Adobe Stock ieguldītāju līgums
Adobe Vispārīgo lietošanas noteikumu Papildu noteikumi
Ievietots 2020. gada 16. martā Derīgs 2020. gada 16. aprīlī. Aizstāj visas iepriekšējās versijas.
Šie Papildu noteikumi ir ietverti ar atsauci Adobe Vispārīgajos lietošanas noteikumos (“Vispārīgie noteikumi”), kurus varat
skatīt vietnē www.adobe.com/go/terms un kuri regulē Adobe Stock Pakalpojumu lietošanu attiecībā uz ikviena Darba
augšupielādēšanu vai iesniegšanu pakalpojumā Adobe Stock. Šie Papildu noteikumi attiecas uz visu Saturu, fotogrāfijām,
ilustrācijām, vektoriem, attēliem, veidnēm, 3D līdzekļiem, videoklipiem un citiem ilustratīviem vai grafiskiem darbiem (kopā
ar visiem saistītajiem atslēgvārdiem, aprakstiem, titriem un parakstiem), ko iesniedzat mums vai augšupielādējat Vietnē
saskaņā ar šiem Papildu noteikumiem vai jebkuru citu iepriekšēju to versiju (“Darbs(-i)”). Šie Papildu noteikumi un Vispārīgie
noteikumi kopā tiek dēvēti par “Noteikumiem” Šeit nedefinētajiem terminiem ar lielo sākumburtu ir tāda pati nozīme kā
Vispārīgajos noteikumos. “Tīmekļa vietne” ir mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, kas atvieglo piekļuvi šīm tīmekļa vietnēm,
tostarp, bet ne tikai, contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com un adobe.com. Ja jūs iesniedzat Darbu
piemērojamo autortiesību īpašnieku vārdā, jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir pilnvara un ka jūs nodrošināsiet, ka šie
autortiesību īpašnieki ievēros Noteikumus nepieciešamajos gadījumos. Ja jūs iesniedzat Darbu kādas organizācijas vārdā, tad
šie Noteikumi attiecas uz šo organizāciju un tās saistītajiem uzņēmumiem. Šādā gadījumā jūs apliecināt un garantējat, ka
jums ir tiesības uzņemties saistības šīs organizācijas vārdā.
1. Adobe licences. Jūs piešķirat mums neekskluzīvu, vispasaules, pastāvīgu, pilnībā apmaksātu un bezatlīdzības licenci
izmantot, reproducēt, publiski demonstrēt, publiski izpildīt, izplatīt, indeksēt, tulkot un modificēt Darbu Tīmekļa vietnes
darbības nodrošināšanas, jūsu Darba demonstrēšanas, Darba izplatīšanas, reklamēšanas un veicināšanas lietotājiem, jaunu
funkciju un pakalpojumu izstrādāšanas, Darba arhivēšanas un Darba aizsargāšanas nolūkos. Mēs varam izmantot Darbu, lai
reklamētu un popularizētu jūsu Darbu, Tīmekļa vietni, mūsu uzņēmumu un citus mūsu produktus un pakalpojumus, un šādā
gadījumā jūs piešķirat mums neekskluzīvu pasaules mēroga, pilnībā apmaksātu bezatlīdzības licenci Darba izmantošanai,
reproducēšanai, publiskai demonstrēšanai, izplatīšanai, modificēšanai, publiskai izpildīšanai un tulkošanai pēc
nepieciešamības, un mēs varam izmaksāt jums atlīdzību pēc saviem ieskatiem, kā aprakstīts 5. sadaļā (Maksājumi). Jūs arī
piešķirat mums tiesības, bet ne pienākumu, izmantot jūsu parādāmo vārdu, preču zīmes un tirdzniecības nosaukumus saistībā
ar mūsu mārketinga un reklāmas pasākumiem un mūsu licenci Darbam saskaņā ar Noteikumiem.
2. Licences lietotājiem. Jūs piešķirat mums licenci apakšlicencēt tālāk mūsu tiesības izmantot, reproducēt, publiski
demonstrēt, izplatīt, modificēt, publiski izpildīt un tulkot Darbu neekskluzīvā, pasaules mēroga un pastāvīgā veidā visos
plašsaziņas līdzekļos vai jebkurā formā. Mēs varam piešķirt Darbu apakšlicences lietotājiem saskaņā ar rakstveida vai
elektronisku vienošanos starp mums un lietotāju (“Lietotāja līgums”). Lietotāju licence var ietvert tiesības modificēt un radīt
atvasinātus darbus, kuru pamatā ir Darbs, ieskaitot, bet ne tikai, tiesības pārdot vai izplatīt pārdošanai Darbu vai jebkuru tā
reprodukciju, ja tie ir iekļauti, apvienoti ar jebkuru preci vai citu autordarbu vai izvietoti uz tā visos pašlaik zināmajos vai vēlāk
pieejamos plašsaziņas līdzekļos vai formātos ar nosacījumu, ka šādu modificēto Darbu lietotājs drīkst lietot tikai tajā pašā
apmērā, kas atļauts attiecībā uz oriģinālo darbu. Konkrētāk, mēs varam atļaut lietotājiem un citām pilnvarotām trešajām
personām (tostarp bez ierobežojuma mārketinga konsultantiem vai pakalpojumu sniedzējiem) publicēt vai kopīgot Darbu
sociālo tīklu vietnēs vai citās trešo pušu tīmekļa vietnes, ievērojot visus Lietotāja līgumā noteiktos ierobežojumus. Mēs
piedāvājam lietotņu programmēšanas saskarnes (Application Program Interface) (“API”) programmu, kas ļauj mūsu
partneriem demonstrēt jūsu Darbu un atvieglot tā pārdošanu.
3.

Intelektuālā īpašuma tiesības.

3.1. IĪ tiesības. Jūs apliecināt un garantējat, ka jums pieder visas tiesības, īpašumtiesības un līdzdalība attiecībā uz Darbu,
tostarp visas autortiesības, preču zīmes, patenti, tiesības uz privātumu, publicitātes tiesības, personiskās tiesības un citas
īpašumtiesības (kopā “IĪ tiesības”) vai arī ir visas nepieciešamās tiesības un licence, lai piešķirtu mums licences saskaņā ar
Noteikumiem. Jūs arī apliecināt un garantējat, ka ar Darbu netiks pārkāptas citu personu IĪ tiesības, ka Darbs nesatur
maldinošu vai nepatiesu informāciju vai nelegālu vai apmelojošu saturu. Jūs neaugšupielādējat Darbu, ar ko tiek pārkāptas
citu personu vai organizāciju IĪ tiesības vai ar ko tiek celta neslava vai radīts apmelojums jebkurai personai vai organizācijai.
Jums arī jāievēro piemērojamie tiesību akti.

3.2. Atbrīvojumi. Ja Darbā ir identificējamas personas, preču zīmes vai logotipa attēls vai līdzības ar tiem, vai noteiktas
īpatnējas īpašības, ko aizsargā IĪ tiesības, jūs apliecināt un garantējat, ka A) esat ieguvis visus nepieciešamos un derīgos
atbrīvojumus vai vienošanās, kas ir nozīmīgi līdzīgi mūsu standarta modelim, un īpašuma atbrīvojumus attiecībā uz katru
Darbā attēloto personu vai īpašumu; un B) jūs nekavējoties nodrošināsiet šādu atbrīvojumu vai vienošanos kopijas pēc mūsu
pieprasījuma. Tomēr, ja mēs piekrītam, ka jūs varat papildināt mūsu redakcionālā satura kolekciju, un jūs augšupielādējat
darbu, kas apzīmēts kā “tikai redakcionālam lietojumam”, mēs varam to pieņemt bez modeļu vai īpašuma atbrīvojuma pēc
mūsu ieskatiem un ievērojot visas mūsu vadlīnijas vai prasības. Attiecībā uz Darbu, kas apzīmēts kā “tikai redakcionālam
lietojumam”, jūs apliecināt un garantējat, ka 1) Darbā patiešām ir attēlots subjekts; 2) ka visi atbilstošie atslēgvārdi, apraksti,
titri un paraksti ir precīzi; ka 3) Darbs nav modificēts tādā veidā, ka ir mainīts tā redakcionālais konteksts vai integritāte.
4. Darba īpašumtiesības un izmantošana. Saskaņā ar Noteikumiem jums netiek nodotas nekādas autortiesības vai
īpašumtiesības uz Darbu. Izņemot licences, kas jums ir piešķirtas saskaņā ar Noteikumiem, mēs neizvirzām īpašuma tiesības
uz Darbu. Gan mums, gan mūsu lietotājiem, kuri izmanto Darbu, ir tiesības, bet ne pienākums, identificēt jūs kā Darba radītāju
vai avotu ierastā veidā. Jūs saprotat un piekrītat, ka Darba komerciāla lietojuma laikā A) radītāji šādos nolūkos parasti netiek
norādīti; B) lietotājiem nav pienākuma norādīt radītāju; un C) Darbu var modificēt un izmantot saistībā ar jebkuru kontekstu
(izņemot pornogrāfiskos vai nelegālos veidos). Tāpēc jūs atsakāties no tiesībām iebilst pret šo standarta biznesa praksi; tomēr
Lietotāja līgumi aizliedz izmantot Darbus pornogrāfiskiem vai nelikumīgiem mērķiem. Turklāt ir atļauts mainīt, noņemt vai
pievienot metadatus bez jebkādām saistībām pret mums, mūsu izplatītājiem vai lietotājiem. Mēs neesam atbildīgi par
Lietotāja līguma noteikumu neievērošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ko īsteno trešās puses. Jūs piešķirat mums tiesības
īstenot jūsu IĪ tiesības pret pārkāpējiem, bet mums nav pienākuma to darīt. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu Darbs ir izmantots
ļaunprātīgi, jūs piekrītat paziņot par to mums un neveikt nekādas darbības bez mūsu iepriekšējas rakstveida piekrišanas.
5.

Maksājumi.

5.1. Cenu un maksājumu informācija. Mēs veiksim maksājumus jums, kā aprakstīts cenu un maksājumu informācijas lapā
vietnē https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html (vai citā lapā vai URL, kurā šo informāciju var
publiskot vēlāk) (kopā “Cenu un maksājumu informācija”), par visām pārdotajām Darba licencēm, izņemot pirkumus, kas ir
atcelti, atdoti vai par kuriem ir pieprasīta atmaksa. Laiku pa laikam mēs varam mainīt Cenu un maksājumu informāciju,
tostarp, bet ne tikai, atjaunināt Darbu kategorijas, atjaunināt cenu un maksājumu noteikumus un novirzīt jūs uz jaunu Cenu
un maksājumu informācijas sadaļu, lai saņemtu cenu un maksājumu informāciju. Jums ar Cenu un maksājumu informāciju
regulāri jāiepazīstas. Turpinot iesniegt vai augšupielādēt Darbus vai neizņemot Darbus, jūs piekrītat jebkurai Cenu un
maksājumu informācijai, kas laiku pa laikam tiek pārskatīta. Jūs varat atzīmēt Darbu kā bezmaksas saturu, un šādā gadījumā
mēs varam izplatīt šādu Darbu bez saistībām vai pienākuma veikt jums maksājumus. Ja jūs neesat Darba autortiesību
īpašnieks, tikai jūs atbildat par kompensāciju piešķiršanu atbilstošajiem autortiesību īpašniekiem attiecīgos gadījumos. Mēs
varam izmantot trešo pušu maksājumu apstrādes pakalpojumus, piemēram, PayPal, lai atvieglotu maksājumu veikšanu jums.
Ja mēs vai mūsu partneri piedāvā jūsu Darba popularizēšanas, izmēģinājuma, pārbaudes vai ar ūdenszīmi apzīmētu versiju, uz
mums neattiecas šajā sadaļā minētās maksājumu saistības.
5.2. Nodokļi. Jūs esat atbildīgs par nepieciešamo IRS veidlapu aizpildīšanu, lai saņemtu maksājumu. “ASV persona” (kā
noteikts IRS) iesniedz mums aizpildītu IRS veidlapu W-9. “Ārvalstu personai” (saskaņā ar IRS definīciju) mums jāiesniedz
aizpildīta IRS veidlapa W-8, lai pieprasītu samazinātu likmi vai atbrīvojumu no ieturējuma kā ārvalstī esoša valsts rezidents, ar
kuru Amerikas Savienotās Valstis ienākuma nodokļa līgums. Ja jebkura maksa, kas jums jāmaksā, tiek aplikta ar nodokļa
ieturējumu vai citu nodokli, ko iekasē nodokļa maksātāja iestāde, mēs atskaitīsim šo nodokli no jums maksājamās maksas.
Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai nodrošinātu jums šī nodokļu maksājuma oficiālās kvīts kopiju, ja šāda kopija ir pieejama.
Mēs pamatoti sadarbosimies ar jums, lai nodrošinātu visu piemērojamo nodokļu līgumu priekšrocības attiecībā uz šiem
nodokļiem.
6.

Darba nodrošināšana, iesniegšana un pārvaldīšana.

6.1. Darba nodrošināšana un iesniegšana. Jūs nodrošināt Darbu Adobe pieprasītajos formātos un izmantojot mūsu
pieprasītās nodrošināšanas metodes. Turklāt jūs iesniedzat Darbu pārskatīšanai saskaņā ar vadlīnijām, kas ir pieejamas mūsu
Tīmekļa vietnē vai ko mēs jums nodrošinām (“Vadlīnijas”). Mēs laiku pa laikam varam mainīt Vadlīnijas. Jums ar šīm
Vadlīnijām regulāri jāiepazīstas. Mēs varam pēc saviem ieskatiem pieņemt vai noraidīt Darbu, ko augšupielādējat Tīmekļa
vietnē vai citādi mums iesniedzat.

6.2. Darba pārvaldīšana. Jebkurā laikā jūs varat izņemt jebkuru no Darbiem no Tīmekļa vietnes ar nosacījumu, ka neizņemat
vairāk nekā 100 Darba vienumu vai 10% Darba (atkarībā no tā, kurš no apjomiem ir lielāks) 90 dienu perioda laikā bez
rakstveida paziņojuma iesniegšanas uzņēmumam Adobe 90 dienas iepriekš. Mēs varam izņemt Darbu vai izbeigt jūsu konta
darbību pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma.
7. Zaudējumu atlīdzināšanas pienākumi. Neierobežojot jūsu saistības, kas noteiktas Vispārējos noteikumos, jūs
atlīdzināsiet mums un mūsu meitasuzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem, amatpersonām, pārstāvjiem, darbiniekiem,
partneriem, licences īpašniekiem un licences devējiem (tostarp lietotājiem) visus prasījumus, prasības, zaudējumus vai
kaitējumus, tostarp pamatotus juristu honorārus, kas izriet no vai ir saistīti ar Darbiem vai citu saturu, ko iesniedzat mums,
jūsu Tīmekļa vietnes lietojumu vai jūsu izdarītajiem Noteikumu pārkāpumiem. Mums ir tiesības kontrolēt jebkuras prasības,
darbības vai jautājuma aizstāvību saistībā ar jūsu pienākumu atlīdzināt zaudējumus, piesaistot mūsu izvēlētus padomniekus.
Jūs pilnībā sadarbojaties ar mums, aizstāvot jebkuru šādu prasību, darbību vai jautājumu. Jebkura summa, kas ir vai var būt
jāizmaksā jums saskaņā ar 5. sadaļu (Maksājumi), var tikt atcelta un samazināta līdz summai, kas jums pienākas saskaņā ar
šeit minētajiem jūsu atlīdzināšanas pienākumiem bez pieprasījuma vai paziņojuma jums.
8.

Darbības izbeigšana un juridiskā spēkā esība

8.1. Darbības izbeigšana. Mēs varam izbeigt šo Papildu noteikumu darbību, noņemt jebkuru Darbu vai apturēt jūsu konta
darbību bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja mēs izbeidzam šo Papildu noteikumu darbību ar iemeslu, mums nav maksājumu
saistību pret jums. Piemēram, jūs nedrīkstat lejupielādēt Adobe Stock saturu, ja galvenais mērķis ir paaugstināt konkrēta
atbalstītāja satura lejupielāžu skaitu vai ja galvenais mērķis ir mākslīgi aktivizēt maksājumus. Jūs varat izbeigt šo Papildu
noteikumu darbību jebkurā laikā, vismaz 90 dienas iepriekš rakstveidā paziņojot mums par to, rakstot uz e-pasta adresi
contributor-support@adobe.com. Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai ikviens Darbs, ko izņemat no Tīmekļa vietnes, tiktu
izņemt arī no visām mūsu saistīto uzņēmumu vietnēm (tostarp no tīmekļa vietnēm, kurās lietots mūsu zīmols) 60 dienu laikā
no brīža, kad Darbs tiek izņemts no Tīmekļa vietnes. Pirms šo Papildu noteikumu darbības izbeigšanas vai Darba izņemšanas
no mūsu saistīto uzņēmumu tīmekļa vietnēm mūsu lietotāji var turpināt iegūt jaunas Darba licences.
8.2. Izbeigšanas sekas; juridiskā spēkā esamība. Pēc šo Papildu noteikumu izbeigšanas mēs varam turpināt izmantot Darbu
tikai iekšējiem arhivēšanas un atsauču nolūkiem vai kā norādīts šajā 8.2. sadaļā (Izbeigšanas sekas; juridiskā spēkā esamība).
3. sadaļa (Intelektuālā īpašuma tiesības), 4. sadaļa (Darba īpašumtiesības un izmantošana), 5.1. sadaļa (Cenu un maksājumu
informācija) (ja Adobe ir jebkādas maksājumu saistības), 5.2. sadaļa (Nodokļi), 7. sadaļa (Zaudējumu atlīdzināšanas
pienākumi), 8. sadaļa (Darbības izbeigšana un juridiskā spēkā esība) un 9.1. sadaļa (Attiecības) paliek spēkā pēc šo Papildu
noteikumu izbeigšanas. Visas licences uz Darbu, kas mūsu lietotājiem vai mums ir piešķirtas pirms šī Darba izņemšanas no
Tīmekļa vietnes vai pirms šo Papildu noteikumu darbības izbeigšanas paliek spēkā. Turklāt lietotāji, kuru Lietotāja līgumi ļauj
viņiem licencēt un izmantot Darbu kā priekšskatījuma versiju (piemēram, priekšskatījuma paraugu), var pārveidot šo licenci
par lietošanas licenci. Mēs veiksim maksājumus, kā noteikts 5. sadaļā (Maksājumi), par jebkuru licences maksu, ko saņemam
saistībā ar Darbu pēc šo Papildu noteikumu darbības izbeigšanas.
9. Pārējie noteikumi.
9.1. Attiecības. Ja jūs dzīvojat ASV, jūsu attiecības tiek noslēgtas ar Adobe Inc., ASV uzņēmumu. Ja jūs dzīvojat ārpus ASV, jūsu
attiecības tiek noslēgtas ar Adobe Canada Services Corporation, Kanādas uzņēmumu. Saskaņā ar šiem Papildu noteikumiem
starp jums un mums tiek noslēgtas neatkarīgu darbuzņēmēju attiecības. Precīzāk, mēs neesam kopuzņēmums, partneris,
pilnvarotājs un pārstāvis, kā arī darba devējs un darbinieks. Neviens no šajos Papildu noteikumos ietvertajiem nosacījumiem
nav paredzēts, lai piešķirtu, kā arī nepiešķirs nevienai trešajai personai vai organizācijai nekāda veida tiesības, labumus vai
tiesiskās aizsardzības līdzekļus.
9.2. Atruna. Mēs tieši atsakāmies no jebkādas atbildības par informāciju, atsauksmēm, materiāliem vai atbildēm uz
jautājumiem, ko sniedzam mēs vai mūsu pārstāvji, un visa šāda informācija tiek sniegta tikai kā labas gribas izpausme un
negroza Noteikumus, un nav uzskatāma par juridiskām konsultācijām. Mēs bez ierobežojumiem nesniedzam nekādas
garantijas, ka jūs vai kāda cita puse varētu sasniegt vai sasniegs jebkādu maksājumu vai ieņēmumu līmeni saskaņā ar šiem
Papildu noteikumiem vai izrietot no tiem.
9.3. Saziņa. Jūs apliecināt, ka Adobe var sazināties ar jums pa e-pastu vai citos veidos, lai informētu jūs par Adobe satura
vajadzībām un efektīviem sadarbības veidiem.

Adobe_Stock_Contributor_Agreement-lv_LV-20200416

