شروط  Adobe Expressاإلضافية
تم التحديث يف  10يونيو  .2022تحل محل جميع اإلصدارات السابقة.
تحكم هذه الشروط اإلضافية استخدامك لـ  Adobe Expressوهي ُمضمنة باإلشارة في شروط استخدام  Adobeالعامة ("الشروط
العامة") الموجودة على ( www.adobe.com/go/terms_aeيُشار إلى هذه الشروط اإلضافية والشروط العامة مجتمعةً باسم
"الشروط") .وتجدر اإلشارة إلى أن المصطلحات المميزة غير ال ُمعرفة هنا لها نفس المعني ال ُمعرفة به في الشروط العامة.
 .1خدمات الجهات الخارجية Adobe Express .تتضمن ميات تتيح لك استخدام محتوى من خدمات جهات خارجية مستقلة
والبحث عنه ضمن واجهة مستخدم  Adobe Expressواستياد هذا المحتوى ر
مباشة إىل ر
مشوع العميل الخاص بك (عىل النحو
المحدد أدناه) .يوفر  Adobe Expressالوصول إىل خدمات الجهات الخارجية بغرض المالءمة فقط .قد يتم تقديم بعض الخدمات
الشخص غي التجاري فقط .لمزيد من المعلومات ،ى
يرج زيارة حقوق استخدام
أو المحتوى الخاص بالجهات الخارجية لالستخدام
ي
الصور .https://www.adobe.com/go/express-imageusage :تنطبق جميع المتطلبات األخرى الواردة ف ر
"الشوط العامة"
ي
المتعلقة باستخدام مزودي خدمات الجهات الخارجية.
برم بيننا وبينك ،تتحمل وحدك مسؤولية جميع المعلومات
 .2المعلومات الشخصية لزوار  .Adobe Expressوفقًا لالتفاق ال ُم َ
الشخصية التي قد تجمعها من الزوار إلى مشروعات العمالء الخاصة بك عند عرض هؤالء الزوار لمشروعات العمالء الخاصة بك أو
الوصول إليها أو استخدامها" .مشروعات العمالء" تعني المشروعات التي تنشئها باستخدام  Adobe Expressمثل مقاطع الفيديو
وصفحات الويب والرسومات .يجب عليك:
(أ) االلتزام بجميع قوانين وقواعد حماية البيانات والخصوصية السارية على المعلومات الشخصية لزوار مشروعات العمالء الخاصة
بك ،التي قد تتضمن إتاحة سياسة الخصوصية على مشروعات العمالء أو معها ،وتقديم شعار ملف تعريف االرتباط ،والحصول على
الموافقة والحفاظ عليها ،وما إلى ذلك.؛ و
(ب) حمايتنا وتعويضنا ودفع الضرر عنا في مواجهة أي مطالبة أو دعوى قضائية أو إجراء قانوني ضدنا من قِبل زوار مشروعات
العمالء الخاصة بك فيما يتعلق بأي إجراءات أو عمليات حذف تتعلق بالمعلومات الشخصية لهؤالء الزوار.
 .3ملفات المحتوى التي هي أصول  .Adobe Stockينطبق هذا القسم فقط على ملفات المحتوى التي تعد أيضًا أصول Adobe
 Stockباإلضافة إلى شروط  Adobe Stockاإلضافية .قد نفرض قيودًا فنية على تنزيل أصول  Adobe Stockأو تصديرها أو
مشاركتها ،بما في ذلك تقييد استخدام أصول  Adobe Stockضمن البرامج والخدمات المعتمدة ،ويجب عدم محاولة التحايل على هذه
القيود الفنية .بالنسبة ألية أصول  Adobe Stockيتم تقديمها بموجب "ترخيص محدود" ،يجب أال تدمج األصل في ملفات السلع أو
القوالب المعدة للبيع أو التوزيع خارج برامج  Adobeوخدماتها ما لم يكن االستخدام النهائي هو عمل أصلي للتأليف.
 .4منصات الجهات الخارجية.
 4.1يتضمن  Adobe Expressميزات ،مثل مخطط نشر الوسائط االجتماعية ،الذي يمكنه االتصال بمنصات الجهات الخارجية ،مثل
 Instagramأو منصات الوسائط االجتماعية األخرى .من خالل تمكي استخدام الخدمات مع أي منصات تابعة لجهات خارجية ،فإنك تفوضنا
بالوصول إىل حساباتك لدى منصات الجهات الخارجية لألغراض الموضحة ف هذه ر
الشوط .وتتحمل وحدك مسؤولية االمتثال ألي رشوط
ي
وأحكام ذات صلة بمنصات الجهات الخارجية .وال نضمن الحفاظ عىل عمليات التكامل مع أي منصة تابعة لجهة خارجية ،وقد نقوم بتعطيل
تكامل الخدمات مع أي منصة تابعة لجهة خارجية يف أي وقت دون إخطارك.
 4.2وال نتحمل نحن المسؤولية عن أي وصول إىل المحتوى الخاص بك أو استخدامه من قبل منصات الجهات الخارجية أو منتجاتها أو
خدماتها .أنت وحدك المسؤول عن قرارك بالسماح ألي منصة تابعة لجهة خارجية باستخدام المحتوى الخاص بك.
نخىل نحن مسؤوليتنا عن أي
ي
ً
منتجات أو خدمات ترتبط بمنصة تابعة لجهة خارجية (سواء كانت ً
ً
توافرا أو أمانا أو غي ذلك) أو عن أفعال أو إغفاالت ألي منصة تابعة
دعما أو
لجهة خارجية.
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