Ytterligare villkor från Behance
Senast uppdaterade 27 juli 2021. Ersätter alla tidigare versioner.
Dessa ytterligare villkor reglerar din användning av Behance och ingår som referens i Adobes allmänna
användningsvillkor (
) som finns på http://www.adobe.com/go/terms_se (dessa Ytterligare
Villkor
definieras här har den innebörd som anges i de Allmänna villkoren.
1. Licenser till ditt innehåll. Du behåller alla rättigheter och äganderätten till ditt innehåll, men vi kräver vissa
licenser till ditt innehåll från dig. När du laddar upp eller skickar innehåll till Tjänsterna ger du oss en ickeexklusiv, global, royaltyfri, underlicensierbar och överförbar licens att använda, reproducera, offentligt visa,
distribuera, modifiera (exempelvis för att visa ditt innehåll på ett bättre sätt), offentligt framföra och översätta
innehållet. Licensen du ger oss gäller endast i syfte att driva, marknadsföra, främja och förbättra Tjänsterna.
Adobe kommer att uppge dig som innehavare av innehållet om vi använder det i någon av våra
Tjänstefunktioner eller i något av vårt reklam- eller marknadsföringsmaterial.
2.

Användarens uppträdande.

2.1. Missbruka inte Tjänsterna. Du får inte använda Tjänsterna för att genomföra handlingar som är olagliga,
inkräktande, störande, skadliga, hotfulla, kränkande, skadeståndsgrundande, ärekränkande, oanständiga,
profana, obscena, hatiska eller på annat sätt förkastliga. Du får fritt främja dina verk via Tjänsterna men du får inte
spamma andra användare. Du får inte ägna dig åt nätfiske eller inhämta andra personers uppgifter utan deras
medgivande. Du får inte påstå något om Tjänsterna eller vår webbplats utan vårt godkännande. Du får inte
kopiera eller imitera Tjänsternas design, layout eller utseende och känsla. Använd våra Tjänster endast för att
publicera verk som du skapat själv. Använd inte Tjänsterna som allmän lagringstjänst för bilder, t.ex.
annonsbilder. Om vi fastställer att ditt uppträdande bryter mot Villkoren eller våra Gruppriktlinjer på
http://www.behance.net/misc/community, som alla ingår i Villkoren via hänvisning, kan vi när som helst ta bort
ditt innehåll eller inaktivera din användning av Tjänsterna, med eller utan förvarning till dig.
2.2. Att utge sig för att vara någon annan. Behance handlar helt och hållet om att yrkesverksamma i den
kreativa sektorn ska få erkännande för sina verk och vi kräver därför att du använder, och samtycker till att
använda, ditt riktiga namn eller ditt artistnamn i din profil. Om vi i god tro misstänker att du har skapat ett konto
där du utger dig för att vara en annan person kan vi, efter eget gottfinnande och efter en intern utredning,
antingen överföra ditt konto till den person som du utger dig för att vara eller avsluta ditt konto utan ansvar
gentemot dig.
2.3. . Meddela oss om du upptäcker att andra missbrukar Tjänsterna. Rapportera eventuellt problematiskt
etta.
3. Åtkomst till och delning av ditt innehåll. Genom att skicka in ditt innehåll till våra Tjänster ger du även
andra Behance-användare rätt att dela innehållet via olika plattformar för sociala medier som är integrerade
med Behance. Vi kan erbjuda dig sätt att komma åt och ta bort ditt innehåll. Vår Tjänst kan även erbjuda sätt för
dig att begränsa omfattningen av användning och åtkomst, samt andra användares åtkomst till och användning
av ditt innehåll (t.ex. tillåta dig att göra ditt innehåll tillgängligt under Creative Commons-licenser). Du ansvarar
för att avgöra vilka begränsningar som ska tillämpas för ditt innehåll och för att välja en lämplig åtkomstnivå för
innehållet. Vi bevakar eller kontrollerar inte vad andra gör med ditt innehåll. Det är ditt ansvar att låta andra
användare veta hur ditt innehåll får delas och att ändra inställningarna för åtkomst till eller delning av ditt
innehåll i enlighet med detta.
4. Webbplatser, program och tjänster från tredje man. Vi kan inkludera länkar till webbplatser, program eller
tjänster som vi inte driver. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser eller tjänster och ansvarar inte för
innehållet som visas på dessa.
5. Tjänstespecifika villkor. Vissa Tjänster kräver att du köper en prenumeration eller ett medlemskap för att få
tillgång till alla eller delar av sådana Tjänster. Prenumerationsvillkoren finns här.

6.

Behance-kreatörsprenumerationer. Vi kan i Tjänsterna tillhandahålla funktioner som gör att vissa BehanceKreatörer
Prenumeranter
Kreatörsprenumerationer

6.1. Förstå vår begränsade roll.
(A) Inte ansvariga för Kreatörsprenumerationer. Vi är inte ansvariga för och stöder inte några
Kreatörsprenumerationer, Kreatörer eller några anspråk, något innehåll eller några fördelar som tillverkas av
eller erhålls från dem. På samma vis garanterar vi inte den betalningsvolym som kan genereras av eller
antalet Prenumeranter som kan välja att ansluta sig till en Kreatörsprenumeration.
(B) Betalningsbearbetning. Vi hanterar inte kreditkortsbetalningar och innehar inga medel som betalas av
Prenumeranter i samband med Kreatörsprenumerationer. Det är den externa betalningshanteringspartnern
Stripe
betalningstransaktion som gäller en Kreatörsprenumeration accepterar du behandlingen, bruket,
överföringen eller yppandet av data av Stripe enligt Stripes Sekretesspolicy (eller någon efterföljande
webbadress). Vi rår inte över hur Stripe använder dina uppgifter.
(C) Tvister. Vi engagerar oss inte i och är inte skyldiga att undersöka eventuella tvister som kan uppstå mellan
Prenumeranter och Kreatörer eller som involverar Kreatörsprenumerationer. Du samtycker till att alla
förfrågningar om uppsägning av prenumerationer eller återbetalningar och andra ärenden som rör en
Kreatörsprenumeration enbart måste inlämnas till (och helt hanteras av) den aktuella Kreatören. Vi hanterar
inte någon begäran om återbetalning i samband med någon Kreatörsprenumeration. Vi har inte något
ansvar i samband med någon Kreatörsprenumeration.
6.2. Om du är Kreatör gäller följande villkor dig.
(A) Konfiguration. Konfigurera din Kreatörsprenumeration genom att gå igenom alla steg i
konfigurationsprocessen, däribland att ange vad Kreatörsprenumerationen kostar, skapa och länka ditt
Stripe-handelskonto och slutföra alla åtgärder som Stripe kräver. Vi förbehåller oss rätten att införa
begränsningar för villkoren för Kreatörsprenumerationer, bland annat sådana som gäller priser, huruvida
priset kan ändras, samt uppsägning eller skapande av nya Kreatörsprenumerationer. Vi kan från tid till annan
kräva att du vidtar ytterligare åtgärder för att hålla din Kreatörsprenumeration aktiv.
(B) Premiuminnehåll. Om du ger Prenumeranter tillgång till något premiuminnehåll eller innehåll med
begränsad åtkomst gör du det på egen risk. Vi ansvarar inte för någon återanvändning eller något missbruk
av något premiuminnehåll eller innehåll med begränsad åtkomst som du tillgängliggör för dina
Prenumeranter.
(C) Betalningstransaktioner. Alla Kreatörsprenumerationer är transaktioner direkt mellan dig och den aktuella
Prenumeranten där Stripe är den externa betalningsbehandlaren. Om du inte håller ditt Stripe-konto i gott
skick eller bryter länken mellan ditt Stripe-konto och Tjänsterna kan vi omedelbart säga upp alla dina
Kreatörsprenumerationer, och du kan då inte få fler betalningar från Prenumeranter. Som villkor för att
länka ditt Stripe-konto till Tjänsterna
(1) måste du alltid följa villkoren för ditt Stripe-anslutna kontoavtal, däribland att avstå från alla aktiviteter
som uttryckligen är förbjudna i Stripes lista med begränsade verksamheter
(2) ger du oss tillstånd att komma åt och använda ditt Stripe-betalnings-id, din kontostatus och din
transaktionshistorik för att underlätta Kreatörsprenumerationer, sköta om Tjänsterna och förse dig med
information om dina Kreatörsprenumerationer.
(D) Serviceavgifter. I samband med betalningar som görs till din Kreatörsprenumeration debiteras du två
avgifter av Stripe (se nedan), som kan dras av innan pengarna placeras på ditt Stripe-konto. Avgifterna anges
när du skapar din Kreatörsprenumeration.
(1) Plattformsavgifter för Behance. Vi erhåller en plattformsserviceavgift i samband med varje transaktion
för en Kreatörsprenumeration. Vi kan ändra den från tid till annan. Efter eget gottfinnande kan vi avstå
en del av eller hela denna avgift för alla Kreatörer av godtycklig anledning, däribland skäl som vilka
intäkter du har haft, antalet prenumeranter, Creative Cloud-prenumerationsstatus och annat.

(2) Stripes avgifter för behandling av betalningar. Stripe erhåller avgifter för hanteringen av betalningen i
samband med varje betalningstransaktion för en Kreatörsprenumeration enligt beskrivningen av Stripekontoavtalet. Stripe kan ändra sina avgifter för betalningshantering från tid till annan utan föregående
meddelande.
(E) Skatter. Du accepterar att du är skyldig att betala och ansvara för alla tillämpliga federala, statliga, lokala och
utländska skatter, tullar, avgifter, uppbörd, källskatt och liknande beskattningar (däribland försäljningsskatt,
konsumtionsskatt och moms) som gäller din Kreatörsprenumeration. Du ansvarar för att bedöma vilka (om
några) skatter som gäller för de betalningar du får från Prenumeranter i samband med din
Kreatörsprenumeration, och du har hela ansvaret för att uttaxera, samla in, rapportera eller översända rätt
skatt (om någon) till den aktuella skattemyndigheten. Vi har under inga som helst omständigheter ansvar
för att uttaxera, samla in eller översända sådana skatter.
(1) Blanketter och meddelanden. I den utsträckning Stripe är skyldigt att tillhandahålla vissa
skatterelaterade meddelanden eller blanketter (t.ex. skattefakturor) till dig i samband med betalningar
som uppstår i samband med din Kreatörsprenumeration, ger du oss rätt att ta emot sådana
meddelanden och blanketter å dina vägnar och medger att Stripe inte behöver leverera dessa
meddelanden och blanketter till dig direkt. I allmänhet bör du logga in på ditt Stripe-konto för att få
tillgång till meddelandena eller blanketterna.
(F) Avstängning och uppsägning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga av eller säga upp din
Kreatörsprenumeration utan föregående meddelande eller ansvar av vilken anledning som helst efter eget
gottfinnande, däribland om (1) du bryter mot Villkoren, (2) du avlänkar ditt Stripe-konto från Behance, inte
håller ditt länkade Stripe-konto i gott skick eller om ditt Stripe-konto sägs upp, samt om (3) vårt avtal med
vår betalningsbehandlare upphör eller löper ut.
6.3. Om du är Prenumerant gäller följande villkor dig.
(A) Direkt transaktion med Kreatören. Du samtycker till och förstår att du när du prenumererar på en
Kreatörsprenumeration ingår ett direkt, separat juridiskt avtal med den Kreatören och inte med oss. När du
prenumererar på en Kreatörsprenumeration bör du bara göra det för att du vill stödja Kreatören. Du
garanteras inte få några ytterligare förmåner inom ramen för Kreatörsprenumerationen (t.ex. personliga
interaktioner med Kreatören eller tillgång till premiuminnehåll). Alla betalningar som du gör till en Kreatör
görs på egen risk.
(B) Återkommande betalningar. Alla Kreatörsprenumerationer är återkommande betalda prenumerationer.
När du registrerar dig för en betald Kreatörsprenumeration godkänner du att Stripe kommer att debitera ditt
kreditkort det aktuella beloppet när du prenumererar och därefter på återkommande basis tills du säger upp
eller avslutar den aktuella Kreatörsprenumerationen. Vi kan erbjuda funktioner med vilka du kan hantera
dina aktiva Kreatörsprenumerationer, men vi garanterar inte att någon åtgärd du vidtar (t.ex. att säga upp en
Kreatörsprenumeration) genomförs omedelbart och ansvarar inte för några förseningar.
(C) Premiuminnehåll är endast för personligt bruk. Om du som ett led i en Kreatörsprenumeration får tillgång
till något premiuminnehåll eller innehåll med begränsad åtkomst godkänner du att endast använda
innehållet för ditt egen personliga och icke-kommersiella bruk, samt att avstå från att publicera eller dela
innehållet såvida du inte har fått uttryckligt skriftligt tillstånd från Kreatören. Du får aldrig lägga upp eller
dela premiuminnehåll eller innehåll med begränsad åtkomst i syfte att låta andra komma åt innehållet utan
att registrera sig för en Kreatörsprenumeration.
7. Behance API. Om vi gör Behance API tillgängligt för dig som en del av Tjänsterna får du en personlig, ickeexklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens att använda Behance API enbart för icke-kommersiella
syften på ett sätt som tillåts enligt Villkoren (såvida vi inte har gett dig specifikt skriftligt tillstånd som avviker från
dessa), och som gäller med dessa begränsningar:
7.1. Du måste uppfylla alla krav eller begränsningar som ägare till innehåll ställer upp för användning av deras
innehåll eller projekt som tillhandahålls via Tjänsterna. Du måste ta bort sådant innehåll eller ett sådant projekt
från din app inom 24 timmar efter innehållsinnehavarens begäran.

7.2. Du måste ha en egen sekretesspolicy för applikationen som beskriver dina policyer för dataskydd och
datainsamling.
7.3. Du får inte använda Behance API för applikationer som replikerar eller försöker ersätta den grundläggande
användarupplevelsen i Tjänsterna.
7.4. Du får inte hemlighålla eller dölja din identitet eller applikationens identitet.
7.5. Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av Behance API och inte heller
bakåtkompilera eller dekompilera Behance API, såvida inte lagstiftning förbjuder dessa begränsningar och du har
lämnat en skriftlig begäran till oss först.
7.6. Du får inte cacha eller lagra Behance-innehåll eller Behance-material utöver vad som krävs för att driva din
tjänst (men inte längre än i 30 dagar).
7.7. Du får inte använda Behance API för applikationer relaterade till spionprogram, reklamprogram eller annan
skadlig programvara eller kod.
7.8. Du får inte använda Behance API på sätt som bryter mot lagstiftning eller bestämmelser eller kränker tredje
mans rättigheter, inklusive rätten till privatliv eller publicitetsrättigheter.
7.9. Du får inte använda Behance API på sätt som negativt skulle kunna påverka stabiliteten i Tjänsterna eller
andra applikationer som använder sig av Behance API.
7.10. Licensen till Behance API upphör automatiskt att gälla om du bryter mot något av dessa villkor eller om
Behance avslutar licensen vid någon som helst tidpunkt efter att du meddelats.
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