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Niniejsze „Warunki Dodatkowe” regulują korzystanie z rozwiązań Document Cloud i zostają włączone przez przywołanie do 
Ogólnych warunków użytkowania Adobe („Warunków Ogólnych”), które można znaleźć na stronie 
www.adobe.com/go/terms, przy czym niniejsze Warunki Dodatkowe oraz Warunki Ogólne są łącznie zwane „Warunkami”. 
Terminy rozpoczynające się wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, przyjmują znaczenia 
zdefiniowane w Warunkach Ogólnych. Termin „Usługi” użyty w niniejszych Warunkach Dodatkowych odnosi się do usług 
Document Cloud. Jeśli licencja Użytkownika na Usługi obejmuje usługę Adobe Sign i Użytkownik korzysta z tej usługi, 
używając rozwiązań Document Cloud, to mają zastosowanie również Dodatkowe warunki użytkowania produktu Adobe Sign, 
dostępne pod adresem www.adobe.com/go/adobesignterms. „Użytkownik Końcowy” oznacza osobę fizyczną lub firmę, 
która otrzymuje, przegląda, akceptuje, podpisuje, zatwierdza lub przesyła treści albo zleca takie działania osobie trzeciej lub 
też w inny sposób komunikuje się z Usługami. 
 

1. Okres obowiązywania i rozwiązanie 

1.1  Niniejsze Warunki Dodatkowe obowiązują do chwili ich rozwiązania przez Użytkownika lub Adobe w trybie określonym 
w Warunkach. W uzupełnieniu do przyczyn rozwiązania niniejszych Warunków Dodatkowych określonych w Warunkach 
Ogólnych, Adobe może je również rozwiązać w przypadku, gdy konto Użytkownika służące do korzystania z Usług jest 
wykorzystywane przez nieuprawnione osoby trzecie. 

1.2  W uzupełnieniu do punktów wymienionych w paragrafie Warunków Ogólnych zatytułowanym „Zasady obowiązywania 
umowy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu”, następujące paragrafy niniejszych Warunków Dodatkowych także pozostają w 
mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu tych Warunków: 1.2 (Okres obowiązywania i rozwiązanie), 2 (Obowiązki Użytkownika) 
oraz 4 (Warunki właściwe dla konkretnych Usług). 
 

2. Obowiązki Użytkownika. W relacjach między Adobe a Użytkownikiem to Użytkownik ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe Użytkowników Końcowych wykorzystywane i wprowadzane w związku z 
Usługami. Użytkownik ma obowiązek:  

(A) przestrzegać wszelkich przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony danych i prywatności mających zastosowanie do 
danych osobowych Użytkowników Końcowych, w tym uzyskać ewentualne niezbędne zgody i dbać o ich aktualność; 

(B) zabezpieczać i chronić Adobe przed wszelkimi roszczeniami, pozwami lub postępowaniami kierowanymi przeciwko 
Adobe przez Użytkownika Końcowego w związku z jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami dotyczącymi danych 
osobowych Użytkowników Końcowych. 
 

3. Programy promocyjne. Niniejszy paragraf 3 (Programy promocyjne) ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Adobe 
udziela Użytkownikowi specjalnych uprawnień dostępu do Usług w ramach specjalnego programu („Program Promocyjny”). 
Prawo Użytkownika do korzystania z Usług w ramach Programu Promocyjnego wygasa ze skutkiem natychmiastowym w 
chwili upływu terminu wskazanego w tym Programie Promocyjnym. Ponadto Adobe zastrzega sobie prawo do zakończenia 
lub zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, Programu Promocyjnego bądź prawa Użytkownika do 
korzystania z Usług w ramach Programu Promocyjnego. Prawa Użytkownika i prawa Użytkowników Końcowych do 
uzyskiwania dostępu do Zawartości przesłanej na konto Użytkownika i przetwarzanej przez Usługi w ramach Programu 
Promocyjnego mogą wygasać z chwilą zakończenia korzystania z Usług przez Użytkownika. 
 

4. Warunki właściwe dla konkretnych Usług. Warunki zawarte w niniejszym paragrafie 4 (Warunki właściwe dla 
konkretnych Usług) mają zastosowanie tylko do konkretnych ofert wyszczególnionych poniżej. W przypadku sprzeczności 
między niniejszym paragrafem 4 (Warunki właściwe dla konkretnych Usług) a postanowieniami tych Warunków 
Dodatkowych znaczenie rozstrzygające będą mieć postanowienia określone w niniejszym paragrafie.   

4.1 Przesyłanie za pomocą usługi Send. Plik wysyłany przez Użytkownika za pomocą usługi Adobe Send zostanie 
automatycznie umieszczony na serwerze Adobe, a Adobe powiadomi Użytkowników Końcowych, gdy plik będzie dostępny 
lub gotowy do pobrania. Odbiorcy mogą uzyskać dostęp do pliku lub pobrać go, klikając łącze w wiadomości e-mail 
otrzymanej od Adobe. Adobe może zbierać informacje dotyczące odbioru i użycia przez odbiorcę pliku wysłanego za pomocą 

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


usługi Adobe Send, a ponadto może udostępniać takie informacje Użytkownikowi. Użytkownik ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za powiadomienie Użytkowników Końcowych o fakcie zbierania i udostępniania takich informacji. 

4.2 Usługa recenzji Adobe. Plik udostępniany przez Użytkownika za pomocą usługi recenzji Adobe zostanie automatycznie 
umieszczony na serwerze Adobe; Użytkownicy Końcowi zostaną powiadomieni, gdy plik ten będzie dostępny lub gotowy do 
pobrania. Użytkownicy Końcowi mogą uzyskać dostęp do pliku lub pobrać go, klikając łącze w wiadomości e-mail otrzymanej 
od Adobe i dołączając do usługi recenzji. Adobe może gromadzić Zawartość i inne informacje uzyskane od Użytkowników 
Końcowych w związku z korzystaniem przez nich z usługi recenzji oraz udostępniać te dane Użytkownikowi oraz innym 
Użytkownikom Końcowym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za powiadomienie Użytkowników Końcowych o 
fakcie zbierania i udostępniania takich informacji. 
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