliem. Ja jūs nesadarbosieties un nepiešķirsiet šādu piekļuvi, tas var ierobežot atbalsta apmēru, kādu mēs varam jums sniegt.
4.2 Darbības izbeigšana.
(A) Jūs apliecināt un piekrītat, ka mēs iegūstam daļu no Licencētā satura no satura Licences devējiem, kuriem pieder vai ir
tiesības licencēt šādu Licencēto saturu. Jūsu tiesības un licence šī Licencētā satura izmantošanai un iekļaušanai Multivides
saturā ir atkarīga no tā, vai starp mums un mūsu satura Licences devējiem noslēgtie līgumi joprojām ir izpildāmi. Ja attiecīgie
līgumi starp mums un mūsu satura Licences devējiem tiks izbeigti, jūs joprojām varēsiet izmantot Licencēto saturu savā
Multivides saturā, ja vien mēs jums nesniedzam paziņojumu par izmantošanas pārtraukšanu. Mēs centīsimies sniegt jums
paziņojumu saprātīgā laika periodā pirms šādas pārtraukšanas.
(B) Mēs pēc saviem ieskatiem varam īslaicīgi vai pastāvīgi apturēt jūsu Konta darbību, ja konstatējam ļaunprātīgu
izmantošanu, pārmērīgi biežus pieprasījumus Pakalpojumam vai pārmērīgu Pakalpojuma izmantošanu.
(C) Veicot jebkādus mēģinājumus iejaukties Licencētā satura darbībā jebkādā veidā, var iestāties kriminālatbildība, var tikt
ierosināta izmeklēšana un uzsākts kriminālprocess.
4.3 Līdzekļu atmaksa. Jūsu Marketplace fontu atcelšanas, versijas pazemināšanas vai citu izmaiņu rezultātā nekādi līdzekļi
netiks atmaksāti.
4.4 Izbeigšanas vai atcelšanas sekas.
(A) Pēc jūsu Konta darbības izbeigšanas no jūsu vai mūsu puses jūsu pieļautā Papildu noteikumu pārkāpuma dēļ mēs varam
slēgt jūsu Kontu bez papildu brīdinājuma.
(B) Jūsu Konta darbības izbeigšana vai atcelšana var nozīmēt, ka jūsu Konts nekavējoties tiek deaktivizēts vai dzēsts un viss
jūsu Konta saturs tiek izņemts un dzēsts, tostarp visi Pakalpojuma konfigurācijas un tīmekļa vietnes dizaina dati. Pēc dzēšanas
šo informāciju nevar atgūt vai atkopt.
4.5. Privātums. Informāciju par Adobe Fonts privātuma praksi skatiet tīmekļa vietnē
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.
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