Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Document Cloud
Gepubliceerd op 16 maart 2020. Van kracht met ingang van 16 april 2020. Vervangt alle eerdere versies.
Deze Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Document Cloud en zijn door verwijzing opgenomen
in de Algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe (“Algemene voorwaarden”) die te vinden zijn op
www.adobe.com/go/terms. (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. Verwijzingen naar “Services” in deze Aanvullende voorwaarden verwijzen naar de Document Cloudservices. Als Adobe Sign is inbegrepen in uw licentie voor de Services en u gaat aan de slag met de Adobe Sign-service terwijl
u Document Cloud gebruikt, dan zijn ook de Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Adobe Sign van toepassing. Deze vindt
u op www.adobe.com/go/adobesign/gnterms. “Eindgebruiker” betekent een persoon of onderneming die acties ontvangt,
bekijkt, accepteert, ondertekent, goedkeurt, verstuurt, aan een derde delegeert of op andere wijze met de Services werkt.
1.

Duur en beëindiging.

1.1 Deze Aanvullende voorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd, zoals beschreven in
de Voorwaarden. Naast de redenen waarom we deze Aanvullende voorwaarden met u kunnen beëindigen, zoals die in de
Voorwaarden staan beschreven, kunnen we deze Aanvullende voorwaarden ook beëindigen in geval uw Services-account
door onbevoegde derden wordt gebruikt.
1.2 Naast de artikelen die worden genoemd in het artikel ‘Voortbestaan’ van de Algemene voorwaarden, blijven de volgende
artikelen van deze Aanvullende voorwaarden van kracht wanneer deze Voorwaarden vervallen of worden beëindigd:
1.2 (Duur en beëindiging), 2 (Uw verantwoordelijkheden) en 4 (Servicespecifieke voorwaarden).
2. Uw verantwoordelijkheden. Net zoals tussen ons en u, bent u als enige verantwoordelijk voor alle persoonlijke
gegevens van Eindgebruikers die in verband met de Services worden gebruikt en ingediend. U moet:
(A) zich houden aan alle wetten en regels inzake gegevensbescherming en privacy die van toepassing zijn op persoonlijke
gegevens van Eindgebruikers, inclusief het verkrijgen en behouden van toestemming voor zover dit vereist is, en
(B) ons beschermen tegen en vrijwaren van enige claim, rechtszaak of gerechtelijke actie die door een Eindgebruiker tegen
ons wordt gericht in verband met handelingen of nalatigheden met betrekking tot persoonlijke gegevens van Eindgebruikers.
3. Promotionele programma’s. Dit artikel 3 (Promotionele programma’s) is alleen op u van toepassing als wij u speciale
toegangsrechten tot de Services hebben verleend in het kader van een speciaal programma (“Promotioneel programma”).
Uw recht de services te gebruiken in het kader van een Promotioneel programma wordt direct beëindigd als de beperkte
tijdsperiode verstrijkt die wordt vermeld in het Promotioneel programma. Bovendien behouden we ons het recht voor
Promotionele programma’s of uw gebruik van de Services in het kader van een Promotioneel programma op elk moment en
om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten. Uw rechten en de rechten van Eindgebruikers om toegang te
krijgen tot Content die is ingediend bij uw account en door de Services wordt verwerkt in het kader van een Promotioneel
programma, kunnen direct eindigen na beëindiging van uw gebruik van de Services.
4. Servicespecifieke voorwaarden. De voorwaarden in dit artikel 4 (Servicespecifieke voorwaarden) zijn alleen van
toepassing op de specifieke aanbiedingen die hieronder worden genoemd. In geval van een conflict tussen dit artikel 4
(Servicespecifieke voorwaarden) en deze Aanvullende Voorwaarden, zijn de voorwaarden van artikel 4 (Servicespecifieke
Voorwaarden) van toepassing.
4.1 Verzenden. Wanneer u een bestand verzendt met Adobe Send, wordt het automatisch geüpload naar de server van
Adobe. Wij informeren uw Eindgebruikers wanneer het bestand gereed is om te worden gebruikt en/of gedownload. Uw
ontvangers kunnen toegang tot het bestand krijgen of het bestand downloaden door te klikken op een koppeling in de email die we naar uw ontvangers sturen. We mogen informatie verzamelen met betrekking tot de ontvangst en het gebruik
van een Adobe Send-bestand door een ontvanger en we mogen die informatie met u delen. U bent er verantwoordelijk voor
de Eindgebruikers te laten weten dat deze informatie kan worden verzameld en gedeeld.
4.2 Beoordelingsservice van Adobe. Wanneer u een bestand deelt via de beoordelingsservice van Adobe, wordt het
automatisch geüpload naar de server van Adobe. Uw Eindgebruikers worden geïnformeerd wanneer het bestand gereed is

om te worden gebruikt en gedownload. Uw Eindgebruikers kunnen het bestand gebruiken en downloaden door te klikken
op een koppeling in de e-mail die we hen sturen en waarmee ze de beoordelingsservice kunnen openen. We kunnen
Content en andere informatie van Eindgebruikers die verband houden met hun gebruik van de beoordelingsservice,
verzamelen en opslaan, en we kunnen die gegevens met u en andere Eindgebruikers delen. U bent er verantwoordelijk voor
de Eindgebruikers te laten weten dat deze informatie kan worden verzameld en gedeeld.
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