
  Adobe Spark شروط إضافیة بشأن
  
 السابقة اإلصدارات جمیع محل تحل .2020 أبریل 16 من اعتباًرا تسري .2020 مارسر 16 في النشر تم. 
  

 ویتم دمجھا بالرجوع إلى "شروط االستخدام العامة") "الشروط العامة ("الموجودة Adobe Spark تحكم ھذه الشروط اإلضافیة استخدامك لـ
في https://www.adobe.com/legal/terms.html .إلى اإلشارة وتجدر .("الشروط" باسم جماعي بشكل العامة والشروط اإلضافیة الشروط ھذه إلى ویشار) 

  .أن المصطلحات الممیزة غیر الُمعرفة ھنا لھا نفس المعني الُمعرفة بھ في الشروط العامة
 

  .Spark الخط الذي  تم تحمیلھ من قِبل أحد عمالء  .1 

 فأنت تقر وتتعھد بأن لدیك ،("Spark الخط الذي  تم تحمیلھ من قِبل أحد عمالء") Adobe Spark بالنسبة ألي خط أو ملف خط تقوم بتحمیلھ أو إرسالھ إلى  1.1
 وإعادة إنتاجھ وعرضھ واستضافتھ وتوزیعھ فیما یتعلق بمشروعات "Spark جمیع الحقوق الالزمة للسماح لنا باستخدام "الخط الذي تم تحمیلھ من قِبل أحد عمالء
Spark المحددة أدناه (والتي تنشئھا من خالل( Adobe Spark. ال تعتبر "الخطوط التي تم تحمیلھا من قِبل أحد عمالء Spark" ضمن مشاریع Spark، كما ھو 
 أو مناسبًا Adobe Spark سیكون متوافقًا مع "Spark أو تضمن أن أيّ  من "الخطوط التي تم تحمیلھا من قِبل أحد عمالء Adobe محدد في "الشروط ."ال تمثل

  .لالستخدام معھا

 أو (Spark الخط الذي تم تحمیلھ من قِبل أحد عمالء) .في حال تم إبالغنا بذلك من قِبل جھة خارجیة أو علمنا أنك ال تتمتع بالحقوق المضمونة لك في القسم 1.1  1.2
 ینتھك حقوق الملكیة الفكریة للجھات الخارجیة،  وبعد ذلك یمكننا إزالة "الخط الذي تم تحمیلھ من قِبل أحد عمالء "Spark أن "الخط الذي تم تحمیلھ من قِبل أحد عمالء

Spark" من حسابك ومن مشروعات Spark التي تستخدم "الخط الذي تم تحمیلھ من قِبل أحد عمالء Spark" ھذا .إذا قمنا بإزالة "الخط الذي تم تحمیلھ من قِبل أحد 
 فقد تتغیر طریقة عرض مشروعات ،"Spark التي تستخدم "الخط الذي تم تحمیلھ من ِقبل أحد عمالء Spark من حسابك أو من مشروعات "Spark عمالء

Spark. لمعرفة المزید حول كیفیة تغییر مشروعات Spark، یرجى االطالع على صفحة األسئلة المتداولة حول Adobe Spark.  

 في مكان آخر بانتظام إذا كانت الخدمات توفر مساحة تخزین وكانت ھذه "Spark نوصي بعمل نسخة احتیاطیة من "الخط الذي تم تحمیلھ من ِقبل أحد عمالء  1.3
  .الوظیفة قد تم تمكینھا بواسطة الخدمات المطبقة

 وإنھاء حقوقنا في أي وقت عن طریق حذف "الخط الذي تم تحمیلھ من ِقبل أحد "Spark یمكنك إلغاء وصولنا إلى "الخط الذي تم تحمیلھ من قِبل أحد عمالء  1.4
  .Adobe Spark في Brand Manager من میزة "Spark عمالء

 قد یتم االحتفاظ ببعض النسخ من "الخط الذي تم تحمیلھ .Spark عند إنھاء حسابك أو إغالقھ،  نحتفظ بالحق في حذف الخط الذي تم تحمیلھ من ِقبل أحد عمالء  1.5
 .كجزء من عملیات النسخ االحتیاطیة الروتینیة لدینا "Spark من قِبل أحد عمالء

  .أو المشاركة في سلوك ینتھك حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بأي شخص "Spark یجب عدم مشاركة "الخط الذي تم تحمیلھ من قِبل أحد عمالء  1.6

 أو تعلیمة برمجیة تحتوي على أي Spark یجب عدم إجراء التحمیل أو النقل أو التخزین أو اإلتاحة ألي خط من الخطوط التي تم تحمیلھا من قِبل أحد عمالء  1.7
  .فیروسات أو تعلیمة برمجیة ضارة أو برامج ضارة أو أي مكونات ُمصممة إللحاق الضرر بوظائف الخدمات أو تقییدھا

 مثل أسماء "الخطوط التي تم تحمیلھا من قِبل أحد عمالء ،Spark قد نقوم بجمع المعلومات المرتبطة باستخدامك للخط الذي تم تحمیلھ من قِبل أحد عمالء  1.8
Spark" التي قمت بتحمیلھا وكیفیة استخدامك للخط الذي تم تحمیلھ من قِبل أحد عمالء Spark.  

 
   .خدمات الجھة الخارجیة  .2

 واستیراد مثل ھذا المحتوى Adobe Spark میزات تتیح لك استخدام المحتوى من خدمات جھة خارجیة مستقلة أو البحث عنھا ضمن Adobe Spark یتضمن  2.1
 الوصول إلى خدمات الجھة الخارجیة بغرض المالءمة فقط .قد یتم تقدیم بعض الخدمات أو المحتوى الخاص Adobe Spark یوفر .Spark مباشرة إلى مشروع

 :بالجھات الخارجیة لالستخدام الشخصي غیر التجاري فقط .لمزید من المعلومات،  یرجى زیارة حقوق استخدام الصور
notice.html-https://www.adobe.com/legal/permissions/image .باستخدام المتعلقة "العامة الشروط" في الواردة األخرى المتطلبات جمیع تنطبق 

    .مزودي الجھة الخارجیة

 
    .Spark المعلومات الشخصیة لزوار   .3

 التي قد تجمعھا ("Spark زوار") الخاصة بك Adobe Spark مسؤولیاتك .بیننا وبینك،  تتحمل وحدك مسؤولیة جمیع المعلومات الشخصیة لزوار مشروعات  3.1
 تعني المشروعات التي "Spark الخاصة بك أو الوصول إلیھا أو استخدامھا" .مشروعات Spark بعرض مشروعات Spark عند قیام زوار Spark عبر مشروعات

     :مثل مقاطع الفیدیو وصفحات الویب والرسومات .یجب علیك Adobe Spark تنشئھا باستخدام

 والتي قد تتضمن إتاحة سیاسة الخصوصیة على ،Spark االلتزام بجمیع قوانین وقواعد حمایة البیانات والخصوصیة الساریة على المعلومات الشخصیة لزوار  (أ)
    أو معھا،  وتقدیم شعار ملف تعریف االرتباط، والحصول على الموافقة والحفاظ علیھا،  وما إلى ذلك;. و Spark مشروعات

 فیما یتعلق بأي إجراءات أو Spark حمایتنا وتعویضنا ودفع الضرر عنا في مواجھة أي مطالبة أو دعوى قضائیة أو إجراء قانوني ضدنا من قِبل أيّ  من زوار  (ب)
   .Spark عملیات حذف فیما یتعلق بالمعلومات الشخصیة لزوار
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