
Warunki dodatkowe dotyczące aplikacji Adobe Spark  
  
Data opublikowania: 16 marzec 2020 r. Data wejścia w życie: 16 kwietnia 2020 r. Niniejszy dokument zastępuje wszystkie 
swoje wcześniejsze wersje.  
  

Niniejsze Warunki dodatkowe regulują korzystanie z aplikacji Adobe Spark i stanowią integralną część Ogólnych 
warunków używania Adobe („Warunki Ogólne”), które można znaleźć pod 
adresem https://www.adobe.com/legal/terms.html. (Niniejsze Warunki dodatkowe oraz Warunki Ogólne są łącznie określane 
mianem „Warunki”). Terminy rozpoczynające się wielkimi literami i niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają 
znaczenia nadane im w Warunkach Ogólnych.  
 

 1.  Czcionka przesłana przez klienta do aplikacji Spark.  

1.1  W przypadku każdej czcionki lub każdego pliku czcionki przesłanych przez Użytkownika do aplikacji Adobe Spark 
(„Czcionka Przesłana Przez Klienta Do Aplikacji Spark”) Użytkownik gwarantuje, że ma wszelkie prawa niezbędne do 
zezwolenia Adobe na używanie, powielanie, wyświetlanie, hostowanie i rozpowszechnianie Czcionki Przesłanej Przez Klienta 
Do Aplikacji Spark w związku z Projektami Spark (zdefiniowanymi poniżej) utworzonymi przez Użytkownika za pomocą 
aplikacji Adobe Spark. Czcionka Przesłana Przez Klienta Do Aplikacji Spark nie jest uważana za Projekt Spark (zgodnie z 
definicją podaną w Warunkach). Adobe nie gwarantuje, że każda Czcionka Przesłana Przez Klienta Do Aplikacji Spark będzie 
zgodna z aplikacją Adobe Spark lub odpowiednia do użycia razem z aplikacją Adobe Spark.  

1.2  Jeśli Adobe uzyska informacje, także od osoby trzeciej, że Użytkownik nie posiada praw, których posiadanie gwarantował 
w punkcie 1.1 (zatytułowanym „Czcionka przesłana przez klienta do aplikacji Spark”), lub że jego Czcionka Przesłana Przez 
Klienta Do Aplikacji Spark narusza Prawa Własności Intelektualnej osób trzecich, wówczas Adobe może usunąć Czcionkę 
Przesłaną Przez Klienta Do Aplikacji Spark z konta Użytkownika i z Projektów Spark, które używają Czcionki Przesłanej Przez 
Klienta Do Aplikacji Spark. Jeśli Adobe usunie Czcionkę Przesłaną Przez Klienta Do Aplikacji Spark z konta Użytkownika lub z 
Projektów Spark, które używają Czcionki Przesłanej Przez Klienta Do Aplikacji Spark, sposób wyświetlania Projektów Spark 
Użytkownika może ulec zmianie. Więcej informacji na temat potencjalnych zmian w Projektach Spark Użytkownika można 
znaleźć w odpowiedziach na często zadawane pytania dotyczące aplikacji Adobe Spark.  

1.3  Adobe zaleca regularne tworzenie kopii zapasowej Czcionki Przesłanej Przez Klienta Do Aplikacji Spark w innym miejscu, 
jeśli Usługi te zapewniają możliwość przechowywania danych, a funkcja ta jest włączona przez odpowiednie Usługi.  

1.4  Użytkownik może w dowolnej chwili odebrać Adobe dostęp do swojej Czcionki Przesłanej Przez Klienta Do Aplikacji 
Spark i odebrać Adobe prawa, usuwając swoją Czcionkę Przesłaną Przez Klienta Do Aplikacji Spark z funkcji menedżera 
marek w aplikacji Adobe Spark.  

1.5  Po zamknięciu konta Użytkownika Adobe może usunąć Czcionkę Przesłaną Przez Klienta Do Aplikacji Spark 
Użytkownika. Niektóre kopie Czcionki Przesłanej Przez Klienta Do Aplikacji Spark mogą zostać zatrzymane w ramach 
rutynowych operacji tworzenia kopii zapasowej. 

1.6  Użytkownik nie może udostępniać Czcionki Przesłanej Przez Klienta Do Aplikacji Spark ani angażować się w działania 
naruszające Prawa Własności Intelektualnej innej osoby.  

1.7  Użytkownik nie może przesyłać, przekazywać, przechowywać ani udostępniać żadnej Czcionki Przesłanej Przez Klienta 
Do Aplikacji Spark lub kodu, które zawierają wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające 
na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcji Usług.  

1.8  Adobe może zbierać informacje związane z używaniem przez Użytkownika Czcionki Przesłanej Przez Klienta Do Aplikacji 
Spark, w tym nazwy oraz informacje o sposobach używania Czcionki Przesłanej Przez Klienta Do Aplikacji Spark.  

 
2.  Usługi osób trzecich.   

2.1  Adobe Spark zawiera funkcje umożliwiające Użytkownikowi używanie i wyszukiwanie zawartości z niezależnych usług 
osób trzecich z poziomu aplikacji Adobe Spark oraz importowanie takiej zawartości bezpośrednio do Projektu Spark 
Użytkownika. Adobe Spark zapewnia dostęp do usług osób trzecich wyłącznie dla wygody Użytkownika. Niektóre usługi lub 
zawartość osób trzecich mogą być oferowane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Więcej informacji na ten 

https://www.adobe.com/legal/terms.html


temat można znaleźć na stronie praw do używania zdjęć pod adresem https://www.adobe.com/legal/permissions/image-
notice.html. Obowiązują wszystkie inne wymagania określone w Warunkach Ogólnych w odniesieniu do używania usług 
dostawców zewnętrznych.  

 
3.   Dane osobowe odwiedzających Projekty Spark.    

3.1  Obowiązki Użytkownika. W stosunkach między Adobe a Użytkownikiem Użytkownik ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za wszystkie dane osobowe odwiedzających Projekty Adobe Spark („Odwiedzający Projekt Spark”), które 
Użytkownik może zebrać za pośrednictwem swoich Projektów Spark, gdy Odwiedzający Projekt Spark wyświetla Projekty 
Spark Użytkownika, używa ich lub uzyskuje do nich dostęp. „Projekty Spark” to tworzone przez Użytkownika za pomocą 
aplikacji Adobe Spark projekty, takie jak filmy, strony internetowe i grafiki. Użytkownik musi:     

(A)  przestrzegać wszystkich przepisów prawa ochrony danych i prywatności oraz zasad mających zastosowanie do danych 
osobowych Odwiedzających Projekt Spark, które mogą wymagać udostępnienia tekstu zasad ochrony prywatności w ramach 
lub za pośrednictwem Projektu Spark, wyświetlania banera z plikami cookie, uzyskiwania i aktualizowania stosownej zgody 
itp.; oraz    

(B)  przejąć odpowiedzialność cywilną oraz dokonać stosownej rekompensaty z tytułu wszelkich zainicjowanych ze strony 
Odwiedzającego Projekt Spark roszczeń, procesów lub postępowań przeciwko Adobe w związku z wszelkimi działaniami lub 
zaniechaniami dotyczącymi danych osobowych Odwiedzających Projekt Spark.   
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