Termeni suplimentari pentru companii
Publicat în 16 martie 2020. În vigoare începând cu 16 aprilie 2020. Înlocuiește toate versiunile anterioare.
Prezenții Termeni suplimentari se aplică numai dacă sunteți o Companie, așa cum este definită în Termenii generali.
Prezenții Termeni suplimentari sunt încorporați prin referință în Termenii Generali de Utilizare Adobe („Termeni generali")
disponibili la www.adobe.com/go/terms. Alți Termeni suplimentari încorporați prin referință în Termenii generali pot, de
asemenea, să guverneze utilizarea de către dvs. a Serviciilor și a Software-ului. Termenii cu majuscule care nu sunt definiți
în conținutul prezentului document vor avea înțelesul atribuit lor în definițiile din Termenii generali.
1.

Definiții.

1.1 „Admin" înseamnă un administrator care gestionează Serviciile și Software-ul pentru utilizatorii persoane juridice din
Compania dvs.
1.2 „Admin Console" înseamnă interfața cu utilizatorul pentru administrarea programului care permite Administratorilor
să își gestioneze Serviciile și Software-ul pentru Companie.
2.

Administratorul și Admin Console.

2.1 Administratorul gestionează drepturile pentru toți utilizatorii persoane juridice. Persoana care acceptă Termenii în
numele dvs. va fi desemnată ca Administrator inițial. Un Administrator poate desemna alți utilizatori persoane juridice să
devină Administrator, după caz. Cel puțin un Administrator trebuie să fie desemnat pentru a vă gestiona Admin Console.
Autorizați orice Administrator să acționeze în numele dvs. și sunteți responsabil pentru acțiunile și omisiunile acestuia.
2.2 Administratorii au drepturi importante și dețin controlul asupra drepturilor dvs. și conținutului și profilurilor
corporative ale utilizatorilor dvs. persoane juridice. În Admin Console, fiecare Administrator gestionează drepturile, poate
adăuga și elimina utilizatori persoane juridice, poate accesa Profilurile utilizatorilor persoane juridice și poate vizualiza
informațiile de cont ale utilizatorilor persoane juridice. Adobe poate furniza utilizatorilor dvs. persoane juridice informații cu
caracter personal ale Administratorilor.
2.3 Orice utilizator persoană juridică pe care un Administrator îl introduce în Admin Console poate primi Software și
Servicii, chiar și fără ca Administratorul să îi atribuie un abonament sau o licență. Admin Console este considerată parte a
Serviciilor și numai Administratorii au acces la Admin Console.
3. Utilizatori persoane juridice. Trebuie să vă asigurați că utilizatorii dvs. persoane juridice respectă prezenții Termeni.
Sunteți responsabil pentru acțiunile utilizatorilor dvs. persoane juridice; inclusiv pentru plata și comenzile pe care le pot
plasa. De asemenea, sunteți responsabil pentru conținutul și profilurile corporative ale utilizatorilor dvs. persoane juridice.
Trebuie să vă asigurați că toți utilizatorii persoane juridice păstrează toate ID-urile și parolele confidențiale. Adobe nu
controlează și nu este responsabil pentru opțiunile utilizatorilor persoane juridice de stocare a conținutului.
4. Realocarea licenței. Aveți dreptul să realocați licența de la un Utilizator persoană juridică la alt Utilizator persoană
juridică fără a solicita achiziționarea unei licențe suplimentare cu condiția ca, exceptând cazul în care este permis de noi în
mod expres, licențele realocate să nu fie reimplementate în nicio licență partajată sau în alt model de implementare similar
(inclusiv, fără a se limita la, flotare, închiriere, utilizator generic sau utilizarea în schimburi a licenței). Vom colecta
măsurători privind numărul de licențe implementate și reimplementate la Utilizatorii persoane juridice.
5. Domeniul de e-mail. Dacă vi se solicită să identificați un domeniu pentru operarea Serviciilor, este posibil să verificăm
dacă dețineți sau controlați acel domeniu. Dacă nu dețineți sau nu controlați domeniul specificat, atunci nu avem obligația
de a vă furniza Serviciile.

6. Asistență. Dacă ați achiziționat Servicii și Software pentru companii printr-un program de achiziție Adobe, atunci
detaliile dvs. de asistență pot fi găsite aici: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-termsconditions.html.
7. Informații de utilizare a aplicației. Utilizatorii dvs. persoane juridice au opțiunea de a partaja cu noi informații
referitoare la modul în care utilizează aplicațiile noastre. Informațiile sunt asociate contului Adobe pentru utilizatori
persoane juridice și ne permit să oferim utilizatorilor persoane juridice o experiență mai personalizată, în același timp
ajutându-ne să îmbunătățim calitatea și caracteristicile produselor. Consultați Politica noastră de confidențialitate pentru
mai multe informații, inclusiv modul în care utilizatorii persoane juridice își pot schimba preferințele.
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