
 

Avtal för medverkande på Adobe Stock 
Ytterligare villkor till Adobes Allmänna användningsvillkor 

 
Publicerad 16 mars 2020. Gäller från 16 april 2020. Ersätter alla tidigare versioner. 
 

Dessa Ytterligare villkor införlivas genom hänvisning i Adobes Allmänna användningsvillkor ("Allmänna villkor") som finns 
på www.adobe.com/go/terms och reglerar din användning av Adobe Stock-tjänsterna vad gäller uppladdning och insändning 
av Verk till Adobe Stock. Dessa Ytterligare villkor gäller för allt Innehåll, alla fotografier, illustrationer, vektorer, bilder, mallar, 
3D-mediefiler, videor och övriga verk som inkluderar bilder eller grafik (gemensamt och inklusive alla tillhörande nyckelord, 
beskrivningar, eftertexter och bildtexter) som du skickar till oss eller laddar upp på en Webbplats i enlighet med dessa 
Ytterligare villkor eller någon tidigare version av dem ("Verk"). Dessa Ytterligare villkor och de Allmänna villkoren benämns 
gemensamt som "Villkor". Termer med inledande versal som inte definieras här har den innebörd som anges i de Allmänna 
villkoren. "Webbplats" innebär våra webbplatser och program som underlättar åtkomst till dessa webbplatser, inklusive, men 
inte begränsat till, contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com och adobe.com. Om du skickar in Verk på 
uppdrag av gällande upphovsrättsinnehavare, framhåller och försäkrar du att du har behörighet att göra det och kommer att 
se till att sådana upphovsrättsinnehavare följer Villkoren vid behov. Om du skickar in Verk för en organisations räkning, gäller 
Villkoren för den organisationen och dess dotterbolag. I sådana fall framhåller och försäkrar du att du har behörighet att 
binda organisationen till Villkoren.  
 

1.  Licenser för Adobe. Du ger oss en icke-exklusiv, världsomspännande, evig, fullt betald och royaltyfri licens för att 
använda, återskapa, offentligt visa, offentligt utföra, distribuera, indexera, översätta och ändra ditt Verk i syfte att driva 
Webbplatsen, presentera, distribuera, marknadsföra och licensiera Verket till användare, utveckla nya funktioner och tjänster 
samt arkivera och skydda ditt Verk. Vi kan använda Verket för att marknadsföra ditt Verk, Webbplatsen, vår verksamhet samt 
våra andra produkter och tjänster. Om så är fallet ger du oss en icke-exklusiv, världsomspännande, fullt betald och royaltyfri 
licens för att använda, återskapa, offentligt visa, distribuera, ändra, offentligt utföra och översätta Verket efter behov, och vi 
kompenserar dig efter eget gottfinnande i enlighet med avsnitt 5 (Betalning) nedan. Du ger oss även rätten, men inte 
skyldigheten, att använda ditt visningsnamn, dina varumärken och varunamn i samband med våra marknadsförings- och 
reklamåtgärder och vår licens för ditt Verk enligt Villkoren. 
 

2.  Licenser för Användare. Du beviljar Adobe licens att ytterligare underlicensiera vår rätt att använda, återskapa, offentligt 
visa, distribuera, ändra, offentligt framföra och översätta Verket på en icke-exklusiv, världsomspännande och löpande basis i 
alla medietyper eller andra utformningar. Vi kan underlicensiera Verk enligt ett skriftligt eller elektroniskt avtal mellan oss och 
en användare ("Användaravtal"). Licensen för användarna kan inkludera rätten att ändra och skapa härledda verk baserade 
på Verket, inklusive, men inte begränsat till, rätten att sälja eller distribuera verket eller dess reproduktioner för försäljning 
tillsammans med eller på någon del av varan eller annat verk av upphovsman, i alla nu eller härefter kända medier eller 
format, under förutsättning att sådana användares användning av det ändrade Verket begränsas till endast den användning 
som tillåts för det ursprungliga Verket. Vi kan alltså tillåta användare och tredje part som är behörig (till exempel, men inte 
bara, marknadsföringskonsulter och tjänsteleverantörer) att publicera eller dela Verket på sociala medier eller andra 
webbplatser från tredje part, i enlighet med eventuella begränsningar som bestäms av ett Användaravtal. Vi erbjuder ett 
Application Program Interface-program ("API") som låter våra samarbetspartner visa upp och underlätta försäljningen av ditt 
Verk.  
 

3.  Immateriell äganderätt. 

3.1  Immateriella rättigheter. Du framhåller och försäkrar att du äger alla rättigheter till, intresse i och all äganderätt till 
Verket, inklusive alla upphovsrätter, varumärken, patent, rätten till sekretess, rätten till publicitet, moraliska rättigheter och 
andra immateriella rättigheter (gemensamt benämnda "Immateriella rättigheter") eller har alla nödvändiga rättigheter och 
licens för att bevilja oss licenserna enligt Villkoren. Vidare framhåller och försäkrar du att Arbetet inte gör intrång i andras 
immateriella rättigheter, innehåller missvisande eller felaktiga uppgifter eller innehåller olagligt eller nedsättande innehåll. 
Du laddar inte upp Verk som gör intrång i eller bryter mot en persons eller organisations immateriella rättigheter eller som 
utgör ärekränkning, förtal eller andra förolämpningar mot någon person eller organisation. Du måste följa gällande 
lagstiftning.  

http://www.adobe.com/go/terms
https://contributor.stock.adobe.com/


 
3.2  Versioner. Om Verket innehåller en bild på eller en bild som liknar en identifierbar person, ett varumärke eller logotyp 
eller särskild egendom som skyddas av de immateriella rättigheterna, framhåller och försäkrar du (A) att du har erhållit alla 
nödvändiga och giltiga versioner eller avtal som uppvisar tydliga likheter med våra standardiserade modell- och 
egendomsfriskrivningar för varje person eller egendom som beskrivs i Verket och (B) att du omedelbart kommer att 
tillhandahålla oss kopior av sådana versioner eller avtal på begäran. Om vi däremot kommer överens om att du kan bidra till 
vår samling av redaktionellt innehåll och du laddar upp ett Verk angivet som "endast redaktionellt bruk", kan vi, efter eget 
gottfinnande och utifrån våra riktlinjer och krav, komma att acceptera det utan en modell- eller egendomsfriskrivning. För 
Verk angivna som "endast redaktionellt bruk", framhåller och försäkrar du att (1) Verket ger en sann bild av motivet, (2) alla 
motsvarande nyckelord, beskrivningar, eftertexter och bildtexter är korrekta och (3) Verket inte har ändrats på ett sätt som 
ändrar dess redaktionella sammanhang eller integritet. 
 

4.  Äganderätt och Användning av Verket. Varken äganderätt till eller intresse i eller till Verket överförs till oss enligt dessa 
Villkor. Vi gör inte anspråk på några rättigheter till äganderätt till Verket förutom de licenser du beviljat enligt Villkoren. Både 
vi och våra användare som använder ett Verk har rätten, men inte skyldigheten, att bekräfta dig som skapare eller källa till 
Verket på sedvanligt sätt. Du förstår och accepterar (A) att vid kommersiellt bruk av Verket erkänns vanligtvis inte skapare, (B) 
att användare inte är skyldiga att ge skaparen erkännande och (C) att Verket kan ändras och användas i samband med alla 
ämnen (utom pornografiska eller olagliga). Du avstår därför från rätten att invända mot dessa vanliga affärsmetoder. 
Användaravtal tillåter dock inte användning av Verk för pornografiska eller olagliga ändamål. Dessutom kan metadata 
ändras, tas bort eller läggas till, utan att vi, våra distributörer eller användare har något ansvar för förlusten. Vi ansvarar inte 
för om villkoren i ett Användaravtal inte följs eller för missbruk av tredje part. Du ger oss rätten att göra dina immateriella 
rättigheter gällande mot inkräktare, men vi har ingen skyldighet att göra det. Om du anser att ditt Verk har missbrukats 
förbinder du dig att meddela oss, men du ska inte vidta några åtgärder utan vårt skriftliga medgivande.   
 

5.  Betalning. 

5.1  Priser och betalningsinformation. Vi betalar dig enligt pris- och betalningsinformationen på 
https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html (eller efterträdande sida eller URL) (gemensamt kallat 
"Pris- och betalningsinformation") för alla försäljningar av licenser till Verk, minus eventuella avbeställningar, returer och 
återbetalningar. Vi kan komma att ändra pris- och betalningsinformationen med jämna mellanrum, inklusive, men inte 
begränsat till, uppdatering av kategorier för Verk, uppdatering av prissättning och betalningsvillkor samt vägledning till ny 
pris- och betalningsinformation. Du bör regelbundet läsa igenom Priser och betalningsinformation. Genom att fortsätta skicka 
in eller ladda upp Verk eller genom att inte ta bort Verk, accepterar du att priser och betalningsinformation ändras med 
jämna mellanrum. Du kan ange att ditt Verks innehåll är kostnadsfritt. Om så är fallet kan vi komma att distribuera sådant 
Verk utan ansvars- eller betalningsskyldighet gentemot dig. Om du inte är upphovsrättsinnehavare till ett Verk, är du ensam 
ansvarig för att kompensera sådana upphovsrättsinnehavare i tillämpliga fall. Vi kan använda oss av betalningshantering från 
tredje part, såsom PayPal, för att underlätta betalning för dig. Om vi eller våra partner erbjuder en kampanj, testversion, ett 
test eller en vattenstämplad version av ditt Verk, gäller inte betalningsåtagandena i detta avsnitt.  

5.2  Skatter. Du måste fylla i nödvändiga IRS-formulär för att kunna ta emot betalningar. En amerikansk person (enligt 
definitionen från IRS) måste fylla i och skicka in IRS-formuläret W-9 till oss. En utländsk person (enligt definitionen från IRS) 
måste fylla i och skicka in IRS-formuläret W-8 till oss för att kunna göra anspråk på lägre, eller befrielse från, källskatt i 
egenskap av boende i ett land med vilket USA har ett avtal om inkomstskatt. Om någon avgift som betalas ut till dig är 
föremål för någon form av källskatt drar vi av denna skatt från den avgift som betalas ut till dig. Vi kommer att vidta skäliga 
åtgärder för att ge dig en kopia på ett officiellt kvitto för denna betalning av skatt, om en sådan kopia är tillgänglig. Vi kommer 
att samarbeta med dig i rimlig utsträckning för att dra nytta av fördelarna med eventuella skatteavtal som rör sådana skatter. 
 

6.  Leverera, skicka in och hantera ditt Verk. 

6.1  Leverera och skicka in ditt Verk. Du ska leverera ditt Verk i det format och genom sådan leveransmetod som vi begär. 
Du skickar dessutom Verket för granskning i enlighet med riktlinjerna som finns på vår Webbplats eller som vi skickar till dig 
("Riktlinjer"). Vi kan komma att ändra Riktlinjerna då och då. Du bör titta på Riktlinjerna regelbundet. Vi kan efter eget 
gottfinnande komma att acceptera eller avvisa Verk du laddar upp på Webbplatsen eller på annat sätt skickar till oss. 

6.2  Hantera ditt Verk. Du får ta bort dina Verk från Webbplatsen när som helst, förutsatt att du inte tar bort fler än 100 Verk 
eller 10 % av ditt Verk (beroende på vilket som är störst) under en 90-dagarsperiod utan att skriftligen meddela Adobe 90 

https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html


 
dagar i förväg. Vi kan efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande komma att ta bort Verk eller avsluta ditt 
konto. 
 

7.  Ersättningsskyldigheter. Utan att begränsa dina skyldigheter enligt Allmänna villkor ska du ersätta oss och våra 
dotterbolag, närstående bolag, direktörer, representanter, anställda, partner, licenstagare eller licensgivare (inklusive 
användare) för alla eventuella anspråk, krav, förluster eller skador, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller har 
att göra med din användning av Verket eller annat innehåll som du skickar till oss, din användning av Webbplatsen eller brott 
mot dessa Villkor från din sida. Vi har rätt att kontrollera försvaret för alla anspråk, handlingar eller ärenden som är föremål 
för ersättning från dig med hjälp av ett ombud som vi själva väljer. Du kommer att samarbeta med oss till fullo vid försvaret 
av sådana anspråk, handlingar eller ärenden. Alla belopp som du har eller kan ha rätt till enligt avsnitt 5 (Betalning) ovan kan 
utan föregående krav eller meddelande komma att justeras och minskas med belopp som du är skyldig enligt dina 
ersättningsskyldigheter häri. 
 

8.  Uppsägning och fortsatt giltighet 

8.1  Uppsägning. Vi kan komma att säga upp dessa Ytterligare villkor, ta bort Verk eller spärra ditt konto utan föregående 
meddelande. Vi har ingen betalningsskyldighet gentemot dig om vi säger upp dessa Ytterligare villkor på saklig grund. Du får 
till exempel inte ladda ned Adobe Stock-innehåll för att i primärt syfte öka antalet nedladdningar av innehåll från en viss 
medverkande eller för att på liknande sätt öka antalet utbetalningar. Du kan när som helst säga upp dessa Ytterligare villkor 
om du meddelar oss skriftligen minst 90 dagar innan via e-post till contributor-support@adobe.com. Vi kommer att vidta 
skäliga åtgärder för att se till att det Verk som du har tagit bort från Webbplatsen också tas bort från våra dotterbolags 
webbplatser (inklusive webbplatser för varumärkessamarbete) inom 60 dagar efter att Verket tagits bort från Webbplatsen. 
Innan dessa Ytterligare villkor sägs upp eller Verket tas bort från våra dotterbolags webbplatser kan våra användare fortsätta 
att skaffa licenser till Verket. 

8.2  Följder av uppsägning, fortsatt giltighet. Efter uppsägning av dessa Ytterligare villkor kan vi fortsätta att använda Verket 
enbart för interna arkiverings- och referensändamål eller så som anges i detta avsnitt 8.2 (Följder av uppsägning, fortsatt 
giltighet). Avsnitt 3 (Immateriella rättigheter), 4 (Äganderätt och Användning av Verket), 5.1 (Priser och 
betalningsinformation) (om Adobe har några betalningsförpliktelser), 5.2 (Skatter), 7 (Ersättningsskyldigheter), 8 (Uppsägning 
och fortsatt giltighet) och 9.1 (Avtal) kommer att fortsätta att gälla efter uppsägningen av dessa Ytterligare villkor. Licenser till 
ett Verk som har beviljats våra användare eller oss innan Verket tagits bort från Webbplatsen eller före uppsägningsdatumet 
gäller även efter att dessa Ytterligare villkor har upphört att gälla. Dessutom kan användare vars Användaravtal tillåter dem 
att licensiera och använda en kostnadsfri version av Verket (t.ex. ett förhandsprov) komma att konvertera den licensen till en 
användarlicens. Vi kommer att betala för de licensavgifter vi mottar i relation till Verket efter att dessa Ytterligare villkor sagts 
upp såsom anges i avsnitt 5 (Betalning). 
 

9. Övrigt.  

9.1  Avtal. Om du bor i USA ingår du avtal med Adobe Inc., ett företag i USA. Om du bor utanför USA ingår du avtal med det 
kanadensiska företaget Adobe Canada Services Corporation. Förhållandet mellan dig och oss enligt dessa Ytterligare villkor är 
som oberoende avtalsparter. För att förtydliga är vi inte joint venture-partner, partner, huvudman och representant eller 
arbetsgivare och anställd. Ingenting i dessa Ytterligare villkor är avsett att, och ska inte heller, ge någon tredje part eller 
organisation några rättigheter, förmåner eller rättsmedel av något slag. 

9.2  Ansvarsfriskrivning. Vi friskriver oss uttryckligen ansvar för information, feedback, material eller svar på frågor som 
lämnas till dig av oss eller våra företrädare, som endast tillhandahålls av artighetsskäl och inte ändrar Villkoren eller utgör 
juridiska råd. Utan begränsning lämnar vi inga garantier för att du eller någon annan part kan eller kommer att uppnå någon 
nivå av betalning eller intäkt enligt eller till följd av dessa Ytterligare villkor. 

9.3  Kommunikation. Du samtycker till att Adobe kan kontakta dig via e-post eller på annat vis för att kommunicera med dig 
angående Adobes innehållsbehov så att ni kan arbeta tillsammans på ett effektivt sätt. 
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