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Deze Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Adobe Spark en zijn door verwijzing opgenomen in 
de Algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe (“Algemene voorwaarden”), te vinden op 
https://www.adobe.com/legal/terms.html. (Deze Aanvullende voorwaarden en de Algemene voorwaarden worden 
gezamenlijk aangeduid als “Voorwaarden”.) Termen met een hoofdletter die hier niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde 
betekenis als in de Algemene voorwaarden.  
 

 1.  Door Spark-klant geüpload lettertype.  

1.1  Voor elk lettertype of lettertypebestand dat u uploadt of indient bij Adobe Spark (“Door Spark-klant geüpload 
lettertype”), verklaart en garandeert u dat u over alle benodigde rechten beschikt om ons in staat te stellen het Door Spark-
klant geüploade lettertype te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te hosten en te distribueren in verband met Spark-
projecten (hieronder gedefinieerd) die u maakt via Adobe Spark. Een Door Spark-klant geüpload lettertype wordt niet 
beschouwd als Spark-project, zoals gedefinieerd in de Voorwaarden. Adobe verklaart of garandeert niet dat een dergelijk 
Door Spark-klant geüpload lettertype compatibel is met of geschikt is voor gebruik met Adobe Spark.   

1.2  In het geval dat we door een externe partij op de hoogte worden gebracht of als u zich bewust wordt van het feit dat u 
niet beschikt over de rechten die u garandeert in artikel 1.1 (Door Spark-klant geüpload lettertype) of dat uw Door Spark-klant 
geüploade lettertype inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten van derden, kunnen we het Door Spark-klant 
geüploade lettertype verwijderen uit uw account en uit de Spark-projecten die het betreffende Door Spark-klant geüpload 
lettertype gebruiken. Als we uw Door Spark-klant geüploade lettertype verwijderen uit uw account of uit de Spark-projecten 
die het Door Spark-klant geüploade lettertype gebruiken, kan de weergave van uw Spark-projecten veranderen. Raadpleeg 
de pagina Veelgestelde vragen over Adobe Spark voor meer informatie over hoe uw Spark-projecten kunnen veranderen.  

1.3  We raden u aan om regelmatig een back-up te maken van uw Door Spark-klant geüploade lettertype als de Services 
opslag bieden en deze functionaliteit is ingeschakeld door de toepasselijke Services.  

1.4  U kunt onze toegang tot uw Door Spark-klant geüploade lettertype intrekken en onze rechten op elk moment 
beëindigen door uw Door Spark-klant geüploade lettertype te verwijderen uit de functie Brand Manager in Adobe Spark.  

1.5  Bij beëindiging of sluiting van uw account behouden wij ons het recht voor om uw door Door Spark-klant geüploade 
lettertype te verwijderen. Een aantal kopieën van uw Door Spark-klant geüploade lettertype kan echter worden 
achtergehouden als onderdeel van onze routineback-ups. 

1.6  U mag geen door Door Spark-klant geüpload lettertype delen of deelnemen aan gedrag dat iemands intellectuele-
eigendomsrechten schendt.  

1.7   U mag geen Door Spark-klant geüpload lettertype of code uploaden, verzenden, opslaan of beschikbaar maken die 
virussen, schadelijke code, malware of componenten bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van de Services te 
schaden of te beperken.  

1.8   We kunnen informatie verzamelen die verband houdt met uw gebruik van het Door Spark-klant geüploade lettertype 
zoals de naam van het Door Spark-klant geüpload lettertype dat u uploadt en hoe u het Door Spark-klant geüpload lettertype 
gebruikt.  

 
2.  Externe services.   

2.1  Adobe Spark bevat functies waarmee u inhoud van services van onafhankelijke externe partijen derden kunt gebruiken 
en zoeken vanuit Adobe Spark en die inhoud rechtstreeks in uw Spark-project kunt importeren. Adobe Spark biedt alleen 
voor het gemak toegang tot dergelijke services van externe partijen. Sommige services of inhoud van derden wordt mogelijk 
alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aangeboden. Ga voor meer informatie naar Gebruiksrechten voor 
afbeeldingen: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html. Alle andere vereisten in de Algemene 
Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van externe providers zijn van toepassing.    
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3.   Persoonlijke gegevens van Spark-bezoekers.    

3.1  Uw verantwoordelijkheden. Wat ons betreft, bent u als enige verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens van 
bezoekers aan uw Adobe Spark-projecten (“Spark-bezoekers”) die u via uw Spark-projecten kunt verzamelen wanneer 
Spark-bezoekers uw Spark-projecten bekijken, openen of gebruiken. “Spark-projecten” betekent de projecten die u maakt 
met Adobe Spark, zoals video's, webpagina's en afbeeldingen. U moet:     

(A)  voldoen aan alle gegevensbeschermings- en privacywetten en -regels die van toepassing zijn op persoonlijke gegevens 
van Spark-bezoekers, waaronder het beschikbaar stellen van een privacybeleid op of bij uw Spark-projecten, het presenteren 
van een cookiebanner, het verkrijgen en behouden van instemming etc.; en    

(B)  ons beschermen tegen en vrijwaren van enige claim, rechtszaak of gerechtelijke actie gericht tegen ons door een Spark-
bezoeker in verband met handelingen of nalatigheden met betrekking tot persoonlijke gegevens of Sparks-bezoekers.   

  
  
Spark Additional Terms-nl_NL_20200416  
 


