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Disse Tilleggsvilkårene regulerer din bruk av Document Cloud og er innlemmet via referanse i Adobes Generelle vilkår for 
bruk ("Generelle vilkår") som ligger på www.adobe.com/go/terms (disse Tilleggsvilkårene og de Generelle vilkårene refereres 
til samlet som "Vilkår"). Begreper med stor forbokstav som ikke er definert her, har samme betydning som definert i de 
Generelle vilkårene. Referanser til "Tjenester" i disse Tilleggsvilkårene er til Document Cloud-tjenester. Hvis lisensen din til 
Tjenestene omfatter Adobe Sign, og du samhandler med Adobe Sign-tjenesten mens du bruker Document Cloud, gjelder 
også Tilleggsvilkår for bruk av Adobe Sign som ligger på: www.adobe.com/go/adobesignterms. "Sluttbruker" betyr enhver 
person eller ethvert firma som mottar, vurderer, aksepterer, signerer, godkjenner, overfører eller delegerer handlinger til en 
tredjepart, eller som på annen måte samhandler med Tjenestene. 
 

1. Periode og opphør. 

1.1  Disse Tilleggsvilkårene fortsetter å gjelde helt til enten du eller vi avbryter avtalen, slik det er angitt i Vilkårene. I tillegg til 
de årsakene vi kan ha for å avslutte avtalen om disse Tilleggsvilkårene i henhold til de Generelle vilkårene, kan vi også 
avslutte avtalen om disse Tilleggsvilkårene hvis Tjenestekontoen din blir brukt av en tredjepart uten autorisasjon. 

1.2  I tillegg til de avsnittene som spesifiseres under avsnittet "Fortsatt gyldighet" i de Generelle vilkårene, vil følgende avsnitt i 
disse Tilleggsvilkårene fortsette å være juridisk bindende ved utløp eller avslutning av Tilleggsvilkårene: 1.2 (Varighet og 
opphør), 2 (Dine ansvarsområder) og 4 (Tjenestespesifikke vilkår). 
 

2. Dine ansvarsområder. Når det gjelder ansvarsfordelingen mellom oss og deg, er du eneansvarlig for all Personlig 
informasjon om Sluttbrukere som brukes eller sendes inn i forbindelse med Tjenestene. Du må gjøre følgende:  

(A) overholde alle databeskyttelses- og personvernlover og regler som gjelder Personlig informasjon om Sluttbrukere, 
inkludert innhenting og opprettholdelse av samtykke der det er pålagt; og 

(B) beskytte oss mot tap, holde oss skadesløs mot enhver form for krav, søksmål eller rettergang mot oss av en Sluttbruker 
som måtte oppstå som resultat av handlinger eller utelatelser som gjelder Personlig informasjon om Sluttbrukere. 
 

3. Kampanjetilbud. Avsnitt 3 i dette dokumentet (Kampanjetilbud) gjelder bare for deg hvis vi har gitt deg spesielle 
tilgangsrettigheter til Tjenestene under en spesialordning (som hver kalles "Kampanjetilbud"). Din rett til å bruke Tjenestene 
under et Kampanjetilbud, opphører umiddelbart når den avgrensede tidsperioden som er spesifisert for dette 
Kampanjetilbudet utløper. I tillegg forbeholder vi oss retten til å avbryte eller si opp ethvert Kampanjetilbud eller din tilgang 
til Tjenestene under et Kampanjetilbud, når som helst og uten videre begrunnelse. Dine og Sluttbrukernes tilgangsrettigheter 
til Innhold som er lagt inn på kontoen din og bearbeidet av Tjenestene under et Kampanjeprogram, kan fjernes umiddelbart 
ved opphør av din bruk av Tjenestene. 
 

4. Tjenestespesifikke vilkår. Vilkårene avsnitt 4 (Tjenestespesifikke vilkår) i dette dokumentet gjelder bare for de bestemte 
tilbudene som beskrives nedenfor. Dersom det er konflikt mellom avsnitt 4 (Tjenestespesifikke vilkår) og disse 
Tilleggsvilkårene, skal betingelsene i avsnitt 4 (Tjenestespesifikke vilkår) gjelde.   

4.1 Send. Når du sender en fil ved hjelp av Adobe Send, lastes filen automatisk opp til Adobes server, og vi vil varsle 
Sluttbrukerne når filen er tilgjengelig og/eller klar for nedlasting. Mottakerne dine kan få tilgang til eller laste ned filen din ved 
å klikke på en kobling i e-posten som vi sender til dem. Vi kan samle inn opplysninger om at mottakeren har mottatt og brukt 
Adobe Send-filer, og vi kan dele denne informasjonen med deg. Det er ditt eneansvar å varsle Sluttbrukere om innhenting og 
deling av denne informasjonen. 

4.2 Adobes gjennomgangstjeneste. Når du deler en fil ved hjelp av Adobes gjennomgangstjeneste, lastes filen automatisk 
opp til Adobes server, og Sluttbrukerne varsles når filen er tilgjengelig eller klar for nedlasting. Sluttbrukerne dine kan få 
tilgang til og/eller laste ned filen ved å klikke på en kobling i e-posten som vi sender til Sluttbrukerne, og på denne måten gå 
til gjennomgangstjenesten. Vi kan samle inn og lagre Innhold og annen informasjon fra Sluttbrukerne i forbindelse med deres 
bruk av gjennomgangstjenesten, og vi kan dele denne informasjonen med deg og andre Sluttbrukere. Det er ditt eneansvar å 
varsle Sluttbrukere om innhenting og deling av denne informasjonen. 

http://www.adobe.com/go/terms
http://www.adobe.com/go/adobesignterms
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