Aanvullende voorwaarden voor Adobe Express
Bijgewerkt op 10 juni 2022. Vervangt alle eerdere versies.
Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Adobe Express en zijn door verwijzing opgenomen in
de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Adobe ('Algemene Voorwaarden') die te vinden zijn op
www.adobe.com/go/terms_nl. (Deze Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden worden gezamenlijk
aangeduid als 'Voorwaarden'.) Termen met hoofdletters die hier niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als
bepaald in de Algemene Voorwaarden.
1. Services van derden. Adobe Express bevat functies waarmee u inhoud van onafhankelijke services van derden kunt
gebruiken en zoeken vanuit de gebruikersinterface van Adobe Express en die inhoud rechtstreeks kunt importeren in uw
Klantproject (zoals hieronder gedefinieerd). Adobe Express biedt alleen voor het gemak toegang tot dergelijke services van
derden. Sommige services of inhoud van derden worden mogelijk alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik
aangeboden. Ga voor meer informatie naar Gebruiksrechten voor afbeeldingen: https://www.adobe.com/go/expressimageusage. Alle andere vereisten in de Algemene Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van derden zijn van
toepassing.
2. Persoonlijke gegevens van Adobe Express-bezoekers. Tussen u en ons bent u als enige verantwoordelijk voor alle
persoonlijke gegevens die u mogelijk verzamelt van bezoekers van uw Klantprojecten, bijvoorbeeld wanneer bezoekers uw
Klantprojecten bekijken, openen of gebruiken. 'Klantprojecten' betekent de projecten die u maakt met Adobe Express,
zoals video's, webpagina's en afbeeldingen. U moet:
(A) voldoen aan alle wetten en regels met betrekking tot gegevensbescherming en privacywetgeving die van toepassing
zijn op persoonlijke gegevens van bezoekers van uw Klantprojecten, waaronder mogelijk het beschikbaar stellen van een
privacybeleid op of bij uw Klantprojecten, het weergeven van een cookiebanner, het verkrijgen en behouden van
toestemming enzovoorts; en
(B) ons beschermen gegevens verwerken tegen en vrijwaren van enige claim, rechtszaak of gerechtelijke actie gericht
tegen ons door bezoekers van uw Klantprojecten in verband met handelingen of nalatigheden met betrekking tot
persoonlijke gegevens van dergelijke bezoekers.
3. Contentbestanden die Adobe Stock Assets zijn. Deze alinea ziet alleen op Contentbestanden die ook Adobe Stockassets zijn en vormt een aanvullen op de Algemene Voorwaarden van Adobe Stock. We kunnen technische beperkingen
opleggen aan het downloaden, exporteren of delen van Adobe Stock-assets, inclusief het beperken van het gebruik van
Adobe Stock-assets tot binnen geautoriseerde Software en Services, en u mag deze technische beperkingen niet ontduiken.
Voor Adobe Stock-assets die onder een 'beperkte licentie' worden aangeboden, mag u de assets niet opnemen in
merchandise of sjabloonbestanden die bestemd zijn voor verkoop of distributie buiten Software en Services van Adobe,
tenzij het Eindgebruik een oorspronkelijk auteurswerk is.

4.

Platforms van derden.

4.1 Adobe Express bevat functies, zoals een planner voor berichten op social media, die verbinding kunnen maken met
platforms van derden, zoals Instagram of andere socialmediaplatforms. Door het gebruik van de Services met platforms van
derden in te schakelen, geeft u ons toegang tot uw accounts bij dergelijke platforms van derden voor de doeleinden die in
deze Voorwaarden worden beschreven. U bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante algemene
voorwaarden van platforms van derden. We kunnen niet garanderen dat we integraties met platforms van derden zullen
onderhouden en we kunnen integraties van de Services met platforms van derden op elk moment uitschakelen zonder u
hiervan op de hoogte te stellen.
4.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor toegang tot of gebruik van uw Content door platforms van derden of hun producten
of services. U bent als enige verantwoordelijk voor uw beslissing om een platform van derden toe te staan uw Content te
gebruiken. WIJ WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR PLATFORMPRODUCTEN OF -

SERVICES VAN DERDEN (OF HET NU GAAT OM ONDERSTEUNING, BESCHIKBAARHEID, VEILIGHEID OF ANDERSZINS) OF VOOR
HANDELINGEN OF NALATIGHEID VAN EEN PLATFORM VAN DERDEN.
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