Användningsvillkor för Adobe-utvecklare
Senast uppdaterat 24 juni 2021. Ersätter och efterträder helt alla tidigare versioner (även föregående versioner
av Användningsvillkor för utvecklare, Adobe Exchange-avtalet och Ytterligare villkor för Adobe-utvecklare).
1.

Ditt avtal med Adobe.

1.1 Dessa Användningsvillkor för AdobeVillkor
du
din/ditt/dina
Adobe vi oss
vår/vårt/våra
utvecklarwebbplatser
på
https://www.adobe.io
(inklusive
Adobe
Developer
Console
https://console.adobe.io/)
och
Adobe
Exchange-webbplatsen
och
producentportalen
https://adobeexchange.com/.

på
på

1.2 Om du är bosatt i Nordamerika (inklusive USA, Kanada, Mexiko, USA:s territorier och besittningar samt
USA:s militärbaser, var de än ligger), har du en relation med Adobe Inc., ett amerikanskt företag, och dessa
Villkor regleras av lagen i Kalifornien, USA, såvida inte amerikansk federal lag föregriper kalifornisk
lagstiftning, utan hänsyn till lagkonflikter. Om du bor utanför Nordamerika har du en relation med Adobe
Systems Software Ireland Limited, och dessa Villkor styrs av irländsk lag. För kunder i Australien agerar Adobe
Systems Software Ireland Limited auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd. och ingår detta avtal i egenskap
av ombud för Adobe Systems Pty Ltd. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt lokala lagar. Vi försöker inte begränsa
dessa rättigheter där det är förbjudet enligt lag.
1.3

Om du är Administratör eller på annat sätt använder Utvecklarverktygen för ett företags räkning betyder

behörighet att binda företaget till dessa Villkor.
2.

Definitioner.

2.1
Administratör
Admin Console.

on med högre roll enligt identifieringen i Adobe

2.2
Adobe Admin Console
https://adminconsole.adobe.com med vilken Adobes
företagsanvändare hanterar sina rättigheter i hela sin organisation.
2.3
Adobe ID avser det unika användarnamn och lösenord samt den profilinformation du använder för att
skapa ett utvecklarkonto och för att logga in och komma åt Utvecklarverktygen.
2.4
Adobes Tjänster
områden eller tjänster, samt tjänster som Creative Cloud. Användning av Adobes Tjänster är underställd ett separat
avtal mellan dig och oss.
2.5
Adobes inloggningsgränssnitt
inloggningsskärmgränssnittsmall som vi gör tillgänglig och som måste visas på ett användargränssnitt som visuell
uppmaning för att underlätta eller initiera inloggningen till Adobes Tjänster.
2.6
Adobes Programvara
inklusive mobilappar, Exempelfiler, mediefiler, skript, instruktioner och relaterad dokumentation. Användning av
Adobes Programvara är underställd ett separat avtal mellan dig och oss.
2.7
Adobe Stock-verk
-mediefiler, mallresurser
och andra bild- eller grafikverk som är tillgängliga för licensiering via Adobe Stock-tjänsterna på stock.adobe.com
[eller en efterföljande webbadress], eller som på annat sätt identifieras som Adobe Stock-mediefiler.
2.8
Adobes varumärken
namn, logotyper och ikoner i Riktlinjer för varumärkning, samt alla andra varumärken som vi uttryckligen
tillhandahåller dig i syfte att marknadsföra att din godkända Utvecklarprogramvara är tillgänglig.

2.9
API-nyckel
-åtkomstuppgifter som tilldelats din Utvecklarprogramvara och kopplats till ditt
Adobe ID. Adobe använder dem för att associera, validera och autentisera din API-aktivitet och din
Utvecklarprogramvara.
2.10 Märken
Riktlinjer för varumärkning.

t märke i

2.11 Riktlinjer för varumärkning
i samband med ditt bruk av Adobes varumärken.
2.12

Konfidentiell information

r i skriftlig, muntlig, grafisk eller elektronisk form,

tidpunkten för yppandet, (B) Förhandsversionen av utvecklarverktygen, inklusive deras existens, funktioner och
funktionalitet, affärshemligheter, källkod och all annan tillhörande information, oavsett om den är märkt som
konfidentiell eller ej, (C) Adobes feldatabas, (D) diskussioner om potentiella funktioner, produktändringar,
förekomsten av affärsdiskussioner, förhandlingar eller avtal som hålls mellan dig och oss, (E) Utvärderingsfeedback
och åsikter som härrör från Utvärderingsfeedbacken, (F) yttranden som härrör från kundrådgivningsorgan som vi
sammanställer, (G) dessa Villkor, i den utsträckning de gäller för Förhandsversionen av utvecklarverktygen, (H)
alla API: er som inte är offentligt dokumenterade när du får tillgång till dem, samt (I) alla härledda verk av det
er blir allmänt tillgänglig vid
tidpunkten för utlämnandet eller sedermera utan att det är ditt fel, (ii) var känd för dig, fri från sekretessförpliktelser,
innan den avslöjades av oss, (iii) blir känd för dig, utan sekretessförpliktelser, från en annan källa än oss, (iv) är
nödvändig för att publicera Utvecklarprogramvaran, inklusive själva Utvecklarprogramvaran, eller (v) utvecklas
oberoende av dig utan bruk av Konfidentiell information.
2.13 Utvecklarprogramvara
uginprogram och annan teknik du
utvecklar med eller med hjälp av ett Utvecklarverktygen (förutom Förhandsversionen av utvecklarverktygen) och
som är avsedda att komma åt, fungera med eller arbeta ihop med Adobes Programvara eller Adobes Tjänster,
eller som du utvecklar för att lägga till funktioner eller funktionalitet i Adobes Programvara eller Adobes Tjänster.
2.14 Utvecklarverktyg avser alla objekt och tillhörande material som vi har licensierat till dig för utveckling av
eller inkludering i Utvecklarprogramvaran som vi kan göra tillgänglig. Utvecklarverktyg omfattar bland annat (A)
SDK
-program eller
API:er
-nycklar, (D) huvud- eller JAR-filer, (E) exempelbilder, ljud
eller liknande mediefiler, (F) exempelkod, (G) all relaterad dokumentation, tekniska specifikationer, anmärkningar
och förklarande material, samt (H) alla modifieringar, uppdateringar, uppgraderingar eller kopior av något av
uttryckligen motsägs.
2.15

Slutanvändare avser en kund som köper eller använder din Utvecklarprogramvara.

2.16 Utvärderingsfeedback
déer, fel- eller kraschrapporter, förslag, anbud och annan information eller
material som du tillhandahåller oss och som gäller din åtkomst till, ditt bruk av och utvärdering av
Förhandsversionen av utvecklarverktyg jämte all tillhörande Immateriell egendom.
2.17 Funktionsikoner
användargränssnitt för att unikt identifiera vissa separata funktioner, komponenter eller behandlingsfunktioner i
Adobes Programvara eller Adobes Tjänster.
2.18 Immateriella rättigheter
företagshemligheter, illojal konkurrens, rätt till integritet, publicitetsrätt och eventuella andra immateriella
rättigheter.
2.19

Förhandsversioner av Utvecklarverktyg

2.20 Exempelkod
införlivas i din Utvecklarprogramvara enligt dessa Villkor.

-offentliga förhandsversioner av Utvecklarverktyg.

2.21 Exempelfiler
innehållsfiler för användning i självstudiekurser, demonstrationer och andra provsyften, som kan identifieras som
Exempelfiler.
2.22 Testperiod
yder tiden från det att Förhandsversionen av utvecklarverktygen görs tillgängliga för dig till
den dag då den första kommersiella utgåvan av Förhandsversionen av utvecklarverktygen utkommer eller ett
datum som vi meddelar dig.
3.

Utvecklares inloggningsuppgifter

3.1 Ditt konto. Med undantag för vad vi uttryckligen tillåter måste du skapa ett Adobe ID och en
utvecklarkontoprofil online för att erhålla och använda Utvecklarverktygen och skapa Utvecklarprogramvara. Du
måste ständigt hålla din kontoprofil uppdaterad med aktuell kontoinformation (inklusive aktuell
kontaktinformation). Du är ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto, även om denna aktivitet inte genomförs
av dig eller sker utan din vetskap eller ditt samtycke. Kontakta Adobes kundsupport omedelbart om du upptäcker
obehörig användning av ditt konto. Du får inte (A) lämna ut din kontoinformation (förutom till en auktoriserad
kontoadministratör), vare sig avsiktligt eller oavsiktligt, eller (B) använda någon annans konto. Din
kontoadministratör får använda din kontoinformation för att hantera ditt bruk av och din åtkomst till
Utvecklarverktygen. Du kommer åt Utvecklarverktygen på de sätt som vi kräver och som i övrigt beskrivs i den
relevanta dokumentationen. När du använder API:er får du inte förvränga eller dölja din identitet eller din APIklients identitet.
3.2 API-nyckel. Om ett API kräver en API-nyckel måste du skaffa en separat API-nyckel för varje
Utvecklarprogramvara. Tills vi godkänner din Utvecklarprogramvara för distribution får du bara använda APInyckeln för utveckling och tester av Utvecklarprogramvara och får inte använda den i samband med någon
Utvecklarprogramvara som görs tillgänglig för Slutanvändare.
3.3 Användningsdata. Vi kan samla in samlade användningsdata för Utvecklarprogramvara. Dessa data är
kopplad till ditt Adobe ID och din utvecklarkontoprofil online och ger oss möjlighet att bibehålla säkerhet,
övervaka prestanda och förbättra kvalitet och funktioner. Dessutom kan vi övervaka och samla in data, inklusive
personuppgifter, från hur du använder Förhandsversionen av utvecklarverktyg för forskning, produktutveckling
och produktförbättring. Vi kan överföra dina personuppgifter över nationsgränser och lagra och behandla sådan
information i något av de länder där vi eller våra agenter har kontor. Om du inte vill att din användning ska spåras
kan du bara åstadkomma det genom att avbryta användningen av Utvecklarverktygen.
4.

Licenser

4.1 Licens till dig. Vi beviljar dig en icke-exklusiv, icke överförbar, återkallelig licens för att (A) använda och
reproducera Utvecklarverktygen för utveckling och test av din Utvecklarprogramvara, och (B) med förbehåll för
godkännanderättigheterna i avsnitt 5, distribuera Utvecklarverktygen (eller delar därav) endast i och med din
godkända Utvecklarprogramvara endast i objektkodform. Den föregående licensbevillningen gäller inte
Förhandsversioner av utvecklarverktyg. I avsnitt 9 finns villkor som styr ditt bruk av Förhandsversioner av
utvecklarverktyg.
4.2 Licens till Adobe. Genom att välja att skicka din Utvecklarprogramvara till oss ger du oss en
världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, betald licens att (A) använda, reproducera och på annat sätt testa
din Utvecklarprogramvara för godkännande för distribution, och (B) offentligt visa, modifiera, underlicensiera och
distribuera din Utvecklarprogramvara till Slutanvändare via Adobe Exchange eller andra kanaler som har godkänts
av oss.
4.3 Ägande. Utvecklarverktygen och Adobe Stock-verken är vår och våra leverantörers immateriella egendom
och skyddas av lagar, däribland USA:s upphovsrätts-, varumärkes-, företagshemlighets- och patentlagar,
internationella fördrag och tillämpliga lagar i det land där de används. Vi och våra leverantörer behåller
äganderätten och egendomsrätten till dessa artiklar, medierna som de lagras på och alla kopior, oavsett den form
eller det medium i eller på vilka originalet och andra kopior kan finnas. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte
uttryckligen beviljas i dessa Villkor. Du samtycker till att behålla och fullständigt reproducera Adobes

upphovsrättsliga meddelanden eller andra äganderättsmeddelanden eller ansvarsfriskrivningar i alla kopior av
Utvecklarverktygen, eller delar av dem, som du reproducerar.
4.4 Ändringar. Vi kan ändra, uppdatera eller dra in Utvecklarverktygen när som helst utan förvarning eller
ansvar gentemot dig eller någon annan, och din fortsatta tillgång till eller användning av Utvecklarverktygen
innebär att du godkänner sådana uppdateringar eller modifieringar. När Utvecklarverktygen uppdateras eller
ändras är du ansvarig för att implementera den senaste versionen av dessa Utvecklarverktyg på egen bekostnad.
4.5 Tredje mans villkor. Utvecklarverktygen kan innehålla programvara från tredje man (t.ex. kostnadsfri
programvara eller programvara med öppen källkod) och kan vara föremål för ytterligare vanligt förekommande
villkor i ett separat licensavtal, en Viktigt-fil eller i Tredje mans programvarumeddelanden och/eller ytterligare
villkor som du hittar på http://www.adobe.com/go/thirdparty_se
Tredje mans licensvillkor
Tredje mans licensvillkor kan kräva att du skickar vidare meddelanden till dina Slutanvändare, och de gäller om
det föreligger en konflikt mellan dessa villkor och sådana Tredje mans licensvillkor.
5.

Distribution av Utvecklarprogramvara

5.1 Adobes godkännande. Vi kan begränsa distributionen av Utvecklarprogramvara (eller åtkomst till Adobes
Programvara och Adobes Tjänster av Utvecklarprogramvara) som inte har godkänts av oss. Vi kan även kräva
förnyat godkännande av eventuella ändringar i Utvecklarprogramvara, däribland felkorrigeringar, uppdateringar,
uppgraderingar och nya versioner. Vi kan som en del av godkännandeprocessen komma att granska din
Utvecklarprogramvara så att den efterlever dessa Villkor, däribland att identifiera säkerhetsproblem som skulle
kunna påverka oss eller våra användare. Vi kan när som helst dra tillbaka godkännandet av en
Utvecklarprogramvara av vilken anledning som helst, däribland för att dessa Villkor inte följs. Om vi drar tillbaka
godkännandet av en Utvecklarprogramvara måste du sluta att distribuera Utvecklarprogramvaran och använda
Adobes Programvara och Adobes Tjänster via den inom tio (10) dagar efter meddelandet.
5.2 Distributionskanaler. Vi kan kräva att du distribuerar godkänd Utvecklarprogramvara via Adobe Exchange
eller andra kanaler som vi har godkänt, och vi kan begränsa distributionen av godkänd Utvecklarprogramvara via
alla kanaler som inte har godkänts av oss.
6.

Krav och begränsningar

6.1 Inga ändringar eller bakåtkompilering. Utöver vad som uttryckligen är tillåtet enligt dessa Villkor får du
inte (A) ändra, portera, anpassa eller översätta någon del av några Utvecklarverktyg, eller (b) bakåtkompilera,
dekompilera, disassemblera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden i någon del av några Utvecklarverktyg
som inte tillhandahålls till dig i form av källkod. Om lagarna i ditt land ger dig rätt att dekompilera ett
Utvecklarverktyg för att erhålla information som är nödvändig för att göra de licensierade delarna av
Utvecklarverktyget kompatibla med annan programvara, får du göra det först efter att du begärt sådan information
från oss, och vi kan införa rimliga villkor, inklusive en rimlig avgift, för sådan användning av källkoden för att
säkerställa att våra och våra leverantörers rättigheter till Utvecklarverktygets källkod skyddas och våra skyldigheter
uppfylls.
6.2 Inga störningar. Utöver vad vi uttryckligen tillåter får du inte skapa Utvecklarprogramvara som (A) tar bort
eller på annat vis döl
-skärmar eller -sidor i någon av Adobes Tjänster eller Adobes
Programvara, eller som (b) fördärvar, negativt påverkar eller på annat vis negativt stör funktionen eller utseendet
för någon av Adobes Tjänster eller Adobes Programvara. Du får inte använda Utvecklarverktygen för att skapa
Utvecklarprogramvara som möjliggör störningar eller modifiering av standardspråket i någon av Adobes Tjänster
eller Adobes Programvara.
6.3 Ingen separation. Utvecklarverktygen kan (A) innehålla diverse program, verktyg och komponenter, (B)
stödja flera plattformar och språk eller (C) tillhandahållas på flera medier eller i flera exemplar. Du får inte packa
upp eller packa om komponenter av eller några av dina rättigheter till något Utvecklarverktyg för distribution,
överföring eller återförsäljning.
6.4 Skadlig programvara. Du får inte medvetet, avsiktligt eller försumligt införliva någon skadlig kod, virus,
trojaner, maskar, tidsbomber, cancelbotar eller annan skadlig kod i din Utvecklarprogramvara.

6.5 Handelskontroller. Din Utvecklarprogramvara lyder under amerikanska och internationella lagar,
begränsningar och regelverk som kan styra över dess import, export och användning. Du uppger och garanterar
att du har erhållit alla nödvändiga tillstånd från tillämpliga myndigheter för import, export och användning av
Utvecklarprogramvara. Vidare uppger och garanterar du att du inte är medborgare i eller bosatt i en nation eller
ett territorium som har belagts med embargo eller annan begränsning (inklusive, utan begränsning, Iran, Syrien,
Sudan, Kuba, Krim och Nordkorea).
6.6

Viral programvara med öppen källkod. Du får inte integrera, använda, distribuera eller på annat sätt
Viral
programvara med öppen källkod
gt GNU General Public License (GPL), GNU
Affero General Public License (AGPL), GNU Lesser General Public License eller någon annan licens som kräver
(som ett villkor för användning, modifiering eller distribution) att programvaran (A) avslöjas eller distribueras i
källkodsform, (B) licensieras för syftet att skapa härledda verk, eller (C) återdistribueras kostnadsfritt.
6.7 Användningsbegränsningar. Vi kan begränsa ditt bruk av Utvecklarverktygen, t.ex. genom att begränsa
antalet eller typen av anrop som tas mot av eller skickas till ett API, om vi anser att antalet API-anrop kan ha en
negativ inverkan på prestanda hos Utvecklarverktygen, Adobes Programvara eller Adobes Tjänster.
6.8 Ingen underlicensiering. Du får inte (A) underlicensiera Utvecklarverktygen för bruk av en tredje man eller
(B) sälja, hyra ut, leasa, låna ut eller på annat sätt ge någon tredje man rättigheter till Utvecklarverktygen.
6.9 Konkurrerande programvara. Du får inte skapa och vi kan avvisa eller ta bort Utvecklarprogramvara som
inte lägger till betydande funktioner eller funktioner utöver dem som tillhandahålls av Utvecklarverktygen eller
som konkurrerar med eller liknar Adobes Programvara eller Adobes Tjänster. Du får inte använda
Utvecklarprogramvaran eller Utvecklarverktygen för att (direkt eller indirekt) skapa, träna eller förbättra en
produkt eller tjänst som konkurrerar med eller liknar någon av Adobes Programvaror eller Tjänster.
6.10 Slutanvändaruppgifter. Om du samlar in, använder eller behandlar personuppgifter genom din
Utvecklarprogramvara måste du (A) följa alla tillämpliga integritetsbestämmelser och lagar, (B) publicera ett
integritetsmeddelande som du gör lättillgängligt för Slutanvändarna i dina uppgifter på Adobe Exchange (eller
någon annan kanal som vi godkänner) och inuti din Utvecklarprogramvara där du tydligt och korrekt beskriver
dina metoder för att samla in, använda och bearbeta Slutanvändarens personuppgifter, däribland eventuell
delning med tredje man, (C) respektera Slutanvändarnas integritet och följa dina åtaganden i
integritetsmeddelandet, samt (D) omedelbart ta bort allt innehåll av en Slutanvändare, inklusive token, på begäran
av den Slutanvändaren eller oss, eller då den Slutanvändaren stänger sitt konto hos dig.
6.11 Överföring av Förbjudna data. Din Utvecklarprogramvara får inte överföra, tillhandahålla eller på annat
sätt göra Förbjudna data tillgängliga för oss och får inte härleda personuppgifter genom länkning, kombination
eller korsjämförelse av de data du äger med andra data som du förvärvar från tredje man. Förbjudna data
innebär uppgifter som skulle ge oss möjlighet att identifiera en viss fysisk person (snarare än en enhet), till exempel
dennas telefonnummer, e-postadress, myndighetsutfärdat id-nummer, namn eller postadress.
6.12 Integritet. Adobes Sekretesspolicy (http://www.adobe.com/go/privacy_se) reglerar bruket av alla
personuppgifter du lämnar till oss.
6.13 Ingen blockering av Adobes utveckling. Vi kan utveckla, förvärva, licensiera, underhålla eller distribuera
teknik eller produkter, nu eller i framtiden, som har design eller funktion som liknar eller konkurrerar med din
Utvecklarprogramvara, och inget i dessa Villkor begränsar vår rätt att göra det. Du samtycker till att inte hävda
några rättigheter till immateriell egendom som omfattar din Utvecklarprogramvara gentemot oss, våra
dotterbolag eller närstående bolag eller deras kunder, ombud eller leverantörer för tillverkning, användning,
import, licensiering, försäljning eller utbjudande till försäljning av någon av Adobes Programvara, Adobes Tjänster
eller andra produkter eller tekniker.
6.14 Support. Du är helt ansvarig för att ge support till Slutanvändarna av din Utvecklarprogramvara.
6.15 Regelefterlevnad. Du måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar och får inte använda
Utvecklarverktygen för att uppmuntra eller främja olaglig verksamhet eller kränka tredje mans rättigheter,
inklusive men inte begränsat till att skapa Utvecklarprogramvara som bryter mot lagar, regler eller andras
rättigheter när de används som avsetts eller marknadsförts.

6.16 Slutanvändarlicensavtal. Du måste bifoga ditt eget slutanvändarlicensavtal med din Utvecklarprogramvara.
Ditt slutanvändarlicensavtal får inte innehålla bestämmelser som strider mot dessa Villkor.
7.

Avgifter, intäktsdelning och betalningsbehandling

7.1 Avgifter vi tar ut. Vi kan ange priser eller ta ut en avgift för användning av funktioner, komponenter eller
behandlingsfunktioner som tillhandahålls eller aktiveras via Utvecklarverktygen.
7.2 Avgifter som Vi betalar. Om vi erbjuder en avgift eller intäktsdelning för försäljning av din
Utvecklarprogramvara via Adobe Exchange eller andra kanaler som vi har godkänt, betalar vi dig enligt det
relevanta avsnittet i dessa Villkor och betalningspolicyerna för den kanalen. Vi kan komma att ändra våra
betalningspolicyer när som helst, och du ansvarar för att kontrollera dem regelbundet för att se om de har
uppdaterats. Genom att fortsätta skicka in Utvecklarprogramvara till oss eller genom att inte ta bort
Utvecklarprogramvara, godkänner du eventuella ändringar av betalningspolicyer. Du kan beteckna din
Utvecklarprogramvara som kostnadsfri programvara, provprogramvara eller testprogramvara, och i det fallet kan
vi distribuera Utvecklarprogramvaran utan ansvar eller betalningsskyldighet gentemot dig. Med undantag för vad
som anges i dessa Villkor har vi ingen betalningsförpliktelse gentemot dig.
7.3 Adobes betalningsbehandlare.
Adobes
Betalningshanterare
betalningen till dig som uppkommer från försäljning av din
Utvecklarprogramvara. Adobes Betalningsbehandlare kan begära att du lämnar ytterligare information eller ingår
ett separat avtal direkt med dem för att utnyttja deras tjänster. Om betalningen för försäljningen av
Utvecklarprogramvara hanteras av en av Adobes Betalningsbehandlare bekräftar och godkänner du att vi inte har
något ansvar för några förseningar eller felaktiga betalningar, och du samtycker till att lösa eventuella tvister
avseende behandling eller betalning av avgifter direkt med Adobes Betalningsbehandlare. Dessutom kan vi lämna
ut information om dig till Adobes Betalningsbehandlare och andra av Adobes tjänstleverantörer efter behov för
att du ska kunna använda Utvecklarverktygen. Vi har inte åtkomst till eller kontroll över åtgärder som en tredje
man kan vidta, och praxisen för informationshantering hos externa webbplatser omfattas inte av Adobes
Sekretesspolicy, dessa Villkor eller några andra tillämpliga villkor som vi tillhandahåller.
7.4 Skatter och tredje mans avgifter. Du måste betala, och vi är inte ansvariga för betalning av, tillämpliga
skatter och avgifter till tredje man (t.ex. telefonavgifter, mobiloperatörsavgifter, avgifter till internetleverantörer,
dataplansavgifter, kreditkortsavgifter eller valutaväxlingskostnader) som uppkommit i anslutning till licensieringen
av din Utvecklarprogramvara via Adobe Exchange eller andra kanaler som godkänts av oss. Om några avgifter
debiteras oss kan vi vidta åtgärder för att ta in dessa avgifter från dig, och du är ansvarig för alla relaterade
insamlingskostnader och kostnader som uppstår för oss.
8.

Varumärken

8.1

Licens till Adobes Varumärken.

(A) Vi beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv, ej överförbar, återkallelig licens att använda Adobes Varumärken
i din Utvecklarprogramvara, på din webbplats och i tryckt och elektronisk kommunikation, men enbart för att
indikera att din godkända Utvecklarprogramvara ger en anslutning till, samverkar med eller är kompatibel med
Adobes Tjänster eller Adobes Programvara, eller är tillgänglig via Adobe Exchange eller andra kanaler som vi har
godkänt. Din användning av Adobes Varumärken måste följa dessa Villkor, Adobes Riktlinjer för
Varumärkesanvändning
som
finns
på
Adobes
webbplats
(https://www.adobe.com/se/legal/permissions/trademarks.html), Varumärkesriktlinjerna och andra tillämpliga
riktlinjer eller begränsningar som tillhandahålls av oss. Vi kan revidera eller uppdatera sådana riktlinjer när som
helst, och du måste alltid följa den aktuella versionen av riktlinjerna. Dessa Villkor ger dig ingen rätt att använda
något varumärke andra än Adobes Varumärken.
(B) Ditt bruk av Adobes Varumärken beviljar dig inte någon annan rätt till eller anspråk på några av Adobes
Varumärken utöver dem som kommer till uttryck i dessa Villkor. Du bekräftar att vi äger Adobes Varumärken,
erkänner värdet av den goodwill som är förknippad med Adobes Varumärken och bekräftar att sådan goodwill
enbart verkar till förmån för och tillhör oss. Du går med på att inte använda Adobes Varumärken på något sätt
som nedvärderar oss eller några av Adobes Tjänster eller Adobes Programvara, skadar eller stör goodwillen hos

Adobes Varumärken, gör intrång i våra immateriella rättigheter eller kommer med ett falskt eller vilseledande
påstående som rör din Utvecklarprogramvara.
8.2

Begränsningar av Adobes Varumärken.

(A) Du samtycker till att använda Adobes Varumärken endast i samband med Utvecklarprogramvara som (1)
överensstämmer med dessa Villkor, (2) rättar sig efter våra kvalitetsstandarder och (3) följer alla tillämpliga lagar
i jurisdiktionen där Utvecklarprogramvaran är tillverkad eller används. På begäran måste du meddela oss om alla
platser där du använder Adobes Varumärken, förse oss med representativa exempel på sådant bruk samt hjälpa
till med och följa övervakningen och upprätthållandet av kvaliteten och formen på Adobes Varumärken. På
uppmaning måste du upphöra med allt bruk av Adobes Varumärken som vi enligt vårt eget gottfinnande kommer
fram till strider mot avsikten med varumärkeslicensen ovan. Du ansvarar helt för alla kostnader som uppkommer
i samband med att du tar bort eller ändrar ditt bruk av Adobe Varumärken på begäran av oss.
(B) Du får bara använda märkena för att marknadsföra och främja din Utvecklarprogramvara. Du får inte
använda Märkena på eller i användargränssnittet i din Utvecklarprogramvara.
(C) Om din Utvecklarprogramvara identifierar, initierar eller underlättar inloggning till Adobes Tjänster måste
du använda Adobes inloggningsanvändargränssnitt i användargränssnittet i din Utvecklarprogramvara. Om din
Utvecklarprogramvara identifierar separata funktioner, komponenter eller behandlingsfunktioner i Adobes
Tjänster eller Adobes Programvara, måste du använda Funktionsikonerna i användargränssnittet i
Utvecklarprogramvaran. Du får inte använda Adobes inloggningsgränssnitt eller Funktionsikoner för att
marknadsföra din Utvecklarprogramvara eller på något annat sätt än enligt beskrivningen i dessa Villkor, Adobes
riktlinjer för varumärkesanvändning, Varumärkesriktlinjerna och eventuella andra tillämpliga riktlinjer eller
begränsningar som vi meddelar.
(D) Enligt Varumärkesriktlinjerna får du inte använda något av Adobes Varumärken, Adobes ord- eller
logotypmärken, något av Adobes produktnamn eller liknande namn eller designer, helt eller delvis eller i förkortad
form, i namnet på eller ikonen för din Utvecklarprogramvara. Du får inte heller registrera eller försöka registrera
ett domännamn eller ett varumärke som innehåller eller är förvillande likt något av det föregående.
8.3 Utvecklares varumärken. Du beviljar oss en icke-exklusiv, icke underlicensierbar, royaltyfri, global licens
att reproducera och använda ditt namn, dina varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och andra
märken och beskrivande material för att offentligt hänvisa till dig eller din Utvecklarprogramvara i syfte att
marknadsföra och främja Adobes Tjänster, Adobes Programvara och din Utvecklarprogramvara. Det gäller även
omnämnanden av din Utvecklarprogramvara via Adobe Exchange eller andra kanaler som vi har godkänt.
9.

Förhandsversioner av utvecklarverktyg.

9.1 Utvärderingslicens. I händelse av att Förhandsversioner av utvecklarverktyg görs tillgängliga ger vi dig en
begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar, royaltyfri licens att använda Förhandsversionen av utvecklarverktygen
under Testperioden i syfte att utvärdera Förhandsversionen av utvecklarverktygen och ge oss
Utvärderingsfeedback.
9.2

Ytterligare krav och begränsningar för Förhandsversioner av utvecklarverktyg.

(A) Förbjuden produktion. Du får inte göra offentligt bruk av Förhandsversioner av utvecklarverktyg, däribland
att distribuera, offentligt visa upp eller offentligt referera till Förhandsversioner av utvecklarverktyg. Du får inte dela
skärmdumpar av något användargränssnitt i Förhandsversioner av utvecklarverktyg eller referera till namnen på
någon Förhandsversion av utvecklarverktyg såvida Adobe inte uttryckligen tillåter det.
(B) Specifika
begränsningar
för
teckensnitt.
Om
något
teckensnitt
som
listas
på
https://www.adobe.com/se/products/type/font-licensing/restricted-fonts.html ingår i Förhandsversioner av
utvecklarverktyg får du bara använda det i anslutning till Förhandsversioner av utvecklarverktyg. Du får inte
kopiera, flytta, aktivera eller använda (eller låta ett teckensnittshanteringsverktyg kopiera, flytta, aktivera eller
använda) några sådana teckensnitt i eller med någon programvara, något program eller någon fil utöver
Förhandsversioner av utvecklarverktyg.

9.3 Utvärderingsfeedback. Du samtycker till att ge oss Utvärderingsfeedback under Testperioden. Du beviljar
oss en världsomspännande, oåterkallelig, underlicensierbar, överförbar, royaltyfri, helt betald licens att tillverka,
använda, sälja, låta tillverka, erbjuda försäljning av, importera, exportera, reproducera, offentligt visa, distribuera,
ändra, offentligt framföra, offentligt visa, underlicensiera och framställa härledda verk som bygger på
Utvärderingsfeedbacken. Du intygar och garanterar att du har alla nödvändiga rättigheter att tillhandahålla
Utvärderingsfeedback till oss. Vi har ingen skyldighet att införliva, använda eller på annat sätt bekräfta någon
Utvärderingsfeedback som du tillhandahåller.
10.

Konfidentiell information.

10.1 Sekretess. Du samtycker till att hålla Konfidentiell information strikt konfidentiell och inte avslöja den för
någon annan utom dina anställda och auktoriserade representanter som behöver känna till Konfidentiell
information och som är bundna av sekretessavtal som är minst lika långtgående som sekretessbestämmelserna i
dessa Villkor innan de får tillgång till Konfidentiell information. Du ansvarar för brott mot denna
sekretessbestämmelse som någon av dina representanter begår. Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet
i dessa Villkor får du inte ändra, skapa andra verk från, baklängeskonstruera, disassemblera någon programvara
som tillhandahålls eller avslöjas som Konfidentiell information utan vårt föregående skriftliga medgivande. Du
samtycker till att behandla Konfidentiell information med samma omsorg som du behandlar ditt eget
konfidentiella, icke-offentliga material, men under inga omständigheter med mindre än rimlig omsorg. Du måste
sluta att använda och återbörda eller förstöra all materiell Konfidentiell information omedelbart på begäran,
tillsammans med eventuella kopior, om inte annat krävs enligt lag. Du kan lämna ut Konfidentiell information (A)
om vi har godkänt det i en text som vi har undertecknat eller (B) vid behov för att svara på ett giltigt domstolsbeslut
eller en giltig order från en annan myndighet, enligt lag eller om det är nödvändigt för att fastställa endera partens
rättigheter, förutsatt att du omedelbart meddelar oss vid mottagandet av beslutet om röjandet och begär
konfidentiell behandling av all aktuell Konfidentiell information. Om det föreligger motsägelser mellan detta
avsnitt och eventuella befintliga skyldigheter om att inte avslöja eller röja information som du redan har gentemot
oss, har de befintliga skyldigheter företräde.
10.2 Förhandsversioner av utvecklarverktyg. Om inte annat överenskommits upphör dina skyldigheter att
skydda sekretessen för alla Förhandsversioner av utvecklarverktyg vid den första allmänt tillgängliga kommersiella
utgåvan av sådana Förhandsversioner av utvecklarverktyg. Men eventuella förhandsversioner av
inloggningsidentifierare, lösenord och API-nycklar är bara avsedda att användas av dig och får inte delas med
någon annan.
11.

Din garanti och ersättningsskyldighet.

11.1 Dina garantier. Genom att välja att skicka in din Utvecklarprogramvara till oss intygar och garanterar du att
(A) du har alla nödvändiga licenser, rättigheter och tillstånd att använda allt innehåll som visas eller är införlivat i
din Utvecklarprogramvara samt att bevilja licenserna i dessa Villkor, och (B) att Utvecklarprogramvaran inte gör
intrång i våra eller någon annans Immateriella rättigheter.
11.2 Ersättning. Du kommer att ersätta oss och våra dotterbolag, affiliate-bolag, befattningshavare, agenter,
anställda, partner och licensgivare för alla anspråk, krav, förluster eller skador, inklusive rimliga advokatavgifter,
som uppstår på grund av eller i samband med (A) eventuella överträdelser mot dessa Villkor av dig, inklusive
eventuella överträdelser eller påstådda överträdelser av några framställanden och garantier från dig angående
någon aspekt av Utvecklarprogramvaran, (B) din användning av Utvecklarverktygen, (C) varje påstådd eller faktisk
överträdelse av dina integritetsskyldigheter gentemot någon tredje man, (D) Slutanvändares anspråk som rör
Utvecklarprogramvaran, inklusive men inte begränsat till alla anklagelser som rör ett produktansvarsanspråk, samt
(E) alla anspråk som rör ditt avtal eller förhållande till en Slutanvändare. Vi har rätt att kontrollera försvaret mot
alla anspråk, rättsliga åtgärder eller ärenden som är föremål för gottgörelse från dig med advokater vi själva väljer,
och du kommer att samarbeta fullt ut med oss i försvaret mot sådana anspråk, rättsliga åtgärder eller ärenden.
12. Friskrivningar från garantier.
medger det friskriver vi oss från alla garantier som rör dem, uttryckliga som underförstådda, däribland
underförstådda garantier avseende icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. Vi ger inga

garantier om vilket resultat Utvecklarverktygen ger och friskriver oss vidare från alla garantier om att (A)
Utvecklarverktygen uppfyller dina krav eller alltid kommer att vara tillgängliga utan avbrott, levereras
punktligt och felfritt, (B) resultat som erhålls genom användning av Utvecklarverktygen kommer att vara
effektiva, korrekta eller tillförlitliga, (C) Utvecklarverktygens kvalitet kommer att uppfylla dina förväntningar,
eller att (D) eventuella fel eller defekter i Utvecklarverktygen kommer att korrigeras. Vi friskriver oss specifikt
från allt ansvar för handlingar till följd av ditt bruk av Utvecklarverktygen. Du får använda och tillgå
Utvecklarverktygen efter eget gottfinnande och på egen risk, och du ansvarar själv för eventuell skada på ditt
datorsystem eller förlust av data till följd av att Tjänsten eller Utvecklarverktygen används eller tillgås.
13. Ansvarsbegränsning. Såvida inget annat anges i dessa Villkor ansvarar vi inte gentemot dig för
extraordinära, oförutsedda eller indirekta skador, följdskador, ideella skador, avskräckande skadestånd eller
straffskadestånd, oavsett orsak, vilket även omfattar förluster och skador som (A) uppstår till följd av utebliven
användning, förlorade data, skadat rykte, förlorad intäkt eller vinst, (B) bygger på någon teori om ansvar,
inklusive kontrakts- eller garantibrott, försumlighet eller annan skadegörande handling, (C) uppstår ur eller i
anknytning till din användning av eller åtkomst till Utvecklarverktygen. Vårt samlade ansvar i ärenden som
härrör från eller har anknytning till dessa Villkor begränsas till det högre beloppet av antingen (A) 100 USD
eller (B) det sammanlagda belopp som du har betalat till Adobe för åtkomst till Utvecklarverktygen under den
tremånadersperiod som föregick händelsen som föranleder ansvaret.
14.

Uppsägning och borttagning.

14.1 Uppsägning av dig. Du kan när som helst sluta använda Utvecklarverktygen och ansluta till Adobes Tjänster
eller Adobes Programvara via din Utvecklarprogramvara. Uppsägning befriar dig inte från någon skyldighet som
du hade före uppsägningen, däribland skyldigheten att betala eventuella utestående avgifter.
14.2 Uppsägning av oss. Vi kan säga upp dina rättigheter enligt dessa Villkor, neka användning av
Utvecklarverktygen eller åtkomst till Adobes Tjänster eller Adobes Programvara via din Utvecklingsprogramvara
eller återkalla dina tilldelade API-nycklar när som helst och av vilken anledning som helst. Vad avser
Förhandsversioner av utvecklarverktyg upphör dina rättigheter enligt dessa Villkor att gälla i (A) slutet av
Testperioden eller (B) vid skriftligt meddelande från oss, vilket som än inträffar först.
14.3 Följder av uppsägning. Vid uppsägningen måste du (A) sluta distribuera din Utvecklarprogramvara, (B)
sluta använda Utvecklarverktygen och Adobes varumärken, (C) sluta ansluta till Adobes Tjänster och Adobes
Programvara och Adobe Stock-verk genom din Utvecklarprogramvara, (D) sluta annonsera kompatibilitet med
Adobes Tjänster eller Adobes Programvara, samt (E) sluta att använda och återbörda eller förstöra all Konfidentiell
information, däribland alla versioner av Förhandsversioner av utvecklarprogramvara, som du har.
14.4 Fortsatt giltighet. Alla bestämmelser som enligt sin art bör fortsätta att vara giltiga efter att dessa Villkor
har sagts upp skall fortsatta att gälla efter uppsägningen. Utan att begränsa allmängiltigheten hos föregående
mening skall dessutom Avsnitt 1 (Ditt avtal med Adobe), 2 (Definitioner), 4.3 (Ägande), 4.5 (Tredje mans villkor),
6 (Krav och begränsningar), 11 (Dina garanti- och ersättningsskyldigheter), 12 (Ansvarsfriskrivning), 13
(Ansvarsbegränsning), 14.3 (Följder av uppsägning), 15 (Allmänt) och 17.10 (Uppsägningens effekt på Adobe
Stock-verk) fortsätta att gälla när dessa Villkor har sagts upp.
15.

Allmänt.

15.1 Ingen byrårelation. Ingenting i dessa Villkor skapar ett förvaltningsförhållande, en byrårelation, en joint
venture-relation, en arbetstagar-/arbetsgivarrelation, ett partnerskap eller en förtroenderelation mellan dig och
oss. Varken du eller vi har rätt att binda den andra parten på något sätt.
15.2 Engelsk version. Den engelska versionen av dessa Villkor ska vara den version som används vid tolkningen
av Villkoren.
15.3 Ej överlåtbar rätt. Du får inte, helt eller delvis, tilldela eller på annat sätt överföra dessa Villkor eller dina
rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan vårt skriftliga medgivande, och varje sådant försök till
överförande är ogiltigt. Vi får enligt dessa Villkor överlåta våra rättigheter till tredje man.

15.4 Rubriker. De rubriker som används i dessa Villkor används endast av praktiska skäl och ska inte användas
för att tolka mening eller avsikt.
15.5 Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i dessa Villkor av någon anledning förklaras ogiltig eller inte är
verkställbar, ska resterande del av dessa Villkor fortsätta att gälla fullt ut.
15.6 Inget avstående. Vår underlåtenhet att hävda eller tillämpa någon bestämmelse dessa Villkor innebär inget
avstående från bestämmelsen i fråga.
15.7 Rättsmedel. Oaktat eventuella andra bestämmelser i dessa villkor kan dina brott mot dessa Villkor orsaka
oss irreparabel skada för vilket skadestånd i penningform inte räcker, och vi har rätt att begära föreläggande för
att skydda våra rättigheter enligt dessa Villkor utöver att utnyttja alla rättsmedel som lagen medger. Om någon
rättslig åtgärd väcks för att genomdriva dessa Villkor ska den vinnande parten ha rätt att erhålla sina
advokatarvoden, rättegångskostnader och andra inkassokostnader betalda, utöver eventuella andra utfall.
15.8 Hela avtalet och företräde. Med undantag för alla tillämpliga villkor i Adobes allmänna användarvillkor
(https://www.adobe.com/se/legal/terms.html)
eller
ditt
företagsavtal
med
Adobe
(https://www.adobe.com/se/legal/terms/enterprise-licensing/overview.html), utgör dessa Villkor hela avtalet
mellan parterna angående dess ämne och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga avtal,
samförstånd och meddelanden. Om dessa Villkor och något annat avtal du har med Adobe motsäger eller står i
konflikt med varandra på något vis, har dessa Villkor företräde.
16.

Ytterligare villkor för Adobe InDesigns SDK och API

16.1 Du får kompilera Exempelkod i InDesigns SDK och API med ett unikt insticksprogram-id. Om du distribuerar
ändrade eller sammanfogade versioner av Exempelkoden måste du ersätta ett eventuellt unikt insticksprogramid som ingår i någon Exempelkod med ett unikt insticksprogram-id som är specifikt för dig. Instruktioner för
begäran om ett unikt insticksprogram-id finns på vår webbplats.
16.2 API:erna i InDesign Server-SDK:et för World Ready Composer är konstruerade för intern utveckling av
programvara avsedd att fungera med Adobe InDesign Server. Vi stöder inte intern utveckling av programvara som
är avsedd att fungera med Adobe InDesign och/eller Adobe InCopy med hjälp av World Ready Composers API:er.
17.

Ytterligare villkor för Adobe Stock SDK och API

17.1 Definitioner.
(A)
Adobe Stock Affiliate-partner
-, hänvisnings- eller
liknande partnerprogram för marknadsföring av Adobe Stock enligt ett separat skriftligt avtal med oss.
(B)
Resurshanteringstjänster
vänds av Adobe Stock-kunder direkt eller via tredje
mans tjänster och som gör det möjligt för användare att söka efter och licensiera Adobe Stock-verk, samt ordna,
välja och underhålla information som gäller Adobe Stock-verk, däribland att systematiskt koppla licensierade
Adobe Stock-verk till kundens interna plattformar (t.ex. digital tillgångshantering och innehållhanteringssystem).
(C)
Marknadsplattform(ar)
-verk i verktyg för att
skapa innehåll, t.ex. webbplatser och annonsbyggare, e-post, innehållsmarknadsföring och sociala medier, för att
marknadsföra eller sälja tredje mans produkter eller tjänster.
(D)
Print-on-Demand
-verk endast
för att skapa särskilda (1) tryckta material avsedda för Slutanvändares marknadsföring och reklamändamål, och
(2) reella varor avsedda för försäljning till en Slutanvändare.
(E)
Tredje mans programvaruintegration(er)
er som utnyttjar Adobe
Stocks SDK:er eller API:er till att ge åtkomst till Adobe Stock-verk i anpassade program.
17.2 Inloggnings-, sök- och licenstjänster. Om din Utvecklarprogramvara är avsedd för
Resurshanteringstjänster,
Print-on-demand,
Tredje
mans
programvaruintegrationer
eller
Marknadsföringsplattformar får du använda Adobe Stocks SDK:er och API:er endast för att göra det möjligt för
Adobes kunder att (A) logga in på det aktuella Adobe Stock-kundkontot via din Utvecklarprogramvara, om du

först inhämtar uttryckligt tillstånd från Adobe-kunden att få åtkomst till den aktuella användarens konto, samt (B)
som är inloggade på Adobe Stock via din Utvecklarprogramvara för att söka efter och licensiera Adobe Stock-verk
enligt kundens avtal med oss.
17.3 Affiliate-partner. Om din Utvecklarprogramvara är till för Adobe Stock Affiliate-partner kan du använda
Adobe Stocks SDK:er och API:er och Adobe Stock-verk endast för att marknadsföra Adobe Stock, underställt
Adobe Stock Affiliate-partnerns separata skriftliga avtal med oss.
17.4 Användning av Adobe Stock-verk.
(A) All användning av Adobe Stock-verk kräver ett separat avtal med Adobe. Om vi ger dig tillgång till Adobe
Stock-verk får du använda dem enbart för att utveckla och driftsätta Utvecklarprogramvara för Adobe Stock
Affiliate-partner, Resurshanteringstjänster, Marknadsföringsplattformar, Print-on-Demand och Tredje mans
programvaruintegrationer. Adobe Stock-verk får inte kopieras, distribueras, ändras eller visas annat än vad som
tillåts i dessa Villkor. Du får inte tillåta att något Adobe Stock-verk laddas ner från din Utvecklarprogramvara som
en fristående fil, såvida den inte har licensierats till Slutanvändaren av Adobe Stock. Om din Utvecklarprogramvara
är avsedd för Resurshanteringstjänster, Marknadsföringsplattformar, Print-on-Demand eller Tredje mans
programvaruintegrationer, kan du tillåta tredje man att visa vattenstämplade versioner eller miniatyrversioner av
Adobe Stock-verk som inte har licensierats.
(B)

Du måste se till att upphovsmannens namn syns på eller intill varje Adobe Stock-verk som visas i

(C) Du får inte vidta åtgärder kopplade till Adobe Stock-verket som inkräktar på de Immateriella rättigheterna
eller andra rättigheterna som tillhör en person eller organisation, exempelvis de moraliska rättigheterna som
tillhör upphovsmannen till Adobe Stock-verket, eller rättigheterna som tillhör den person eller någon person vars
egendom visas i Adobe Stock-verket.
(D) Du får inte registrera eller ansöka om att registrera ett varumärke, ett designmärke, ett varunamn, en logotyp
eller ett tjänstmärke där ett Adobe Stock-verk (delvis eller helt) ingår eller hävda äganderätt i ett försök att hindra
en tredje man från att använda Adobe Stock-verket.
(E)

Du får inte använda Adobe Stock-verk på ett pornografiskt, kränkande eller på andra vis olagligt sätt.

(F)
Du får inte använda Adobe Stock-verket på ett sätt som visar modeller eller fastigheter i samband med ett
ämne som en rimlig funtad person kan betrakta som osmickrande, omoraliskt eller kontroversiellt, med hänsyn
till Adobe Stock-verkets art.
(G) Du får inte ta bort, dölja eller ändra eventuella äganderättsmeddelanden som hör till Adobe Stock-verk,
eller uttryckligen eller underförstått förespegla att du eller en annan tredje man är skapare av eller
upphovsrättsinnehavare till ett Adobe Stock-verk.
17.5 Redaktionella Adobe Stock-verk. Om din Utvecklarprogramvara är avsedd för (A) Adobe Stock Affiliatepartner, Marknadsföringsplattformar, Print-on-demand eller Tredje mans Programvaruintegrationer som inte har
fått uttryckligt skriftligt tillstånd från Adobe, får du inte komma åt, använda eller visa några Adobe Stock-verk med
eller (B) för Resurshanteringstjänster eller
redaktionellt bruk) visas tydligt intill Adobe Stock-

eller i metadata.

17.6 Angivande av upphov och ansvarsfriskrivning. Din Utvecklarprogramvara måste tydligt och på
hyperlänk till http://stock.adobe.com [eller efterföljande URL] som visas för Slutanvändare av din
uses the Adobe Stock [SDK and/or API], but is not certified, endorsed or sponsored by Adobe. [Your Name] is not
certifierad, godkänd eller sponsrad av Adobe. [Ditt namn] har ingen anknytning till och är inte relaterat till Adobe.)
17.7 Handel och reklam. Förutom dina skyldigheter enligt avsnitt 6.5 (Handelskontroller) måste all visning av
Adobe Stock-verk följa alla tillämpliga regler och förordningar för handel och marknadsföring.

17.8 Cachelagring. Du får inte cachelagra eller lagra några Adobe Stock-verk eller andra data som erhållits via
Adobe Stocks SDK:er eller API:er annat än under rimlig tid och inte längre än vad som behövs för att använda
Utvecklarprogramvaran. Du måste uppdatera samlingen med Adobe Stock-verk och övriga data som erhålls via
Adobe Stocks SDK:er eller API:er minst en gång per dag. Vi ansvarar inte för några yrkanden som uppstår till följd
av att du inte uppdaterar samlingen med Adobe Stock-verk.
17.9 Maskininlärning och artificiell intelligens. Du får inte använda Adobe Stocks SDK:er eller API:er eller
Adobe Stock-verken eller titlar, bildtextsinformation, nyckelord eller andra metadata som är associerade till Adobe
Stock-verk för (a) maskininlärnings- eller AI-inlärningssyfte eller (b) tekniker som utformats eller framtagits för
identifiering av verkliga personer.
17.10 Uppsägningens effekt på Adobe Stock-verk. Utan att begränsa avsnitt 14.3 (Följder av uppsägning) måste
du, om dessa Villkor sägs upp i förtid eller på begäran av oss, omedelbart upphöra med all användning av och ta
bort alla versioner av Adobe Stock-verken från din Utvecklarprogramvara som inte har licensierats av oss på annat
vis. Vi ansvarar inte för fordringar som uppstår genom att du använder lokalt lagrade Adobe Stock-verk.
17.11 Förbehåll. Vi kan ändra eller sluta erbjuda Adobe Stocks SDK:er eller API:er eller licensieringen eller
nedladdningen av valfria Adobe Stock-verk när som helst.
18.

Ytterligare villkor för Adobe Typekit API

18.1 Webbprojekt för publicerade webbplatser. Du måste använda ett Webbprojekt (och får inte använda Web
Font Preview-API:et eller Web Open Font Format (WOFF)) för att läsa in Adobe Fonts för publicerade webbplatser.
Webbprojekt
inställningar, teckensnittsval, format, formatmallar och annan programvarukod, jämte annan kod som omsluter
och identifierar varje teckensnitt.
18.2 Webbredigering. Adobe Fonts får endast användas för webbredigering av innehåll som publiceras som
HTML och innehåller ett Webbprojekt. Du får inte konvertera eller rastrera webbteckensnitt som tillhandahålls via
Adobe Fonts till något annat format, t.ex. PDF eller något grafiskt format.
19.

Ytterligare villkor för Adobe Exchange.

19.1 Avgifter och intäktsdelning. För Utvecklarprogramvara som skickas in till och distribueras via Adobe
Exchange kommer vi att betala dig enligt dessa Villkor och aktuella betalningspolicyer som nu finns på
https://partners.adobe.com/se/exchangeprogram/creativecloud/support/ae-payment-policy.html
(eller
Adobe Exchange-betalningspolicyer
minus avbeställningar, returer och återbetalningar.
19.2 Skicka in din Utvecklarprogramvara. Den version av din Utvecklarprogramvara som du skickar in via
Adobe Exchange måste uppfylla våra aktuella riktlinjer för godkännande och standardpolicyer i Adobe Exchangeportalen samt Riktlinjer för varumärkning, samt måste ha genomgått din kvalitetssäkringstestning.
Godkännandevillkoren i avsnitt 5.1 gäller din Utvecklarprogramvara, och vi kan godkänna eller avvisa din
Utvecklarprogramvara efter eget gottfinnande. Du har rätt att marknadsföra din godkända Utvecklarprogramvara
endast när vi har gjort den tillgänglig på Adobe Exchange. Adobe får när som helst ta bort Utvecklarprogramvara
från Adobe Exchange oavsett anledning utan ansvar gentemot dig.
20.

Ytterligare villkor för Document Cloud.

20.1 Allmänna villkor för Document Cloud. Följande villkor gäller endast PDF Embed API, PDF Tools API, Adobe
(A) Användningsbegränsningar. Vi anger och upprätthåller användningsgränser för din åtkomst och
användning av SDK:er eller API:er för Document Cloud. Du samtycker till, och kommer inte att försöka kringgå,
sådana begränsningar som dokumenteras på Adobe I/O-webbplatsen på https://www.adobe.io. Om du vill
använda ett Document Cloud-SDK eller -API utöver dessa gränser, måste du få vårt uttryckliga medgivande, i vilket
fall vi kan ta tillbaka godkännandet av sådan begäran eller sådant villkor i och med ditt godkännande av ytterligare

villkor och/eller avgifter för sådan användning. Kontakta antingen Adobe Document Services marknadsföringsoch säljteam eller Adobe Signs marknadsförings- och säljteam för mer information om hur du kan göra en sådan
begäran.
(B) Användningsspårning. Du bekräftar att vi får samla in information om din användning av SDK:er eller API:er
för Document Cloud, inklusive personuppgifter, och att vi kan använda sådan information för att upprätthålla
säkerhet, övervaka prestanda och på annat sätt förbättra kvaliteten på de SDK:er eller API:er som erbjuds för
Document Cloud.
(C) Licensavtal för slutanvändare eller Användningsvillkor. Användning av annan programvara eller andra
tjänster från Adobe omfattas av tillämpliga licensavtal för slutanvändare eller användningsvillkor för sådan
programvara eller tjänst, även om sådan programvara eller tjänst från Adobe tillhandahålls dig i samband med
dessa Villkor.
20.2 PDF Embed API. Följande villkor gäller endast PDF Embed API:
(A) Godkännandeprocess. Du har rätt att göra Utvecklarprogramvaran kommersiellt tillgänglig utan att gå
igenom den godkännandeprocess som beskrivs ovan i avsnitt 5.1. Utan hinder av detta ska du göra
Utvecklarprogramvaran tillgänglig för granskning på begäran av oss och samarbeta med oss för att underlätta
granskningen.
(B) Användningsspårning i PDF Embed API. PDF Embed API kan ha användningsspårning aktiverat som
standard, och vi kan komma att spåra ditt bruk av PDF Embed API som helhet (t.ex. vilka funktioner du använder
i ett API från PDF Embed API). Om du även prenumererar på Adobe Analytics, styrs vår spårning av andra
användningsdata av det ingångna Adobe Analytics-avtalet.
(C) Attribuering. Din Utvecklarprogramvara måste tydligt och på väl synlig plats framhäva Adobe Document
Cloud i formatet
erlänk till http://acrobat.adobe.com och
synligt för Slutanvändare av Utvecklarprogramvaran.
20.3 PDF Tools API. Följande villkor gäller endast PDF Tools API:
(A) Godkännandeprocess. Vi ska godkänna din Utvecklarprogramvara. Du får inte sälja, distribuera, erbjuda
eller på annat sätt göra Utvecklingsprogramvara som är utformad för att samverka med API:erna i PDF Tools API
kommersiellt tillgänglig innan du får en produktionslicens från oss via ett separat skriftligt avtal.
(B)

Attribuering. Din Utvecklarprogramvara måste tydligt och på väl synlig plats framhäva Adobe Document
http://acrobat.adobe.com och
synligt för Slutanvändare av Utvecklarprogramvaran.
20.4 Adobe Sign API. Följande villkor gäller endast Adobe Sign API:
(A) Signatur. Du ska inte och får inte ge tredje man möjlighet att ändra, ersätta eller försöka validera någon
funktion för validering av digitala signaturer eller kapacitet i någon av Adobes Tjänster för elektroniska signaturer
utan att först erhålla skriftligt godkännande från oss.
(B)

Du får inte införliva MegaSign-funktionen i Utvecklarprogramvara.

(C) Användning av programvara. Vi ger dig rätt att använda Utvecklarprogramvara för intern utveckling och
testning enligt beskrivningen i avsnitt 4.1(a) i dessa Villkor. Distribution av Utvecklarprogramvaran är inte tillåten,
utan hinder av något som talar emot detta i dessa Ytterligare villkor (inklusive, utan begränsning, i avsnitt
4.1(B)). Du måste ingå ett separat skriftligt avtal med oss om du vill sälja, distribuera eller erbjuda
Utvecklarprogramvara som är utformad för att samverka med Adobe Sign API.
(D)

Attribuering. Din Utvecklarprogramvara måste tydligt och på väl synlig plats framhäva Adobe Sign API i
http://acrobat.adobe.com/sv/se/sign.html och synligt
för Slutanvändare av Utvecklarprogramvaran.
20.5 Acrobat SDK. Följande villkor gäller endast Acrobat SDK:
(A) Du får inte använda Acrobat SDK för att skapa, utveckla eller använda något program, någon programvara
eller tjänst som

(1)
kan kommunicera med Adobe Reader-produkter och modifiera eller spara ett PDF-dokument (däribland
att spara eventuella ändringar i en separat fil för sådana dokument)
(2)

exponerar rubrikfilinformation

(3)

fungerar som ett plugin-program i Adobe Reader-produkter (såvida den inte licensierats för detta)

(4)
ändrar behörigheter eller rättigheter i ett PDF-dokument, däribland kränkning av åtkomsträttigheter som
anges för ett PDF-dokument, t.ex. att öppna krypterade PDF-dokument utan auktoriserad vetskap om PDFdokumentets lösenord
(5)
modifierar Adobe Acrobat-programvarufunktioner utan skriftligt godkännande från Adobe, däribland
modifiering av valideringen av e-signaturvalideringen
(6)

gör det möjligt att köra Adobe Acrobat-produkter på en server.

21.

Ytterligare villkor för Licensierade teckensnitt.

21.1 Definitioner.
(A)
Bädda in
Inbäddad
Utvecklarprogramvaran enbart för att låta Slutanvändare se de Licensierade teckensnitten visas som avsett i
Utvecklarprogramvaran.
(B)
Licensierade teckensnitt
Variable, Adobe Clean UX Variable och Adobe Clean Han) som vi licensierar till dig endast i syfte att designa,
utveckla och distribuera användargränssnitt i Utvecklarprogramvaran.
21.2 Begränsad licens. Vi beviljar dig en icke-exklusiv, global, icke överförbar, begränsad licens enbart för att (A)
använda de omodifierade Licensierade teckensnitten för att designa och utveckla Utvecklarprogramvaran utan
någon annan programvara, (B) bädda in de omodifierade Licensierade teckensnitten i Utvecklarprogramvaran och
(C) distribuera och offentligt visa de Licensierade teckensnitten Inbäddade i Utvecklarprogramvaran för att göra
det möjligt för Slutanvändare att visa de Licensierade teckensnitten som det var avsett i Utvecklarprogramvarans
användargränssnitt.
21.3 Krav. Om vi tillhandahåller dig de Licensierade teckensnitten i WOFF-format (Web Open Font Format)
måste du använda WOFF-versionen av de Licensierade teckensnitten i webbaserade versioner av
Utvecklarprogramvaran och inte OTF-versionen (OpenType-format) av de Licensierade teckensnitten.
21.4 Begränsningar och skyldigheter.
(A)

Du får inte använda de Licensierade teckensnitten på ett sätt som inte uttryckligen tillåts i dessa Villkor.

(B) Din Utvecklarprogramvara får inte ha funktioner som möjliggör export av de Licensierade teckensnitten. Du
får inte distribuera någon del av de Licensierade teckensnitten på fristående basis eller på ett sätt som tillåter att
någon annan kan använda de Licensierade teckensnitten.
(C) Du får inte lägga till någon funktion eller på annat sätt ändra, anpassa, översätta, konvertera, modifiera,
skapa eller ha skapat något härlett arbete från någon del av de Licensierade teckensnitten.
(D) Du får inte tilldela, hyra ut, leasa, låna ut, handla med, underlicensiera eller på annat sätt överföra de licenser
som du beviljas i dessa Villkor.
(E)
Du får inte dela din åtkomst till de Licensierade teckensnitten eller göra de Licensierade teckensnitten
tillgängliga på en server som möjliggör att de Licensierade teckensnitten kan användas samtidigt av fler än en
dator.
(F)
Du får inte använda de Licensierade teckensnitten för att återge, tillverka eller fånga in tecken, helt eller
delvis, för användning som teckensnitt eller i sättningssystem.
(G) Du får inte disassemblera, dekompilera, bakåtkompilera eller på annat sätt försöka identifiera källkoden för
de Licensierade teckensnitten, eller övervinna, kringgå eller på annat sätt överlista någon skyddsmekanism för
programvaran i de Licensierade teckensnitten, förutom i den utsträckning som tillämpliga lagar förbjuder sådana

restriktioner. Du får inte paketera upp eller ompaketera komponentdelarna av Licensierade teckensnitt för
distribution, överlåtelse eller återförsäljning.
(H) De Licensierade teckensnitten kan innehålla äganderättsmeddelanden, inklusive patent-, upphovsrätts- och
varumärkesmeddelanden. Du måste återge dessa äganderättsmeddelanden på exakt det sätt som de visas (utan
att ta bort eller ändra) i eller på de Licensierade teckensnitten.
21.5 Fortsatt åtkomst till de Licensierade teckensnitten. Fortlöpande åtkomst till de Licensierade teckensnitten
kan kräva internetanslutning ibland för att använda de Licensierade teckensnitten, eller för att auktorisera, förnya
eller validera din åtkomst till de Licensierade teckensnitten.
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