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Disse Tilleggsvilkårene styrer din bruk av Adobe Spark og er innlemmet via referanse i Adobes Generelle vilkår for bruk 
("Generelle vilkår") som ligger på https://www.adobe.com/legal/terms.html. (disse Tilleggsvilkårene og de Generelle 
vilkårene refereres samlet til som "Vilkår"). Begreper med stor forbokstav som ikke er definert her, har samme betydning som 
definert i de Generelle vilkårene.  
 

 1.  Skrift lastet opp av Spark-kunde.  

1.1  For alle skrifter eller skrift-filer som du laster opp eller sender inn til Adobe Spark ("Skrift lastet opp av Spark-kunde"), 
representerer og garanterer du at du innehar alle nødvendige rettigheter for å tillate oss å bruke, reprodusere, vise, være vert 
for og distribuere Skriften lastet opp av Spark-kunde i forbindelse med Spark-prosjekter (definert nedenfor) som du oppretter 
via Adobe Spark. En Skrift lastet opp av Spark-kunde regnes ikke som et Spark-prosjekt, slik det er definert i Vilkårene. Adobe 
representerer eller garanterer ikke at slike Skrifter lastet opp av Spark-kunder vil være kompatible med eller egnet for bruk 
med Adobe Spark.  

1.2  Dersom vi blir informert av en tredjepart eller blir klar over at du ikke har rettighetene som du garanterer for i avsnitt 1.1 
(Skrift lastet opp av Spark-kunde), eller at en Skrift lastet opp av Spark-kunde på din konto bryter med Åndsverksrettighetene 
til en tredjepart, kan vi fjerne Skriften lastet opp av Spark-kunde fra kontoen din og fra Spark-prosjektene som bruker denne 
Skriften lastet opp av Spark-kunde. Hvis vi fjerner Skrift lastet opp av Spark-kunde fra kontoen din eller fra Spark-prosjekter 
som bruker Skriften lastet opp av Spark-kunde, kan visningen av Spark-prosjektene dine endre seg. Hvis du vil vite mer om 
hvordan Spark-prosjektene dine kan endre seg, kan du se siden for vanlige spørsmål om Adobe Spark.  

1.3  Vi anbefaler at du tar en sikkerhetskopi av Skrifter lastet opp av Spark-kunde på et annet sted med jevne mellomrom, 
hvis Tjenestene tilbyr lagring og denne funksjonaliteten er aktivert for de gjeldende Tjenestene.  

1.4  Du kan oppheve tilgangen til en Skrift lastet opp av Spark-kunde og når som helst avslutte våre rettigheter ved å slette 
Skriften lastet opp av Spark-kunde fra funksjonen for administrering av varemerker i Adobe Spark.  

1.5  Ved opphør eller stenging av kontoen din forbeholder vi oss retten til å slette Skrifter lastet opp av Spark-kunde. Noen 
kopier av Skriften lastet opp av Spark-kunde kan beholdes som en del av rutinemessige sikkerhetskopier. 

1.6  Du skal ikke dele en Skrift lastet opp av Spark-kunde eller delta i oppførsel som krenker noens Åndsverksrettigheter.  

1.7   Du skal ikke laste opp, overføre, lagre eller gjøre tilgjengelig noen Skrift lastet opp av Spark-kunde eller kode som 
inneholder virus, skadelig kode, skadelig programvare eller komponenter som er konstruert for å skade eller begrense 
funksjonaliteten til Tjenestene.  

1.8   Vi kan samle inn informasjon knyttet til din bruk av Skrift lastet opp av Spark-kunde, som for eksempel navn på Skriften 
lastet opp av Spark-kunde som du laster opp, og hvordan du bruker Skriften lastet opp av Spark-kunde.  

 
2.  Tredjepartstjenester.   

2.1  Adobe Spark inneholder funksjoner som lar deg bruke og søke etter innhold fra uavhengige tredjepartstjenester direkte 
fra Adobe Spark og å importere denne typen innhold direkte til Spark-prosjektet ditt. Adobe Spark gir tilgang til slike 
tredjepartstjenester bare som en bekvemmelighet. Noen tredjepartstjenester eller -innhold kan tilbys kun for personlig, ikke-
kommersiell bruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Bruksrettigheter for bilder: 
https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html. Alle andre krav i de Generelle vilkårene som omhandler bruk 
av tredjepartsleverandører, gjelder.    

 
3.   Personlig informasjon om Spark-besøkende.    

3.1  Dine ansvarsområder. Mellom oss og deg er du eneansvarlig for all personlig informasjon om besøkende på Adobe 
Spark-prosjektene dine ("Spark-besøkende") som du kan samle via Spark-prosjektene dine når Spark-besøkende viser, får 

https://www.adobe.com/legal/terms.html
https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html


tilgang til eller bruker Spark-prosjektene dine. "Spark-prosjekter" betyr prosjektene som du oppretter ved bruk av Adobe 
Spark, for eksempel videoer, nettsteder og grafikk. Du må gjøre følgende:     

(A)  overholde alle lover og regler for databeskyttelse og personvern som gjelder den personlige informasjonen om Spark-
besøkende, som kan omfatte oppretting av retningslinjer for personvern som er tilgjengelig på eller med Spark-prosjektene 
dine, presentering av et banner for informasjonskapsler, innhenting og opprettholdelse av samtykke o.l.; og    

(B)  beskytte oss mot tap, holde oss skadesløs mot enhver form for krav, søksmål eller rettergang mot oss fra Spark-
besøkende som måtte oppstå som resultat av handlinger eller utelatelser som gjelder den personlige informasjonen om 
Spark-besøkende.   
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