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

Dessa Ytterligare villkor reglerar din användning av Document Cloud och införlivas genom hänvisning i Adobes allmänna 
användningsvillkor ("Allmänna villkor") som finns på www.adobe.com/go/terms (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. Hänvisningar till "Tjänster" i dessa Ytterligare villkor är till Document Clouds tjänster. Om din 
licens till Tjänsterna inkluderar Adobe Sign och du interagerar med Adobe Sign-tjänsten när du använder Document Cloud, 
gäller även Adobe Signs ytterligare användarvillkor, som finns på www.adobe.com/go/adobesignterms. "Slutanvändare" 
avser en individ eller ett företag som tar emot, granskar, accepterar, signerar, godkänner, överför, delegerar åtgärder till en 
tredje part, eller som på annat vis interagerar med Tjänsterna. 
 

1. Villkor och uppsägning 

1.1  Dessa Ytterligare villkor kommer att fortsätta gälla tills de sägs upp av antingen dig eller oss enligt vad som anges i 
Villkoren. Utöver de skäl som vi har för att säga upp dessa Ytterligare villkor med dig, enligt vad som anges i våra Allmänna 
villkor, kan vi säga upp dessa Ytterligare villkor om ditt konto för Tjänsten används av en obehörig tredje part. 

1.2  Utöver de avsnitt som ingår i avsnittet "Fortsatt giltighet" i våra Allmänna villkor kommer följande avsnitt i dessa 
Ytterligare villkor att fortsätta att gälla efter att dessa Villkor har upphört eller sagts upp: 1.2 (Villkor och uppsägning), 2 (Ditt 
ansvar) och 4 (Tjänstespecifika villkor). 
 

2. Ditt ansvar. Precis som mellan oss och dig har du allt ansvar för alla personuppgifter om Slutanvändare som används 
eller lämnas in i samband med Tjänsterna. Du måste  

(A) följa alla dataskydds- och integritetslagar och -regler som gäller Slutanvändarens personuppgifter, inklusive att erhålla 
och upprätthålla samtycke, om så krävs, och 

(B) försvara, kompensera och hålla oss skadeslösa från alla anspråk, stämningar eller förfaranden som förs mot oss av en 
Slutanvändare i anslutning till alla handlingar eller underlåtenheter med avseende på Slutanvändarens personuppgifter. 
 

3. Kampanjprogram. Detta avsnitt 3 (Kampanjprogram) gäller dig endast om vi har gett dig speciella åtkomstprivilegier för 
Tjänsterna inom ramen för ett speciellt program (kallat "Kampanjprogram"). Din rätt att använda Tjänsterna inom ramen för 
ett Kampanjprogram kommer att sägas upp omedelbart när den begränsade tidsperioden som angivits i det 
Kampanjprogrammet upphör. Dessutom förbehåller vi oss rätten att avbryta eller upphäva alla Kampanjprogram eller din 
användning av Tjänsterna inom ramen för ett Kampanjprogram när som helst och oavsett anledning. Dina rättigheter och 
Slutanvändarnas rättigheter att komma åt Innehåll som har lämnats in till ditt konto och bearbetats av Tjänsterna inom 
ramen för ett Kampanjprogram kan avslutas omedelbart efter uppsägning av din användning av Tjänsterna. 
 

4. Tjänstespecifika villkor. Villkoren i detta avsnitt 4 (Tjänstespecifika villkor) gäller endast de specifika erbjudanden som 
beskrivs nedan. I händelse av en konflikt mellan detta avsnitt 4 (Tjänstespecifika villkor) och dessa Ytterligare villkor ska 
villkoren i avsnitt 4 (Tjänstespecifika villkor) gälla.   

4.1 Skicka. När du skickar en fil med Adobe Send kommer filen automatiskt att laddas upp på Adobes server och vi kommer 
att informera dina Slutanvändare när filen är redo för åtkomst och/eller nedladdning. Dina mottagare kan komma åt eller 
ladda ned din fil genom att klicka på en länk i det e-postmeddelande som vi skickar till dina mottagare. Vi kan samla in 
information om mottagaren och om hur mottagaren använder en Adobe Send-fil, och vi kan dela denna information med 
dig. Det är ditt eget ansvar att informera Slutanvändarna om insamling och delning av sådan information. 

4.2 Adobes granskningstjänst. När du delar en fil med Adobes granskningstjänst kommer filen automatiskt att laddas upp 
på Adobes server och dina Slutanvändare meddelas när filen är redo för åtkomst och/eller nedladdning. Dina Slutanvändare 
kan komma åt och/eller ladda ned filen genom att klicka på en länk i det e-postmeddelande som vi skickar till dina 
Slutanvändare när de börjar använda granskningstjänsten. Vi kan samla in och lagra Innehåll och annan information från 
Slutdeltagare i samband med deras användning av granskningstjänsten och vi kan dela denna information med dig och 
andra Slutanvändare. Det är ditt eget ansvar att informera Slutanvändarna om insamling och delning av sådan information. 

http://www.adobe.com/go/terms
http://www.adobe.com/go/adobesignterms
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