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Tilleggsvilkår til Adobes Generelle vilkår for bruk
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Disse Tilleggsvilkårene er innlemmet via referanse i Adobes Generelle vilkår for bruk ("Generelle vilkår") som ligger på
www.adobe.com/go/terms og styrer din bruk av Adobe Stock-tjenestene med hensyn til opplastingen eller innsendingen av
ethvert Verk til Adobe Stock. Disse Tilleggsvilkårene gjelder for alt av Innhold, fotografier, illustrasjoner, vektorer, bilder, maler,
3D-ressurser, videoer og andre billedlige eller grafiske Verker (kollektivt og inkludert alle tilknyttede nøkkelord, beskrivelser,
kreditter og bildetekster) som du sender inn til oss eller laster opp til et Nettsted under disse Tilleggsvilkårene eller en
tidligere versjon av disse ("Verk(er)"). Disse Tilleggsvilkårene og de Generelle vilkårene refereres kollektivt til som "Vilkår."
Begreper med stor forbokstav som ikke er definert her, har samme betydning som definert i de Generelle vilkårene.
"Nettsted" betyr våre nettsteder og applikasjoner som legger til rette for tilgang til disse nettstedene, inkludert, men ikke
begrenset til, contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com og adobe.com. Hvis du sender inn Verker på vegne
av gjeldende innehaver(e) av opphavsrett, representerer og garanterer du at du har myndighet til, og vil, sikre at slike eier(e)
av opphavsrett overholder Vilkårene der det er nødvendig. Hvis du sender inn Verker på vegne av en enhet, gjelder Vilkårene
for den enheten og dets tilknyttede forbindelser. I et slikt tilfelle, representerer og garanterer du at du har fullmakt til å binde
enheten til Vilkårene.
1. Lisenser for Adobe. Du gir oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, evigvarende fullt betalt og royalty-fri lisens til å
bruke, reprodusere, offentlig vise, offentlig fremføre, distribuere, indeksere, oversette og endre Verket med det formål å drifte
Nettstedet; presentere, distribuere, markedsføre, fremme og lisensiere Verket ditt til brukere; utvikle nye funksjoner og
tjenester; arkivere Verket; og beskytte Verket. Vi kan bruke Verket med det formål å markedsføre og fremme Verket ditt,
Nettstedet, virksomheten vår og våre andre produkter og tjenester. I så fall gir du oss en ikke-eksklusiv,
verdensomspennende, fullt betalt og royalty-fri lisens til å bruke, reprodusere, offentlig vise, distribuere, modifisere, offentlig
fremføre og oversette Verket etter behov, og vi kan kompensere deg etter egen skjønn slik det er beskrevet i avsnitt 5
(Betaling) nedenfor. Du gir oss også retten, men ikke forpliktelsen, til å bruke ditt visningsnavn, dine varemerker og
handelsnavn i forbindelse med markedsførings- og salgsfremmende aktiviteter og vår lisens til Verket underlagt Vilkårene.
2. Lisenser for brukere. Du gir oss en lisens til å videre underlisensiere vår rett til å bruke, reprodusere, offentlig vise,
distribuere, modifisere, offentlig fremføre og oversette Verket på en ikke-eksklusiv, verdensomspennende og evigvarende
basis i ethvert medium eller utførelsesform. Vi kan underlisensiere Verker i henhold til en skriftlig eller elektronisk avtale
mellom oss og en bruker ("Brukeravtale"). Lisensen til brukerne kan omfatte retten til å modifisere og opprette avledede
arbeider basert på Verket, inkludert, men ikke begrenset til, retten til å selge eller distribuere Verket for salg eller eventuelle
reproduksjoner derav, dersom det er innlemmet i, står sammen med eller vises på en vare eller annet forfatterskap, i hvilket
som helst medium eller format som nå eller senere er kjent, forutsatt at brukernes bruk av det modifiserte Verket er
begrenset utelukkende til de samme bruksområdene som er tillatt i forhold til det opprinnelige Verket. For klarhet, kan vi
tillate brukere og andre autoriserte tredjeparter (slik som, uten begrensning, markedsføringskonsulenter eller
tjenesteleverandører) å publisere eller dele Verket på sosiale mediesider eller andre tredjepartsnettsteder, underlagt
eventuelle restriksjoner pålagt av en Brukeravtale. Vi tilbyr et Application Program Interface-program ("API") som gjør at våre
partnere kan vise frem og legge til rette for salg av Verket.
3.

Immaterielle rettigheter.

3.1 Åndsverksrettigheter. Du representerer og garanterer at du eier alle rettigheter, titler og interesse for og i Verket,
inkludert alle opphavsrettigheter, varemerker, patenter, retten til privatliv, retten til reklame, moralske rettigheter og andre
eiendomsrettigheter (kollektivt, "Åndsverk"), eller innehar alle nødvendige rettigheter og lisenser til å gi oss lisensene under
Vilkårene. Du representerer og garanterer videre at Verket ikke vil krenke Åndsverket til andre, inneholde villedende eller
falsk informasjon eller inneholde ulovlig eller ærekrenkende innhold. Du skal ikke laste opp noe Verk som krenker
Åndsverket til noen person eller enhet eller som utgjør noen forringelse, fornærmelse eller annen ærekrenkelse mot personer
eller enheter. Du må også overholde gjeldende lov.

3.2 Klareringer. Hvis Verket inneholder et bilde av eller utseendet til en identifiserbar person, et varemerke eller en logo,
eller et bestemt særpreg som er beskyttet av Åndsverksrettigheter, representerer og garanterer du at (A) du har innhentet alle
nødvendige og gyldige klareringer eller avtaler som er vesentlig lik vår standard modell- og eiendomsklarering for hver
person eller eiendom avbildet i Verket; og (B) du vil snarest innhente kopier av slike fraskrivelser eller avtaler til oss på vår
forespørsel. Imidlertid, hvis vi samtykker til at du kan bidra til kolleksjonen vår av redaksjonelt innhold, og du laster opp et
Verk merket som "kun til redaksjonell bruk", kan vi akseptere Verket uten en modell- eller eiendomsklarering, etter eget
skjønn, og underlagt alle relevante retningslinjer eller krav. For Verker utpekt som "kun til redaksjonell bruk", representerer og
garanterer du at: (1) Verket viser motivet på sannferdig vis; (2) alle tilsvarende søkeord, beskrivelser, kreditter og bildetekster
er nøyaktige; og (3) Verket har ikke blitt modifisert på en måte som endrer den redaksjonelle konteksten eller integriteten.
4. Eierskap og bruk av Verket. I henhold til Vilkårene, overføres ingen tittel eller eierskapsinteresser i eller for Verket til oss.
Med unntak av lisensene du har gitt i henhold til Vilkårene, krever vi ingen eierskapsrettigheter til Verket. Både vi og våre
brukere som bruker et Verk, har rett, men ikke forpliktelse, til å identifisere deg som skaper eller kilde av Verket på vanlig
måte. Du forstår og samtykker til at, ved kommersiell bruk av Verket, (A) blir ikke skaperne vanligvis kreditert i slike
bruksområder; (B) brukere vil ikke være forpliktet til kreditere skapere; og (C) Verket kan modifiseres og brukes i forbindelse
med ethvert emne (med unntak av pornografisk eller ulovlig materiale). Du fraskriver deg derfor enhver rett til å motsette
deg disse vanlige forretningspraksisene; Brukeravtaler tillater imidlertid ikke bruk av Verker for pornografiske eller ulovlige
formål. I tillegg kan metadata endres, fjernes eller tilføyes, uten ansvar for oss, våre distributører eller brukere. Vi er ikke
ansvarlige for manglende overholdelse av Vilkårene i en brukeravtale eller for misbruk av tredjepart. Du gir oss retten til å
håndheve ditt Åndsverk mot overtredere, men vi har ingen forpliktelse til å gjøre dette. Hvis du mener at Verket ditt har blitt
misbrukt, samtykker du til å varsle oss og ikke foreta noen handlinger uten vårt skriftlige samtykke.
5.

Betaling.

5.1 Priser og betalingsinformasjon. Vi betaler deg som beskrevet under Priser og betalingsinformasjon på
https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html (eller etterfølgende side eller URL) (samlet, "Priser og
betalingsinformasjon") for ethvert salg av lisenser til Verket, med fradrag av eventuelle avbestillinger, returneringer og
refusjoner. Vi kan endre Priser og betalingsinformasjon fra tid til annen, inkludert, men ikke begrenset til, oppdatering av
kategoriene for Verker, oppdatering av priser og betalingsbetingelser, og henvise deg til nye Priser og nye
Betalingsinformasjon for prissetting og betalingsinformasjon. Du bør se på Priser og betalingsdetaljer regelmessig. Ved å
fortsette å sende inn eller laste opp Verker, eller ved å ikke fjerne Verker, godtar du eventuelle nye Priser og betalingsdetaljer
som revidert fra tid til annen. Du kan utpeke Verket som gratis innhold, i så fall kan vi distribuere dette Verket uten ansvar
overfor eller betaling til deg. Hvis du ikke er eieren av opphavsretten til et Verk, er du eneansvarlig for å kompensere slike
opphavsrettseiere der det er aktuelt. Vi kan bruke betalingstjenester fra tredjepart, som PayPal, for å lette betalingen til deg.
Hvis vi eller våre partnere tilbyr en kampanje, prøveversjon, test eller vannmerket versjon av Verket ditt, er vi ikke underlagt
betalingsforpliktelsene i denne delen.
5.2 Skatter. Du er ansvarlig for å fylle ut eventuelle IRS-skjemaer for å motta betaling. En "amerikansk person" (slik det er
definert av IRS) må sende inn det utfylte IRS-skjemaet W-9 til oss. En "utenlandsk person" (slik det er definert av IRS) må
sende inn det utfylte IRS-skjemaet W-8 til oss for å kreve en redusert sats for, eller fritak fra, å ha opphold som beboer i et
fremmed land som USA har en skatteavtale med. Hvis en avgift som betales til deg, er gjenstand for skattefradrag eller annen
skatt som er innsamlet ved kilden av en skattemyndighet, trekker vi avgiften fra gebyret til deg. Vi vil gjøre en rimelig innsats
for å gi deg en kopi av den offisielle kvitteringen som dekker slik betaling av skatt, dersom en slik kopi er tilgjengelig. Vi vil
med rimelighet samarbeide med deg for å få fordelene av eventuelle gjeldende traktatavtaler som gjelder slike avgifter.
6.

Levering, innsending og administrering av Verket.

6.1 Levering og innsending av Verket. Du skal levere Verket i formatet/formatene og via leveringsmetoden(e) som vi
etterspør. I tillegg skal du sende Verket til vår gjennomgang i samsvar med retningslinjene som er tilgjengelige på vårt
Nettsted eller er levert av oss til deg ("Retningslinjer"). Vi kan endre Retningslinjene fra tid til annen. Du bør se på
Retningslinjene regelmessig. Vi kan akseptere eller avvise Verker du laster opp til Nettstedet vårt, eller på annen måte sender
til oss, etter eget skjønn.

6.2 Administrering av Verket. Du kan når som helst fjerne ethvert Verk fra Nettstedet, forutsatt at du ikke fjerner mer enn
det som er størst av 100 Verker eller 10 % av Verkene, i en 90-dagers periode uten et 90-dagers skriftlig forhåndsvarsel til
Adobe. Vi kan fjerne Verker eller avslutte kontoen din etter eget skjønn, uten forvarsel.
7. Forpliktelser ved erstatning. Uten begrensninger til forpliktelsene dine pålagt av de Generelle vilkårene, skal du
beskytte oss og våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, ansatte, partnere og lisensgivere og lisensierte
(inkludert brukere) mot ethvert krav, etterspørsel, tap eller skader, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår som
følge av eller knyttet til Verker eller annet innhold du sender inn til oss, eller din bruk av Nettstedet eller brudd på disse
Vilkårene. Vi har rett til å kontrollere forsvaret mot ethvert krav, handling eller sak når det gjelder erstatning relatert til deg,
med juridisk bistand etter eget valg. Du skal samarbeide fullt ut med oss i forsvar av slike krav, handlinger eller saker. Ethvert
beløp som er ditt eller kan skyldes deg i henhold til avsnitt 5 (Betaling) ovenfor, kan motregnes og reduseres i forhold til
ethvert beløp som skyldes av deg i henhold til dine erstatningsforpliktelser herunder, uten krav eller varsel til deg.
8.

Opphør og overlevelse

8.1 Opphør. Vi kan si opp disse Tilleggsvilkårene, fjerne ethvert Verk eller suspendere kontoen din, uten forhåndsvarsel. Vi
har ingen betalingsforpliktelser overfor deg hvis vi avslutter disse Tilleggsvilkårene av en grunn. For eksempel kan du ikke
laste ned Adobe Stock-innhold med hovedformål om å kunstig øke antallet nedlastinger av innholdet til en gitt bidragsyter,
eller med hovedformål om å kunstig utløse betalinger. Du kan avslutte disse Tilleggsvilkårene når som helst med minst 90dagers skriftlig forhåndsvarsel til oss via e-post til contributor-support@adobe.com. Vi vil gjøre en rimelig innsats for å få
ethvert Verk som du har fjernet fra Nettstedet, fjernet fra nettstedene til alle våre tilknyttede selskaper (inkludert
søsternettsteder) innen 60 dager etter at Verket ble fjernet fra Nettstedet. Før opphør av disse Tilleggsvilkårene eller fjerning
av Verket fra Nettstedene til ethvert av våre tilknyttede selskaper, kan våre brukere fortsette å innhente nye lisenser til Verket.
8.2 Iverksettelse av opphør; overlevelse. Etter opphøret av disse Tilleggsvilkårene, kan vi fortsette å bruke Verket kun for
interne arkiv- og referanseformål eller som beskrevet i avsnitt 8.2 i dette dokumentet (Iverksettelse av opphør; overlevelse).
Avsnitt 3 (Immaterielle rettigheter), 4 (Eierskap og bruk av Verket), 5.1 (Priser og betalingsinformasjon) (hvis Adobe har noen
betalingsforpliktelser), 5.2 (Skatter), 7 (Erstatningsforpliktelser), 8 (Opphør og overlevelse), og 9.1 (Forhold) vil overleve
opphøret av disse Tilleggsvilkårene. Eventuelle lisenser til et Verk som er gitt til brukerne våre eller til oss før fjerning av dette
Verket fra Nettstedet eller datoen for opphøret, overlever opphøret av disse Tilleggsvilkårene. I tillegg kan brukere med
Brukeravtaler som tillater dem å lisensiere og beholde et Verk som en komprimeringsversjon (f.eks. som en forhåndsprøve),
videre konvertere den lisensen til en brukslisens. Vi vil betale som angitt i avsnitt 5 (Betaling) for eventuelle lisensavgifter som
vi mottar knyttet til Verket ditt etter opphøret av disse Tilleggsvilkårene.
9. Diverse.
9.1 Forhold. Hvis du bor i USA, er forholdet ditt med Adobe Inc., et amerikansk selskap. Hvis du bor utenfor USA, er forholdet
ditt med Adobe Canada Services Corporation, et kanadisk selskap. Forholdet mellom deg og oss i henhold til disse
Tilleggsvilkårene er som uavhengige entreprenører. For avklaringsformål er vi ikke et fellesforetak, partnere, sjef og agent,
eller arbeidsgiver og ansatt. Ingenting i disse Tilleggsvilkårene har til hensikt, eller vil, overlate noen tredjepart eller enhet
noen rettigheter, fordeler eller rettsmidler av noe slag.
9.2 Ansvarsfraskrivelse. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for informasjon, tilbakemeldinger, materialer eller svar på
spørsmål gitt av oss eller våre representanter, som kun gis som en velvilje og endrer ikke Vilkårene og utgjør ikke juridisk
rådgivning. Uten begrensninger gir vi ingen representasjon eller garanti for at du eller noen annen part kan eller vil oppnå et
betalings- eller inntektsnivå under eller som følge av disse Tilleggsvilkårene.
9.3 Kommunikasjon. Du erkjenner at Adobe kan kontakte deg via e-post eller andre metoder for å kommunisere med deg
angående Adobes innholdsbehov og effektive måter for oss å jobbe sammen på.
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