Condiții suplimentare de utilizare Document Cloud
Publicat pe 14 iunie 2022. Înlocuiește toate versiunile anterioare.

Prezenții Termeni suplimentari reglementează utilizarea de către dvs. a Document Cloud și sunt încorporați prin
referință în Condițiile generale de utilizare Adobe („Termenii generali”) disponibile la
www.adobe.com/go/terms_ro. Prezenții Termeni suplimentari și Termenii generali sunt denumiți colectiv
„Termenii”. Termenii cu majuscule care nu sunt definiți în conținutul prezentului document vor avea înțelesul
atribuit lor în definițiile din Termenii generali. Referirile la „Servicii” din prezenții Termeni suplimentari au legătură
cu serviciile Document Cloud. „Utilizator final” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce primește, revizuiește,
acceptă, semnează, aprobă, transmite sau deleagă o acțiune către o terță parte sau interacționează altfel cu Serviciile.
În cazul unui conflict între Termenii generali și prezenții Termeni suplimentari, vor prevala prezenții Termeni
suplimentari.
1. Durată și reziliere.

1.1 Prezenții Termeni suplimentari se vor aplica până la rezilierea acestora de către dvs. sau de către noi, conform
prevederilor Termenilor. În plus față de drepturile noastre de reziliere, așa cum sunt specificate în Termenii generali,
putem rezilia prezenții Termeni suplimentari și în cazul în care stabilim, la propria noastră discreție, că părți terțe
neautorizate vă utilizează contul de Servicii.

1.2 În plus față de prevederile din secțiunea „Menținerea valabilității” din Termenii generali, prevederile cu privire la
durată și la reziliere la termenii specifici ai serviciului, la securitate și la obligațiile dvs. cu privire la informațiile cu
caracter personal ale utilizatorilor finali vor continua să își mențină valabilitatea și după expirarea sau rezilierea
Termenilor.
2. Informațiile cu caracter personal ale utilizatorilor finali.

2.1 Responsabilitățile dvs. Prin acordul încheiat între noi și dvs., sunteți unicul responsabil pentru toate informațiile
cu caracter personal ale Utilizatorilor finali utilizate și furnizate în legătură cu Serviciile. Aveți următoarele obligații:
(A) să respectați toate legile și reglementările privind protecția datelor și confidențialitatea aplicabile informațiilor cu
caracter personal ale Utilizatorilor finali, inclusiv obținerea și menținerea consimțământului, acolo unde este necesar,
și

(B) să ne apărați, despăgubiți și exonerați față de orice pretenție, proces sau procedură demarată împotriva noastră
de către o terță parte sau un Utilizator final, în legătură cu orice acte sau omisiuni cu privire la informațiile cu caracter
personal ale Utilizatorilor finali.
2.2 Informațiile cu caracter personal sensibile ale utilizatorilor finali. Secțiunea Informații cu caracter personal
sensibile din Termenii generali nu se aplică pentru conținutul fișierelor pe care le încărcați sau le procesați prin
intermediul Serviciilor. În legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor:

(A) sunteți unicul responsabil pentru respectarea oricăror legi și reglementări privind confidențialitatea aplicabile,
care reglementează prelucrarea informațiilor cu caracter personal sensibile. Putem, în calitate de furnizor de servicii,
să oferim anumite funcționalități în cadrul Serviciilor pentru a vă ajuta să respectați cerințele, dar sunteți responsabil
pentru implementarea funcționalității conforme;
(B) sunteți unicul responsabil pentru respectarea Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (Legea privind
protecția intimității online a copiilor din 1998), dacă se aplică, inclusiv necolectarea informațiilor de la persoane cu
vârsta sub treisprezece ani fără acordul prealabil al părinților;

(C) nu trebuie să colectați, să prelucrați sau să stocați informații de sănătate protejate, în mod electronic sau altfel,
în conformitate cu Health Insurance Portability and Accountability Act (Legea responsabilității și a transferabilității
asigurărilor medicale) și Health Information Technology for Economic and Clinical Health (Legea privind tehnologia
informațiilor de sănătate pentru sănătatea economică și clinică) și

(D) sunteți unicul responsabil pentru respectarea Payment Card Industry Data Security Standard („PCI DSS” –
Standardul de securitate a datelor în domeniul cardurilor de plată), dacă este cazul. PCI DSS interzice utilizarea
Serviciilor pentru a stoca Date de autentificare sensibile, inclusiv Codul de verificare a cardului sau Valoarea după
autorizare, chiar dacă sunt criptate. Termenii scriși cu majuscule în această secțiune sunt definiți în PCI DSS.

3. Programe promoționale. Prezenta secțiune 3 (Programe promoționale) vi se aplică doar dacă v-am acordat
privilegii speciale de acces la Servicii în cadrul unui program special (fiecare dintre acestea fiind denumit „Program
promoțional”). Dreptul dvs. de a utiliza Serviciile în cadrul unui Program promoțional va înceta imediat la expirarea
perioadei de timp stabilite în cadrul respectivului Program promoțional. În plus, ne rezervăm dreptul de a înceta sau
suspenda orice Program promoțional sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor în cadrul unui Program promoțional în
orice moment, din orice motiv sau chiar nejustificat. Drepturile dvs. și drepturile Utilizatorilor finali de a avea acces la
Conținutul transmis în contul dvs. și prelucrat de către Servicii în cadrul unui Program promoțional pot fi revocate, cu
efect imediat, odată cu încetarea dreptului dvs. de utilizare a Serviciilor.
4. Termenii specifici ai Serviciului. Termenii din prezenta secțiune 4 („Termenii specifici ai Serviciului”) se
aplică doar ofertelor specifice prezentate mai jos. În cazul unui conflict între Termenii specifici ai Serviciului și
prezenții Termeni suplimentari, vor prevala Termenii specifici ai Serviciului.

4.1 Send. Atunci când trimiteți un fișier folosind Adobe Send, fișierul va fi încărcat automat pe serverul Adobe, iar noi
vom notifica Utilizatorii dvs. finali că fișierul este disponibil pentru accesare și/sau descărcare. Destinatarii dvs. pot
accesa sau descărca fișierul dvs. făcând clic pe un link inclus în e-mailul pe care noi îl trimitem destinatarilor dvs.
Putem colecta informații cu privire la primirea și utilizarea de către destinatar a unui fișier Adobe Send și putem
partaja aceste informații cu dvs. Responsabilitatea notificării Utilizatorilor finali cu privire la colectarea și
comunicarea acestor informații vă aparține în exclusivitate.

4.2 Serviciul de revizuire Adobe. Atunci când partajați un fișier folosind serviciul de revizuire Adobe, fișierul va fi
încărcat automat pe serverul Adobe, iar Utilizatorii finali vor fi notificați atunci când fișierul este disponibil pentru
accesare și descărcare. Utilizatorii dvs. finali pot accesa și descărca fișierul făcând clic pe un link inclus în e-mailul pe
care noi îl trimitem Utilizatorilor dvs. finali, iar apoi pot utiliza serviciul de revizuire. Putem colecta și stoca Conținut și
alte informații de la Utilizatorii finali în legătură cu utilizarea de către aceștia a serviciului de revizuire și putem
partaja aceste informații cu dvs. și cu alți Utilizatori finali. Responsabilitatea notificării Utilizatorilor finali cu privire la
colectarea și comunicarea acestor informații vă aparține în exclusivitate.
4.3 Acrobat Sign. Anumite capacități din cadrul Serviciilor pot folosi oferta separată de servicii Adobe Acrobat Sign.
Aceste capacități pot fi identificate ca fiind „pe platformă Adobe Acrobat Sign”. Atunci când trimiteți fișiere folosind
aceste capacități din cadrul Serviciilor, destinatarii dvs. pot primi fișierele respective prin Acrobat Sign. Cu toate
acestea, deși Adobe poate utiliza Acrobat Sign pentru a facilita și furniza aceste capacități în cadrul Serviciilor, dreptul
dvs. în privința Serviciilor nu include accesul direct la Acrobat Sign sau utilizarea acestuia. Acrobat Sign trebuie
achiziționat separat și este reglementat de termenii proprii.
4.4 Certificate digitale. Serviciile pot include o tehnologie care vă permite să aplicați semnături digitale pe
documente PDF prin utilizarea certificatelor digitale. De asemenea, Serviciile aplică o semnătură de certificare
documentelor PDF ca dovadă a integrității și originii lor prin utilizarea certificatelor digitale deținute de Adobe. Nu
aveți dreptul să accesați, să încercați să accesați, să eludați, să controlați, să dezactivați, să modificați, să eliminați, să
utilizați sau să distribuiți aceste certificate sau cheile lor de criptare corespunzătoare pentru niciun scop.
5. Securitate.

5.1 Responsabilitățile dvs. Sunteți responsabil pentru configurarea și utilizarea funcțiilor de securitate ale
Serviciilor pentru a vă îndeplini obligațiile față de Utilizatorii finali, conform legilor și reglementărilor aplicabile
privind confidențialitatea, securitatea și protecția datelor. Răspundeți de securitatea fișierelor trimise prin e-mail
către Utilizatorii finali în cadrul Serviciilor, descărcate din Servicii sau transferate către un sistem care nu aparține
Adobe prin intermediul unei caracteristici de integrare a Serviciilor. Nu răspundem pentru daunele care decurg din
accesul neautorizat la contul sau la Conținutul dvs. dacă nu respectați cerințele privind formatul parolei,
administrarea și măsurile de protecție a contului dvs. Vom menține în vigoare măsuri de protecție administrativă,
fizică și tehnică rezonabile din punct de vedere comercial, pentru a contribui la protejarea securității, confidențialității
și integrității Conținutului dvs. pe care îl controlăm direct în cadrul Serviciilor.

5.2 Certificări de conformitate. Certificările de conformitate pentru Servicii pot fi găsite la adresa
https://www.adobe.com/trust/compliance/compliance-list.html sau pe site-ul său web succesor. În cazul în care
Conținutul dvs. trebuie să fie prelucrat sau stocat în conformitate cu cerințele certificărilor, standardelor sau
reglementărilor de conformitate specifice, puteți utiliza Serviciile numai pentru a prelucra sau stoca respectivul
Conținut, dacă certificatele, standardele sau reglementările de conformitate necesare sunt menționate pe site-ul web
de mai sus. Pentru certificările, standardele sau reglementările de conformitate menționate, Serviciile pot fi utilizate
într-un mod care vă ajută să vă îndepliniți obligațiile legale, inclusiv fără limitare în ceea ce privește utilizarea

furnizorilor de servicii. Sunteți unicul responsabil pentru (a) verificarea faptului că Serviciile îndeplinesc toate
cerințele aplicabile Conținutului dvs. și (b) respectarea oricăror obligații legale aplicabile Conținutului dvs.

5.3 Centre de date. Locația centrelor de date în care Serviciile stochează Conținutul dvs. este în S.U.A. În cazul în care
standardele, legile sau reglementările impun stocarea sau prelucrarea Conținutului dvs. într-o anumită locație, puteți
utiliza Serviciile pentru stocarea Conținutului dvs. numai în cazul în care locația impusă este menționată în prezenta
secțiune 5.3.
6. Diverse.

6.1 Limitări ale serviciilor regionale. Cu excepția cazului în care utilizarea într-o Țară restricționată este autorizată
în mod special de Adobe, nu aveți permisiunea de a utiliza Serviciile în nicio țară restricționată. „Țară restricționată”
înseamnă Zona continentală a Chinei, Rusia și orice altă țară în care accesul sau utilizarea sunt restricționate de legile
locale.
6.2 Reglarea lățimii de bandă. Sunteți de acord să colaborați cu Adobe pentru a crea un plan de gestionare a
oricăror solicitări de vârf de resurse ale sistemului cauzate de utilizarea dvs. („Vârfuri”). În absența unei astfel de
colaborări, sunteți de acord că Adobe poate accelera sau ordona în coadă în alt mod tranzacțiile dvs. legate de Servicii
pentru a gestiona orice Vârfuri.
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