Tilleggsvilkår for Behance
Sist oppdatert 27. juli 2021. Erstatter alle tidligere versjoner.
Disse Tilleggsvilkårene regulerer din bruk av Behance og er innlemmet via referanse i Adobes Generelle vilkår
for bruk ("Generelle vilkår") som ligger på http://www.adobe.com/go/terms_no (disse Tilleggsvilkårene og de
Generelle vilkårene refereres til kollektivt som "Vilkår"). Begreper med stor forbokstav som ikke er definert her,
har den samme betydningen som er definert i de Generelle vilkårene.
1. Lisenser til innholdet ditt. Du beholder alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt, men vi krever visse
lisenser fra deg til innholdet ditt. Når du laster opp eller sender inn innhold til Tjenestene, gir du oss en ikkeeksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri, underlisensierbar og overførbar lisens til å bruke, reprodusere,
offentlig vise, distribuere, modifisere (for å for eksempel reklamere bedre for innholdet ditt), offentlig fremføre og
oversette innholdet. Lisensen gitt av deg er med det formål å drive, markedsføre, fremme og forbedre
Tjenestene. Vi tilskriver deg innholdet ditt hvis vi inkorporerer det i en Tjenestefunksjon eller i markedsføringseller salgsfremmende materialer.
2.

Brukeratferd.

2.1. Ingen misbruk av Tjenestene. Du kan ikke bruke Tjenestene til å gjøre noe ulovlig, krenkende,
forstyrrende, skadelig, truende, fornærmende, tortisk, ærekrenkende, uanstendig, profant, hatefullt eller på
annen måte krenkende. Selv om du kan fremme de kreative arbeidene dine på Tjenestene, skal du ikke spamme
andre brukere. Du skal ikke bedrive nettfisking eller samle andre personers informasjon uten deres samtykke. Du
skal ikke innramme (frame) Tjenestene eller vår nettside uten vår godkjenning. Du skal ikke kopiere eller
etterligne designet, utformingen eller utseendet av Tjenestene. Bruk Tjenestene bare til å legge inn ditt eget
kreative arbeid. Du skal ikke bruke Tjenestene som en generell bildevertstjeneste, for eksempel til
bannerannonser o.l. Hvis vi avgjør at oppførselen din bryter med Vilkårene eller våre Retningslinjer for
fellesskapet som er tilgjengelige på http://www.behance.net/misc/community, og som er innlemmet via
referanse i Vilkårene, kan vi fjerne innholdet ditt eller deaktivere din bruk av Tjenestene når som helst, med eller
uten varsel til deg.
2.2. Etterligning. Behance handler om at kreative fagfolk får kreditt for det de lager, derfor krever vi (og du
godtar) at du bruker det virkelige navnet eller yrkesnavnet ditt i profilen din. Hvis vi i god tro mener at du har
opprettet en konto som etterlikner en annen person, kan vi, etter eget skjønn og etter en intern undersøkelse,
enten overføre kontoen din til personen du utgir deg for å være eller si opp kontoen din uten ansvar overfor deg.
2.3. Informer oss hvis du ser andre som misbruker Tjenestene. Rapporter eventuell problematisk oppførsel
eller innhold du finner på Tjenestene ved å klikke på "Rapporter"-knappen, og fortell oss om det.
3. Tilgang til og deling av Innholdet ditt. Ved å sende inn innhold til Tjenestene våre, gir du også andre
Behance-brukere retten til å dele Innholdet ditt via ulike plattformer på sosiale medier som er integrert med
Behance. Vi kan tilby deg måter å få tilgang til og fjerne innholdet ditt. Tjenesten vår kan også gi deg muligheten
til å begrense bruksområdet, tilgangen til og andre brukeres tilgang til og bruk av innholdet ditt (som for
eksempel å gjøre innholdet ditt tilgjengelig under Creative Commons-lisenser). Du er ansvarlig for å bestemme
de begrensningene som er plassert på innholdet og for å angi riktig tilgangsnivå til innholdet. Vi overvåker eller
kontrollerer ikke hva andre gjør med innholdet ditt. Det er ditt eget ansvar å informere andre brukere om
hvordan innholdet ditt kan deles og å justere innstillingene knyttet til tilgang til og deling av innholdet ditt.
4. Tredjepartsnettsteder og -tjenester. Vi kan inkludere koblinger til nettsider eller tjenester som vi ikke
drifter. Vi har ingen kontroll over og er ikke ansvarlige for innholdet som vises på disse nettstedene eller
tjenestene.
5. Tjenestespesifikke vilkår. Visse Tjenester krever at du kjøper et abonnement eller medlemskap for å få
tilgang til hele eller deler av disse Tjenestene. Abonnementsvilkår er tilgjengelige her.

6. Skaper-abonnementer i Behance. Vi kan gjøre funksjoner tilgjengelige via Tjenestene som tillater at visse
Behance-brukere ("Skapere") oppretter, administrerer og tilbyr betalte abonnementer ("Skaperabonnementer") til andre Behance-brukere ("Abonnenter").
6.1. Forstå at vi har en begrenset rolle.
(A) Ikke ansvarlige for Skaper-abonnementer. Vi er ikke ansvarlige for og fremmer ikke Skaperabonnementer, Skapere eller noen former for krav, innhold eller fordeler som fås eller oppnås av disse.
Videre gir vi ingen garantier for betalingsvolumer som kan genereres av, eller antallet Abonnenter som
velger å registrere seg for, Skaper-abonnementer.
(B) Betalingsprosessering. Vi behandler ikke kredittkortbetalinger, og vi innehar ingen innbetalte midler fra
Abonnenter knyttet til Skaper-abonnementer. I stedet er det Stripe, Inc. ("Stripe"), en betalingsprosessor fra
tredjepart som vi samarbeider med, som behandler alle betalinger som gjøres av Abonnenter. Som en del
av betalingstransaksjonene knyttet til et Skaper-abonnement, samtykker du til behandling, bruk, overføring
eller utlevering av data til Stripe i henhold til Stripes Retningslinjer for personvern (eller etterfølgende
nettadresse). Vi har ingen kontroll over hvordan Stripe bruker informasjonen din.
(C) Tvister. Vi involverer oss ikke i, og er ikke pålagt å undersøke, tvister som måtte oppstå mellom Abonnenter
og Skapere eller som gjelder Skaper-abonnementer. Du samtykker til at alle forespørsler om kansellering
eller refusjon samt alle andre problemer knyttet til et Skaper-abonnement skal rettes utelukkende til (og
håndteres utelukkende av) Skaperen det gjelder. Vi håndterer ikke forespørsler om refusjon eller
tilbakebetalinger knyttet til Skaper-abonnementer. Vi er ikke ansvarlige, uansett sammenheng, for Skaperabonnementer.
6.2. Hvis du er en Skaper, gjelder følgende Vilkår for deg.
(A) Konfigurasjon. For å konfigurere Skaper-abonnementet ditt, må du fullføre alle trinnene i
konfigurasjonsprosessen, inkludert å oppgi prisen for Skaper-abonnementet, opprette og koble til Stripeselgerkontoen din og fullføre alle eventuelle handlinger som kreves av Stripe. Vi forbeholder oss retten til å
innføre begrensninger av vilkårene for Skaper-abonnementer, inkludert de som er knyttet til priser og om
prisene kan endres, og angående kansellering eller oppretting av nye Skaper-abonnementer. Fra tid til
annen kan det hende vi krever at du tar flere skritt for å holde Skaper-abonnementet ditt aktivt.
(B) Premium-innhold. Hvis du gir Abonnentene tilgang til premium-innhold eller innhold med begrenset
tilgang, gjør du dette på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige for eventuell gjenbruk eller misbruk av premiuminnhold eller innhold med begrenset tilgang som du leverer til Abonnentene dine.
(C) Betalingstransaksjoner. Alle Skaper-abonnementer er transaksjoner direkte mellom deg og den gjeldende
Abonnenten som benytter Stripe som en tredjeparts betalingsprosessor. Hvis du ikke opprettholder Stripekontoen din eller avslutter koblingen mellom Stripe-kontoen din og Tjenestene, kan vi umiddelbart avbryte
alle Skaper-abonnementene dine, og du vil ikke kunne motta ytterligere betalinger fra Abonnenter. En
betingelse for å knytte Stripe-kontoen din til Tjenestene:
(1) du må til enhver tid overholde vilkårene og betingelsene i den Stripe-tilknyttede kontoavtalen din,
inkludert å avstå fra enhver aktivitet som uttrykkelig forbys i listen over Stripe-begrensede virksomheter,
og;
(2) du godkjenner at vi får tilgang til og bruker betalings-ID-en din, kontostatusen og
transaksjonshistorikken din hos Stripe for å legge til rette for Skaper-abonnementer, drifte Tjenestene
og gi deg informasjon om Skaper-abonnementene dine.
(D) Tjenestegebyrer. I forbindelse med betalinger som gjøres via Skaper-abonnementet ditt, blir du belastet to
avgifter fra Stripe (oppført nedenfor), som kan trekkes før midlene settes inn på Stripe-kontoen din. Disse
avgiftene er oppført når du konfigurerer Skaper-abonnementet ditt.
(1) Plattformgebyrer for Behance. Vi skal motta en avgiftsgebyr for plattformen i forbindelse med hver
betalingstransaksjon for Skaper-abonnementer, og vi kan endre denne fra tid til annen. Etter vårt eget
skjønn kan vi fraskrive oss deler av eller hele denne avgiften for enhver Skaper på hvilket som helst

grunnlag, inkludert, men ikke begrenset til, årsaker som din opptjente inntekt, antallet abonnenter,
Creative Cloud-abonnementsstatus og mer.
(2) Avgifter for behandling av Stripe-betalinger. Stripe skal motta gebyrer for betalingsprosesseringer i
forbindelse med hver betalingstransaksjon for Skaper-abonnementer, slik det er beskrevet i den Stripetilknyttede kontoavtalen din. Stripe kan endre gebyrene for betalingsprosesseringer fra tid til annen og
uten forvarsel.
(E) Skatter. Du samtykker til at du skal dekke og stå ansvarlig for alle gjeldende føderale, statlige, lokale og
utenlandske skatter, avgifter, tariffer, honorarer, kildeskatter og lignende (inkludert, uten begrensninger,
salgs-, bruksskatter og merverdiavgifter) knyttet til Skaper-abonnementet ditt. Det er ditt ansvar å avgjøre
hvilke skatter, om noen, som gjelder for betalingene du mottar fra Abonnentene i forbindelse med Skaperabonnementet ditt, og det er utelukkende ditt ansvar å vurdere, samle inn, rapportere og oversende riktig
skatt, hvis aktuelt, til gjeldende skattemyndighet. Vi er ikke, under noen omstendigheter, ansvarlige for å
beregne, kreve inn eller betale slike avgifter.
(1) Skjemaer og merknader. I den grad Stripe er forpliktet til å gi deg visse avgiftsrelaterte merknader eller
skjemaer (for eksempel skattefakturaer) knyttet til betalinger som gjøres i forbindelse med Skaperabonnementet ditt, autoriserer du at vi kan motta disse merknadene og skjemaene på dine vegne og
fraskrive Stripe enhver forpliktelse om å levere disse varslene og skjemaene direkte til deg. Vanligvis bør
du logge på Stripe-kontoen din for å få tilgang til merknadene eller skjemaene.
(F) Suspensjon og opphør. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte Skaper-abonnementet ditt
når som helst, uten forhåndsvarsel eller forpliktelser, på hvilket som helst grunnlag og etter eget skjønn,
inkludert: (1) hvis du bryter med Vilkårene; (2) hvis du kobler Stripe-kontoen din fra Behance, ikke klarer å
opprettholde den tilknyttede Stripe-kontoen din eller hvis Stripe-kontoen din avsluttes, eller; (3) hvis
avtalen vår med betalingsprosessoren opphører eller utløper.
6.3. Hvis du er Abonnent, gjelder følgende Vilkår for deg.
(A) Direkte transaksjoner med Skaperen. Du godtar og forstår at når du abonnerer på et Skaper-abonnement,
inngår du et direkte, frittstående juridisk forhold til Skaperen og ikke med oss. Når du abonnerer på et
Skaper-abonnement, bør du utelukkende gjøre dette fordi du ønsker å støtte Skaperen; du er ikke garantert
å motta noen ekstra fordeler som en del av Skaper-abonnementet (for eksempel personlige interaksjoner
med Skaperen eller tilgang til Premium-innhold). Eventuelle innbetalinger du gjennomfører til en Skaper
gjøres på egen risiko.
(B) Faste betalinger. Alle Skaper-abonnementer er gjentakende abonnementer med fast trekk. Når du melder
deg på et betalt Skaper-abonnement, samtykker du til at Stripe belaster kredittkortet ditt det gjeldende
beløpet på det tidspunktet du starter abonnementet, og deretter på gjentakende basis inntil registreringen
din til det aktuelle Skaper-abonnementet kanselleres eller avsluttes. Vi kan tilby deg funksjoner som lar deg
administrere de aktive Skaper-abonnementene dine, men garanterer ikke at eventuelle handlinger du
foretar deg (for eksempel å kansellere registreringen til et Skaper-abonnement) blir implementert
umiddelbart, og vi ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser.
(C) Premium-innhold er kun for personlig bruk. Hvis du, som en del av registreringen til et Skaperabonnement, får tilgang til Premium-innhold eller innhold med begrenset tilgang, godtar du å kun bruke
innholdet til eget, personlig og ikke-kommersielt bruk, samt å avstå fra å legge ut eller dele innholdet, med
mindre du har mottatt en uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette av Skaperen. Du skal aldri legge ut eller dele
Premium-innhold eller innhold med begrenset tilgang i den hensikt å la andre få tilgang til innholdet uten å
registrere seg for et Skaper-abonnement.
7. Behance API. Hvis vi gjør Behance API-en tilgjengelig for deg som en del av Tjenestene, gir vi deg en
personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke Behance API-en utelukkende
for ikke-kommersielle formål slik det er tillatt i Vilkårene (med mindre vi har gitt deg spesifikk skriftlig tillatelse
som fastslår noe annet), og som er videre underlagt følgende restriksjoner:

7.1. Du skal overholde alle krav eller restriksjoner som er pålagt av innholdseiere for bruken av innholdet eller
prosjektene deres som er tilgjengelig gjennom Tjenestene. Du skal fjerne alt av denne typen innhold eller
prosjekter fra applikasjonen innen 24 timer på innholdseierens forespørsel;
7.2. Du må ha din egen personvernerklæring for applikasjonen din som beskriver dine metoder for datasikkerhet
og datainnsamling;
7.3. Du skal ikke bruke Behance API-er for noen applikasjon som etterlikner eller forsøker å erstatte den viktige
brukeropplevelsen til Tjenestene;
7.4. Du skal ikke skjule eller tilsløre din identitet eller din applikasjons identitet;
7.5. Du skal ikke kopiere, modifisere, distribuere, selge eller lease noen del av Behance API-en, og du kan heller
ikke omdanne eller dekompilere Behance API-en med mindre lover forbyr disse restriksjonene og du har gitt oss
en skriftlig forespørsel på forhånd;
7.6. Du skal ikke cache eller lagre noe Behance-innhold eller annet materiale enn det som er nødvendig for å
betjene tjenesten din (men ikke i mer enn 30 dager);
7.7. Du skal ikke bruke Behance API-en til noen applikasjon relatert til spyware, adware eller andre ondartede
programmer eller koder;
7.8. Du skal ikke bruke Behance API-en på noen måte som bryter med noen lov eller forskrift eller krenker
rettighetene til en tredjepart, inkludert retten til personvern eller retten til publisitet;
7.9. Du skal ikke bruke Behance API-en på en måte som vil påvirke stabiliteten til Tjenestene eller andre
applikasjoner som bruker Behance API-en; og
7.10. Behance API-lisensen avsluttes automatisk hvis du bryter noen av Vilkårene, eller hvis Behance avslutter
lisensen når som helst ved varsel til deg.
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