Warunki Dodatkowe dla firm
Opublikowano 16 marzec 2020 r. Data wejścia w życie: 16 kwietnia 2020 r. Zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.
Niniejsze Warunki Dodatkowe dotyczą wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z definicją
tego terminu określoną w Warunkach Ogólnych. Warunki Dodatkowe zostają włączone przez przywołanie do Ogólnych
warunków użytkowania Adobe („Warunków Ogólnych”) zlokalizowanych pod adresem www.adobe.com/go/terms.Do
Usług i Oprogramowania nabytych przez Klienta mogą mieć zastosowanie także inne Warunki Dodatkowe, włączone przez
przywołanie do Warunków Ogólnych. Terminy rozpoczynające się wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w
niniejszym dokumencie, przyjmują znaczenia zdefiniowane w Warunkach Ogólnych.
1.

Definicje

1.1 „Administrator” oznacza osobę w Przedsiębiorstwie Klienta, która zarządza Usługami i Oprogramowaniem na potrzeby
Użytkowników Biznesowych.
1.2 „Serwis Admin Console” oznacza interfejs administracyjny umożliwiający Administratorom zarządzanie Usługami i
Oprogramowaniem w przedsiębiorstwie Klienta.
2.

Administrator i serwis Admin Console

2.1 Administrator zarządza Uprawnieniami wszystkich Użytkowników Biznesowych. Początkowo jako Administrator
zostanie przypisana osoba, która zaakceptuje niniejsze Warunki w imieniu Przedsiębiorstwa Klienta. Administrator może
stosownie do potrzeb przydzielać rolę administracyjną innym Użytkownikom Biznesowym. Musi istnieć co najmniej jeden
Administrator, który będzie zarządzać serwisem Admin Console. Klient upoważnia każdego z Administratorów do działania
w imieniu Przedsiębiorstwa Klienta oraz odpowiada za ich działania i zaniechania.
2.2 Administratorzy sprawują istotną kontrolę nad Uprawnieniami w Przedsiębiorstwie Klienta, a także Zawartością
Użytkowników Biznesowych oraz ich Profilami Biznesowymi. Każdy Administrator zarządza Uprawnieniami za pomocą
serwisu Admin Console; Administrator może dodawać i usuwać Użytkowników Biznesowych, uzyskiwać dostęp do ich
Profilów, a także wyświetlać dane konta Użytkownika Biznesowego. Adobe może przekazywać Użytkownikom Biznesowym
dane osobowe Administratorów w Przedsiębiorstwie Klienta.
2.3 Każdy Użytkownik Biznesowy wprowadzony przez Administratora do serwisu Admin Console może uzyskać
Oprogramowanie i Usługi, nawet w sytuacji, gdy Administrator nie przydzielił im subskrypcji lub licencji. Serwis Admin
Console stanowi część Usług, do którego dostęp mają tylko Administratorzy.
3. Użytkownicy Biznesowi. Klient musi zobowiązać swoich Użytkowników Biznesowych do przestrzegania niniejszych
Warunków. Klient odpowiada za działania swoich Użytkowników Biznesowych, w tym za składane przez nich zamówienia i
zaciągane zobowiązania płatnicze, a także za Zawartość i Profile Biznesowe tych Użytkowników Biznesowych. Obowiązkiem
Klienta jest spowodowanie, aby jego Użytkownicy Biznesowi traktowali swoje identyfikatory i hasła jako informacje poufne.
Adobe nie ma kontroli nad sposobami przechowywania danych składających się na Zawartość Użytkowników Biznesowych
oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Zmiana przypisania licencji. Klient może zmienić przypisanie licencji z jednego Użytkownika Biznesowego na innego bez
potrzeby nabywania dodatkowej licencji, z zastrzeżeniem, że z wyjątkiem sytuacji bezpośrednio dozwolonych przez Adobe,
tak przeniesione licencje nie mogą zostać wdrożone w modelu współużytkowania licencji lub podobnym modelu
wdrożeniowym (co obejmuje w szczególności model swobodnego przydziału, leasingu, ogólnodostępnych kont
użytkowników lub zmianowego przydziału licencji). Adobe będzie gromadzić informacje o liczbie licencji wdrażanych oraz
ponownie wdrażanych dla Użytkowników Biznesowych.

5. Domena poczty elektronicznej. Klient musi wskazać domenę na potrzeby eksploatacji Usług; Adobe może
zweryfikować, czy Klient ma prawo własności do tej domeny lub sprawuje nad nią kontrolę. Jeśli Klient nie jest właścicielem
wskazanej przez niego domeny i nie ma nad nią kontroli, Adobe nie ma obowiązku świadczyć temu Klientowi Usług.
6. Pomoc techniczna. Jeśli Klient nabył Usługi i Oprogramowanie dla przedsiębiorstw w ramach programu nabywczego
Adobe, to informacje o pomocy technicznej są dostępne pod adresem
https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html.
7. Dane dotyczące wykorzystywania aplikacji. Użytkownicy Biznesowi w przedsiębiorstwie Klienta mogą przekazywać
firmie Adobe informacje o sposobie korzystania z jej aplikacji. Informacje te są powiązane z kontem Adobe Użytkownika
Biznesowego i umożliwiają udostępnianie lepiej spersonalizowanego środowiska, poprawę jakości produktów i
doskonalenie ich funkcji. Szczegółowe informacje i instrukcje zmiany tych preferencji przez Użytkowników Biznesowych
zawarto w dokumencie „Zasady ochrony prywatności”.
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