Ytterligare villkor för företag
Publicerad 16mars 2020. Gäller från och med 16 april 2020. Ersätter alla tidigare versioner.
Dessa Ytterligare villkor gäller endast om du är ett företag enligt definitionen i våra Allmänna villkor. Dessa Ytterligare
villkor införlivas genom hänvisning i Adobes allmänna användarvillkor ("Allmänna villkor") som finns på
www.adobe.com/go/terms. Andra Ytterligare villkor som införlivas genom hänvisning i de Allmänna villkoren kan också
reglera din användning av Tjänsterna och Programvaran. Termer med inledande versal som inte definieras här har den
innebörd som anges i de Allmänna villkoren.
1.

Definitioner.

1.1 "Admin" avser en administratör som hanterar Tjänsterna och Programvaran för Företagsanvändare inom ditt Företag.
1.2 "Admin Console" avser användargränssnittet för programadministrationen som gör det möjligt för Administratörer att
hantera sitt Företags Tjänster och Programvara.
2.

Admin och Admin Console.

2.1 Administratören hanterar Rättigheterna för alla Företagsanvändare. Personen som accepterar Villkoren för din räkning
utses till en första Administratör. En Administratör kan göra andra Företagsanvändare till Administratörer vid behov. Minst
en Administratör måste utses för att hantera din Admin Console. Du kan ge Administratörer behörighet att agera på dina
vägnar och du ansvarar för deras handlingar och underlåtenheter.
2.2 Administratörer har viktiga rättigheter och kontroller över dina Rättigheter och dina Företagsanvändares Innehåll och
Företagsprofiler. I Admin Console kan varje Administratör hantera Behörigheter, lägga till och ta bort Företagsanvändare, få
åtkomst till Företagsanvändarprofiler och visa information om Företagsanvändares konton. Adobe kan tillhandahålla
personuppgifter om Administratörer till dina Företagsanvändare.
2.3 Varje Företagsanvändare som en Administratör skriver in i Admin Console kan få Programvara och Tjänster, även utan
att ett abonnemang eller en licens tilldelas dem av Administratören. Admin Console anses vara en del av Tjänsterna, och
endast Administratörer har tillgång till Admin Console.
3. Företagsanvändare. Du måste se till att dina Företagsanvändare följer dessa Villkor. Du är ansvarig för dina
Företagsanvändares handlingar, inklusive eventuella betalningar och beställningar de genomför. Du är också ansvarig för
dina Företagsanvändares Innehåll och Företagsprofiler. Du måste se till att alla Företagsanvändare håller alla ID och
lösenord konfidentiella. Adobe kontrollerar inte och ansvarar inte för alternativ vad gäller lagring av Företagsanvändares
Innehåll.
4. Licensvidarebefordran. Du kan vidarebefordra en licens från en Företagsanvändare till en annan utan att köp av en
ytterligare licens är nödvändigt, förutsatt att, såvida vi inte uttryckligen tillåter annat, vidarebefordrade licenser inte
utplaceras i någon delad licens eller liknande placeringsmodell (inklusive, men inte begränsat till, placering av rörliga eller
leasade licenser eller generiska användarlicenser eller skiftlicenser). Vi samlar in data om antalet licenser som distribueras
och återutplaceras till Företagsanvändare.
5. E-postdomän. Om du måste identifiera en domän för användning av Tjänsterna, kan vi verifiera att du äger eller
kontrollerar den domänen. Om du inte äger eller kontrollerar domänen du anger, har vi ingen skyldighet att tillhandahålla
Tjänsterna.
6. Support. Om du köpte Företagstjänster och -programvara via ett Adobe Buying Program, kan du hitta
supportinformation här: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html.

7. Användningsinformation om datorprogram. Dina Företagsanvändare kan välja att ge oss information om hur de
använder våra datorprogram. Informationen kopplas till Företagsanvändarens Adobe-konto och gör att vi kan ge
Företagsanvändare en mer personlig upplevelse, samtidigt som den hjälper oss att förbättra produkternas kvalitet och
funktioner. Se vår Sekretesspolicy för mer information, inklusive hur Företagsanvändare kan ändra sina preferenser.
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