Dodatni pogoji uporabe za Adobe Sign

Adobe (»
«) na strani www.adobe.com/go/terms_si
»pogoji«). Pojmi, ki niso opredeljeni v tem dokumentu, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v
na »storitve« v teh dodatnih pogojih so sklici na storitve za elektronsko podpisovanje Adobe Sign.
1.

Definicije

1.1 »Revizijski dnevnik«
elektrons
uporabnika na podlagi podatkov iz brskalnika ali naprave.
1.2 »Podatki strank«
1.3 »Elektronski dokument«
1.4 »
1.5 »

«
«

1.6 »Transakcija« pomeni vsak dogodek, ko je elektronski dokument ali zbirka sorodnih elektronskih dokumentov
v pogojih za VIP.
1.7 »Pogoji za VIP«
http://www.adobe.com/go/vip-terms.
2.

Obdobje veljavnosti in prekinitev pogodbe

2.1 Ti

2.2 Poleg
poteku ali prekinitvi veljavnosti teh dodatnih pogojev v veljavi naslednji dodatni pogoji: 2.2 (Obdobje veljavnosti in
potrdila).
3.
3.1
(A)
jo in ohranjanjem privolitve, kjer je potrebna; in
(B) Adobe

3.2
(A) ste

ki veljajo za obdelavo

izpolnjevanju zahtev, vendar ste odgovorni za izvedbo skladnih funkcij;
(B)

COPPA)

(C) vam je prepoveda
Insurance Portability and Accountability Act oz. HIPAA) in zakona o zdravstveni informacijski tehnologiji za gospodarsko in
Adobejem sklenili pogodbo o poslovnem partnerstvu; in
(D) ste
kodo CVC ali vrednos
DSS.
3.3 E-

4.

v povezavi s storitvami. Za ta e-

Podelitve licenc

4.1 Podelitev licence vam

interno poslovanje.
A. Licenca za imenovanega uporabnika
transakcij, je vsakemu licenciranemu uporabniku v vsakem 12iz enega 12B. Licenciranje transakcij Za stranke, ki licencirajo po modelu »na transakcijo«, bo stranki med trajanjem licence dodeljen
dostop do storitev in licenciranih transakcij, morebitne transakcije, ki so uporabljene med obdobjem licenciranja in
tevilo
transakcij, ki jih stranka namerava upora
C.

i.
licenciranimi uporabniki.
4.2
nciramo,

podeljujet

izpeljanih iz vsebine elektronskega dokumenta.
4.3 Regionalne omejitve storitev
omejena z lokalno zakonodajo.
5.

Strankina uporaba

boste za ugotavljanje primernosti elektronskih podpisov posvetovali z neodvisnim pravnim svetovalcem.
6.

Pogoj

objavljeni na strani http://secure.echosign.com/public/static/consumerDisclosure.jsp.

7.

Shranjevanje in ohranitev podatkov strank Podatke strank bomo shranili tako dolgo, dokler velikost shranjenih

omejitve uporabe in shranjevanja podatkov strank, kot so omejitve velikosti datotek, velikost prostora za shranjevanje in
rizadevali

obvezno
8.

Varnost strank in izvajanje obveznosti

8.1

Odgovorni ste za konfiguriranje in uporabo varnostnih funkcij storitev skladno s svojimi

poslani v sistem, ki ni Adobejev, prek funkcije za in

8.2 Potrdila o skladnosti Potrdila o skladnosti za storitve so na voljo na spletnem mestu
https://www.adobe.com/trust/compliance/compliance-list.html
skladnosti, standardov ali predpisov, lahko storitve uporabljate
zgornjem spletnem mestu. Za navedena potrdila o skladnosti, standarde

8.3
telefonu ali identifikacijsk

predvideni primer uporabe.
8.4 Omejevanje uporabe
(»konice«).
konic.
9. Digitalna potrdila Storitve lahko
PDF z uporabo digitalnih potrdil. Storitve prav tako uporabljajo digitalna potrdila, ki so last Adobeja, za potrditveni podpis
dokumentov PDF, ki dokazuje njihovo celovitost i
distribuirati.
10. Storitve e-podpisovanja Aadhaar

stranka storitve Adobe Sign v Indiji, ki uporablja e-podpisne storitve Aadhaar,

10.1
-KYC (»e-podpisne storitve
Aadhaar«).
10.2
-podpisnih
storitev
Aadhaar
in
so
na
voljo
v
dokumentu:
https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/Services-Terms-Adobe-SignAadhaaren_IN_20200902.pdf (»pogoji e-podpisne storitve Aadhaar«), samodejno uporabljajo brez dodatnih ukrepov katere koli
pogodbene stranke. Pogoji e-podpisnimi
-podpisne storitve Aadhaar se
uporabljajo pogoji e-podpisnih storitev Aadhaar.
10.3

izhajajo iz (a) indijskega zakona Information Technology Act iz leta 2000 ali njegovih dopolnil ali zamenjav; (b) zakona
Personal Data Protection Bill iz leta 2019 (ko bo sprejet) ali morebitnih njegovih dopolnil ali zamenjav; (c) zakona Aadhaar
(Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act it leta 2016 in predpisov Aadhaar
(Authentication) iz leta 2016 ali morebitnih dopolnil ali zamenjav; in (d) vseh veljavnih smernic, direktiv, pravilnikov in
-podpisnimi storitvami Aadhaar izdata indijska organa Unique Identification Authority of India
in Controller of Certifying Authorities.
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