
Warunki dodatkowe świadczenia usługi Adobe Fonts 
 

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 używanie usługi Adobe Fonts i stanowią integralną część Ogólnych warunków 
używania Adobe („Warunki Ogólne”), które można znaleźć pod adresem www.adobe.com/go/terms, przy czym 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. W niniejszych 
Warunkach dodatkowych termin „Usługa” został zdefiniowany w punkcie 1.14.  
 

1. Definicje. 

1.1  „Konto” to konto (w tym każdy identyfikator Adobe ID i profil użytkownika) utworzone przez Użytkownika przy pierwszej 
rejestracji w Usłudze, w tym w szczególności wszelkie niepowtarzalne klucze lub identyfikatory udostępnione Użytkownikowi 
przez Adobe lub w inny sposób używane w celu powiązania Użytkownika z kontem. 

1.2  „Plan Subskrypcyjny Adobe” to bezpłatna albo płatna subskrypcja lub bezpłatny albo płatny poziom członkostwa 
oferowane przez Adobe, w tym w szczególności plany subskrypcyjne Adobe Creative Cloud i Adobe Document Cloud.  

1.3  „Komputer” to wirtualne lub fizyczne urządzenie służące do przechowywania lub przetwarzania danych, takie jak serwer, 
desktop, laptop, urządzenie mobilne, urządzenie podłączone do Internetu i produkt sprzętowy. Jeśli urządzenie zawiera więcej 
niż jedno środowisko wirtualne (w tym maszyny wirtualne i procesory wirtualne), każde takie wirtualne środowisko będzie 
liczone jako osobny Komputer. 

1.4  „Czcionki Desktopowe” to czcionki lub rodziny czcionek, które Adobe udostępnia Użytkownikowi za pośrednictwem 
Usługi w celu zsynchronizowania ich z Komputerem Użytkownika i użycia do tworzenia Dokumentów.  

1.5  „Dokument” to dowolna rozpowszechniana albo nierozpowszechniana publicznie forma dokumentu elektronicznego, 
która używa osadzonych albo nieosadzonych Czcionek Desktopowych w celu ich wyświetlania przez dowolną osobę 
przeglądającą lub otwierającą Dokument. 

1.6  „Dokumentacja” to pisemne materiały objaśniające, pliki lub inne dokumentacje użytkownika dołączone do Zawartości 
Licencjonowanej, opublikowane, udostępnione lub w inny sposób przekazane Użytkownikowi przez Adobe w związku z 
używaniem przez Użytkownika Usługi. 

1.7  „Licencjodawca” to osoba trzecia udzielająca Adobe licencji na Zawartość Licencjonowaną, którą Adobe następnie 
udostępnia do używania Użytkownikowi. 

1.8  „Zawartość Licencjonowana” to Czcionki Desktopowe, Czcionki Marketplace, Czcionki Web Fonts, Projekty Internetowe i 
Usługi oraz wszelkie ich Aktualizacje. 

1.9  „Czcionki Licencjonowane” to (A) czcionki lub rodziny czcionek, na które Adobe, za pośrednictwem Usługi, udziela 
Użytkownikowi licencji na używanie zgodnie z niniejszymi Warunkami dodatkowymi, oraz (B) Czcionki Marketplace. 

1.10  „Czcionki Marketplace” to czcionki lub rodziny czcionek zakupione osobno przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi 
i udostępnione mu w ramach licencji na używanie, na mocy warunków licencji Adobe lub Licencjodawcy Adobe dla 
użytkownika końcowego. 

1.11  „Nośniki” to osobno i łącznie wszelkie Dokumenty lub Witryny WWW. 

1.12  „Wydawca” to osoba fizyczna albo osoba prawna, która posiada lub kontroluje zawartość inną niż Zawartość 
Licencjonowana na lub w Nośnikach. 

1.13  „Platforma Dystrybucji” to każda usługa umożliwiająca klientom wybór czcionek do witryn WWW lub innych produktów 
udostępnianych przez nią w imieniu klientów (na przykład platforma blogowa, profile w sieciach społecznościowych itp.). 

1.14  „Usługa” to usługa Adobe Fonts oraz wszelkie inne usługi, zawartość lub funkcje udostępnione za pośrednictwem lub w 
ramach usługi Adobe Fonts. 
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1.15  „Aktualizacje” to, w zakresie nieobjętym odrębnymi warunkami, wszelkie aktualizacje, poprawki, modyfikacje lub 
uzupełnienia ewentualnie utworzone, wdrożone lub udostępnione Użytkownikowi przez Adobe w dowolnym momencie w 
celu uaktualnienia, rozszerzenia lub udoskonalenia Usługi. Adobe nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec 
Użytkownika za takie zmiany. 

1.16  „Witryna WWW” to projektowane, tworzone lub rozwijane przez Użytkownika witryny WWW lub strony WWW (lub ich 
zawartość), które za pośrednictwem Usługi integrują i publicznie wyświetlają czcionki Web Fonts oraz uzyskują do nich 
dostęp. 

1.17  „Web Fonts” to czcionki lub rodziny czcionek, które Adobe udostępnia Użytkownikowi za pośrednictwem Usługi w celu 
użycia ich do utworzenia Witryn WWW. 

1.18  „Projekt WWW” to utworzony przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi pakiet oprogramowania, który zawiera 
preferowane przez Użytkownika ustawienia, wybór Czcionek Licencjonowanych, formaty, arkusze stylów i inny kod 
oprogramowania oraz wszelki kod opakowujący i identyfikujący każdą Czcionkę Licencjonowaną oraz umożliwia zarządzanie 
użyciem Czcionek Licencjonowanych w związku z Witrynami WWW oraz śledzenie takiego użycia. 
 

2. Warunki podstawowe. 

2.1  Plany Subskrypcyjne Adobe. Usługa obejmuje (A) bezpłatny Plan Subskrypcyjny Adobe oraz (B) płatny Plan 
Subskrypcyjny Adobe zapewniający dostęp do Czcionek Licencjonowanych do użycia w Nośnikach. Niektóre płatne Plany 
Subskrypcyjne Adobe mogą również obejmować okres próbny. 

2.2  Uaktualnienie; Czcionka Marketplace. 

(A) Jeśli Użytkownik subskrybuje bezpłatny Plan Subskrypcyjny Adobe, zgadza się, że część dostępnych dla niego Czcionek 
Licencjonowanych może w przyszłości być oferowana wyłącznie w ramach płatnego Planu Subskrypcyjnego Adobe. Aby 
zachować dostęp do takich Czcionek Licencjonowanych, może być zatem konieczne uaktualnienie Planu Subskrypcyjnego 
Adobe. 

(B) Jeśli Użytkownik uaktualni bezpłatny Plan Subskrypcyjny Adobe do płatnego Planu Subskrypcyjnego Adobe, wówczas w 
momencie uaktualnienia okres obowiązywania bezpłatnego Planu Subskrypcyjnego Adobe zakończy się i nastąpi obciążenie 
karty kredytowej Użytkownika opłatą za nowy płatny Plan Subskrypcyjny Adobe. 

(C) Jeśli Użytkownik obniży poziom albo dokona anulowania swojego Planu Subskrypcyjnego Adobe, automatycznie 
zostanie przypisany do bezpłatnego Planu Subskrypcyjnego Adobe. Użytkownik zgadza się, że w ten sposób może utracić 
dostęp do określonych funkcji, ograniczyć możliwości używania określonych funkcji lub zmniejszyć limity używania związane 
z Kontem Użytkownika. Adobe nie ponosi odpowiedzialności za takie ograniczenia. Jeśli płatny Plan Subskrypcyjny Adobe 
został zmieniony na bezpłatny Plan Subskrypcyjny Adobe, Użytkownik nadal będzie mieć dostęp do zakupionej Czcionki 
Marketplace.  
 

3. Prawa i obowiązki Użytkownika; limity i ograniczenia dotyczące używania przez Użytkownika Zawartości 
Licencjonowanej. 

3.1  Używanie przez Użytkownika Czcionek Licencjonowanych. Czcionki Licencjonowane dostępne Użytkownikowi do 
użycia różnią się w zależności od wybranych przez Użytkownika Czcionek Marketplace lub Planu Subskrypcyjnego Adobe. 
Niektóre składniki i funkcje Usług lub kategorie Czcionek Licencjonowanych opisane w niniejszych Warunkach dodatkowych 
mogą nie być dostępne w bezpłatnym Planie Subskrypcyjnym Adobe. Z chwilą rejestracji, użycia lub uzyskania dostępu do 
jakiejkolwiek części Czcionek Licencjonowanych oraz na mocy warunków wybranego przez Użytkownika Planu 
Subskrypcyjnego Adobe (w tym pod warunkiem uiszczenia ewentualnych opłat z tytułu tego Planu Subskrypcyjnego Adobe), 
Adobe udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niepodlegającej cesji, nieprzenoszalnej ograniczonej licencji na używanie i 
uzyskiwanie dostępu do Czcionek Licencjonowanych w bezpośrednim i pośrednim związku z projektowaniem i 
opracowywaniem Nośników, zgodnie z uprawnieniami określonymi dla Czcionek Licencjonowanych w witrynie WWW usługi 
Adobe Fonts, jedynie na czas, przez jaki Użytkownik utrzymuje nieprzerwaną subskrypcję Planu Subskrypcyjnego Adobe. 
Licencja udzielona w niniejszym punkcie 3.1 (zatytułowanym „Używanie przez Użytkownika Czcionek Licencjonowanych”) 
podlega następującym postanowieniom: 

(A) Przygotowanie dokumentów do publikacji (Desktop Publishing).  



Użytkownik może używać Czcionek Desktopowych w celu projektowania i opracowywania Dokumentów oraz osadzać kopie 
Czcionek Desktopowych w swoich Dokumentach w celu ich drukowania i wyświetlania. Czcionka taka musi być podzbiorem 
zawierającym jedynie glify niezbędne do wyświetlenia pracy, a Dokument musi ukrywać lub chronić osadzone dane czcionki 
przed przypadkowym lub umyślnym odkryciem lub użyciem niezgodnie z przeznaczeniem. Na mocy tej licencji nie zostają 
dorozumianie ani wyraźnie udzielone żadne inne prawa do osadzania.  

(B) Przygotowanie witryn internetowych do publikacji (Website Publishing). Jeśli prawa do Czcionek Licencjonowanych 
obejmują używanie na potrzeby przygotowania witryn internetowych do publikacji, wówczas: 

Użytkownik może używać czcionek Web Fonts do projektowania i opracowywania swoich Witryn WWW oraz do tworzenia 
Projektów WWW w takich celach. Użytkownik może podawać lub osadzać łącze do Projektu WWW w swoim projekcie 
Witryny WWW. Nie dopuszcza się żadnego innego użycia związanego z siecią WWW. 

3.2  Używanie Projektów WWW przez Przedsiębiorstwo. Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem Biznesowym, zgadza się, że 
Projekty WWW w jego Profilu Biznesowym będą kontrolowane przez Przedsiębiorstwo powiązane z tym Profilem 
Biznesowym w celu przeniesienia takich Projektów WWW do innego Użytkownika Biznesowego. 

3.3  Używanie Zawartości Licencjonowanej przez Wydawców, w imieniu których Użytkownik tworzy Witryny WWW. 
Wydawcy, w imieniu których Użytkownik tworzy Witryny WWW, muszą zasubskrybować Usługę bezpośrednio, aby mieć 
dostęp do Zawartości Licencjonowanej. Użytkownik nie może hostować czcionki Web Fonts ani Projektów WWW dla 
Wydawcy ani odsprzedawać mu Usługi. 

3.4  Obowiązki, ograniczenia i niedozwolone użycie Zawartości Licencjonowanej. 

(A) Sporządzanie kopii Dokumentacji. Użytkownik może sporządzać kopie Dokumentacji w uzasadnionej liczbie na własny 
użytek wewnętrzny związany z używaniem przez Użytkownika Zawartości Licencjonowanej. 

(B) Stały dostęp do Zawartości Licencjonowanej. Warunkiem zachowania ciągłego dostępu do Zawartości 
Licencjonowanej może być regularne nawiązywanie połączeń z Internetem w celu używania lub aktywowania Zawartości 
Licencjonowanej lub autoryzacji, odnawiania albo weryfikacji dostępu Użytkownika do Zawartości Licencjonowanej. W 
niektórych przypadkach Zawartość Licencjonowana umieszczana przez Użytkownika w Nośnikach może być widoczna dla 
Użytkownika i osób trzecich uzyskujących dostęp do Nośników lub przeglądających Nośniki tylko w okresie nieprzerwanej 
subskrypcji Planu Subskrypcyjnego Adobe (i uiszczania przez Użytkownika wszystkich ewentualnych opłat za Plan 
Subskrypcyjny Adobe). 

(C) Składniki open source w Zawartości Licencjonowanej. W częściach Zawartości Licencjonowanej mogą być używane 
lub zawarte składniki oprogramowania i programy open source. Używanie przez Użytkownika Zawartości Licencjonowanej 
podlega dodatkowo postanowieniom wszelkich licencji na oprogramowanie open source wskazanych w plikach z 
informacjami o prawie autorskim lub informacjach o licencji towarzyszących Zawartości Licencjonowanej. 

(D) Zachowanie istniejących informacji o prawach własności. Udostępnionej Użytkownikowi Zawartości Licencjonowanej 
mogą towarzyszyć określone informacje dotyczące praw własności, w tym informacje na temat patentów, prawa autorskiego i 
znaków towarowych. Użytkownik musi zachować w stanie niezmienionym (nie może ich usuwać ani zmieniać) wszelkie takie 
informacje o prawach własności wyświetlane w ramach lub na Zawartości Licencjonowanej. 

(E) Niedozwolone użycie Zawartości Licencjonowanej. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy postanowień 
licencji na oprogramowanie open source mających zastosowanie do określonych składników open source ewentualnie 
wchodzących w skład Zawartości Licencjonowanej lub rozpowszechnianych wraz z Zawartością Licencjonowaną, 
Użytkownikowi wyraźnie zabrania się: 

(1) hostowania Zawartości Licencjonowanej na serwerze Użytkownika lub w ramach innej opcji lub usługi hostingowej; 

(2) dołączania, zestawiania, osadzania lub innego rodzaju rozpowszechniania Zawartości Licencjonowanej na Nośnikach 
Użytkownika lub udzielania innym osobom dalszych licencji na dostęp w celu używania jakiejkolwiek części Zawartości 
Licencjonowanej z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 3.1 (zatytułowanym „Używanie przez Użytkownika Czcionek 
Licencjonowanych”) niniejszych Warunków dodatkowych; 

(3) umożliwiania wyodrębniania Czcionek Licencjonowanych z Nośników lub rozpowszechniania jakiejkolwiek części 
Czcionek Licencjonowanych w formie autonomicznej lub w inny sposób pozwalający innej osobie na używanie Czcionek 
Licencjonowanych do tworzenia nowych treści; 
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(4) dokonywania zmian, przeróbek, adaptacji, tłumaczeń, konwersji lub modyfikacji, tworzenia lub zlecania tworzenia 
jakichkolwiek opracowań lub dodawania jakichkolwiek funkcji do jakichkolwiek części Czcionek Licencjonowanych; 

(5) dezasemblacji, dekompilacji, odtwarzania lub podejmowania innych prób ujawnienia kodu źródłowego Projektu WWW 
lub Czcionek Licencjonowanych lub omijania, dezaktywacji lub innych form obchodzenia zabezpieczeń oprogramowania w 
Projekcie WWW lub Czcionkach Licencjonowanych (z wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa właściwego w jurysdykcji 
Użytkownika wyraźnie zabraniają nakładania takich ograniczeń), przy czym Użytkownik musi wówczas wcześniej zwrócić się 
do Adobe o udzielenie żądanych informacji, a Adobe może według własnego uznania udostępnić Użytkownikowi takie 
informacje lub określić uzasadnione warunki używania Czcionek Licencjonowanych, w tym warunek uiszczenia rozsądnej 
opłaty, aby chronić Prawa Własności Intelektualnej Adobe lub Licencjodawcy Adobe do Zawartości Licencjonowanej; 

(6) jakiegokolwiek przenoszenia, przelewania lub ustanawiania zabezpieczenia na całości lub części praw Użytkownika do 
używania Czcionek Licencjonowanych; 

(7) podejmowania prób kopiowania, przenoszenia lub usuwania Czcionek Licencjonowanych z Projektu WWW, lokalizacji 
lub folderów na Komputerze Użytkownika, w których Adobe ma zainstalowane takie Czcionki Licencjonowane, lub 
podejmowania innych prób używania lub uzyskania dostępu do Czcionek Licencjonowanych w drodze innej niż bezpośrednia 
subskrypcja Usługi przy użyciu środków przewidzianych przez Adobe do tego celu; 

(8) kopiowania lub rozpowszechniania Czcionek Licencjonowanych (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie 
dozwolone w odniesieniu do Czcionek Licencjonowanych osadzonych w niektórych typach Nośników zgodnie z punktem 
3.1(A) niniejszych Warunków dodatkowych zatytułowanym „Przygotowanie dokumentów do publikacji (Desktop 
Publishing)”) w celu ich używania na potrzeby sprzedaży usług, na przykład na potrzeby świadczenia komercyjnych usług 
drukowania; 

(9) udostępniania Czcionek Desktopowych zsynchronizowanych z Komputerem Użytkownika; 

(10) renderowania, tworzenia lub rejestrowania całości lub części glifów w celu ich używania lub rozpowszechniania jako 
czcionek drukarskich lub systemu składu; 

(11) hostowania czcionek Web Fonts lub Projektów WWW dla własnych klientów lub odsprzedawania im Usługi oraz 

(12) używania jakiejkolwiek części Zawartości Licencjonowanej na Platformie Odsprzedawcy bez uprzedniego uzyskania od 
Adobe stosownej licencji na piśmie. 

(F) Przestrzeganie niniejszych Warunków dodatkowych. Po przekazaniu z odpowiednim wyprzedzeniem stosownego 
powiadomienia Adobe może zażądać od Użytkownika przedstawienia danych potwierdzających przestrzeganie przez 
Użytkownika niniejszych Warunków dodatkowych, a Użytkownik zgadza się te dane udostępnić w terminie trzydziestu (30) 
dni od daty otrzymania takiego powiadomienia. 
 

4. Pozostałe prawa i obowiązki. 

4.1  Pomoc techniczna. Pomoc techniczna jest świadczona tylko użytkownikom płatnych Planów Subskrypcyjnych Adobe. 
Świadczenie pomocy technicznej może wiązać się z koniecznością kontaktu Adobe z Użytkownikiem lub personelem 
Użytkownika w celu uzyskania przez Adobe dostępu do systemów lub sieci Użytkownika. Niezapewnienie Adobe przez 
Użytkownika takiej współpracy i dostępu może skutkować ograniczeniem pomocy świadczonej Użytkownikowi. 

4.2  Rozwiązanie umowy. 

(A) Użytkownik zgadza się, że Adobe uzyskuje Zawartość Licencjonowaną od Licencjodawców będących właścicielami lub 
posiadaczami prawa do udzielania licencji na Zawartość Licencjonowaną. Licencja dla Użytkownika na używanie Zawartości 
Licencjonowanej, w tym używania jej na i w Nośnikach, zależy od wykonalności postanowień umów zawartych przez Adobe z 
Licencjodawcami Adobe. Jeśli stosowne umowy między Adobe a Licencjodawcami Adobe zostaną rozwiązane, Użytkownik 
zachowa możliwość dalszego używania czcionek na i w Nośnikach, chyba że Adobe wypowie Użytkownikowi tę możliwość. 
Adobe dołoży starań, aby przekazać Użytkownikowi takie wypowiedzenie w rozsądnym czasie przed wejściem w życie 
takiego wypowiedzenia. 

(B) Adobe może według własnego uznania tymczasowo lub bezterminowo zawiesić Konto Użytkownika, jeśli stwierdzi 
przypadki niewłaściwego użycia Usługi, zbyt częstego kierowania żądań do Usługi lub innego rodzaju nadużywania Usługi. 



(C) Każda próba jakiegokolwiek zakłócania działania Zawartości Licencjonowanej może podlegać odpowiedzialności karnej 
oraz być przedmiotem dochodzenia i oskarżenia. 

4.3  Zwroty pieniędzy. Zwroty pieniędzy nie będą dokonywane z tytułu anulowania, przejścia na niższy poziom subskrypcji 
lub innych zmian dotyczących zakupu Czcionki Marketplace. 

4.4  Skutki rozwiązania lub odstąpienia od umowy. 

(A) Z chwilą rozwiązania przez Użytkownika lub Adobe umowy dotyczącej Konta wskutek naruszenia przez Użytkownika 
niniejszych Warunków dodatkowych Adobe może zamknąć Konto Użytkownika bez dodatkowego powiadomienia. 

(B) Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy dotyczącej Konta może skutkować bezzwłoczną dezaktywacją lub 
bezzwłocznym usunięciem Konta Użytkownika oraz przepadkiem i usunięciem wszelkiej zawartości na Koncie Użytkownika, 
w tym całej konfiguracji Usługi i danych projektowania witryn WWW. Usuniętych w ten sposób danych nie można odzyskać 
ani odtworzyć. 

4.5  Prywatność. Informacje o praktykach ochrony prywatności w ramach usługi Adobe Fonts można znaleźć pod adresem 
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html. 
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