Dodatni pogoji za Behance

) na strani http://www.adobe.com/go/terms_si (ti dodatni
pogoji«). Pojmi, ki niso opredeljeni v tem dokumentu, imajo enak
ih pogojih.
1.

Licence za

vsebino.

. Licenca, ki jo podeljujete, je namenjena uporabi,

2.

Ravnanje uporabnikov

2.1. Ne zlorabljajte storitev.
oje ustvarjalno delo, drugim uporabnikom ne smete
okvir. Prepovedano

gostovanje slik,
skupnosti, ki so na voljo na spletnem naslovu http://www.behance.net/misc/community
vp
2.2.
zahtevamo, da v
prenesemo na osebo, za katero ste se predstavljali, ali
2.3.
vsebino, ki ju opazite v storitvah, tako da kliknete gumb »Prijava« ali nas obvestite o tem.
3.

Dostop

sebino

4. Spletna mesta in storitve tretjih oseb
toritev, ki jih ne
upravljamo. Nad vsebino, ki se pojavlja na teh spletnih mestih ali storitvah, nimamo nadzora in nismo odgovorni
zanjo.
5. Posebni pogoji za storitve
do vseh delov teh storitev.

tukaj.

6.
V storitvah lahko damo na voljo funkcije, ki nekaterim
uporabnikom storitve Behance (»ustvarjalci
«) drugim uporabnikom storitve Behance (»
«).
6.1.
(A)

. Ne pro
na ustvarjalce, ustvarjalce same ali morebitne zahtevke, vsebino ali ugodnosti, narejene ali pridobljene z
, niti za

(B)
(»Stripe«
atke v skladu s
svojim pravilnikom o zasebnosti (ali morebitnim URL-jem, ki ga zamenja). Nadzora nad tem, kako Stripe
(C) Spori Ne vpletamo se v morebitne spore, ki nastanejo med n

6.2.

te ustvarjalec, za vas veljajo naslednji pogoji.

(A) Nastavitev
sv
spreminjanja cen in preklic ali ustvarja
(B) Premijska vsebina
omejenim dostopom, to st
odgovorni.
(C)

(1)
tem, da
seznamu omejenih podjetij; in
(2)

transakcij ter njihovo uporabo, da

(D) Nadomestila za storitve
(navedeni spodaj), ki sta lahko odtegnjeni, preden bodo sredstva nakazana
(1) Nadomestila za platformo Behance

nino na ustvarjalce

drugo.
(2)

(E) Davki

ine,

V nobenem primeru nismo odgovorni za
pobiranje ali nakazilo morebitnih takih davkov.
(1) Obrazci in obvestila

(F)
po

6.3.
(A) Neposredna transakcija z ustvarjalcem
neposredno
prejeli nobenih dodatnih ugodnosti (na primer osebne interakcije z ustvarjalcem ali dostopa do premijske
vsebine).
(B)

a ustvarjalce, vendar ne
odgovorni za morebitne zamude.
(C) Premijska vsebina je samo za osebno uporabo
uporabljali samo za osebno in nekomercialno uporabo ter je ne boste objavili ali delili z drugimi,

7.

API za Behance

o API za Behance, vam podeljujemo osebno,
ovoljenje,

7.1.
je na voljo prek storitev; morebitno tako vsebino ali projekt morate odstraniti iz svoje aplikacije v 24 urah po
zahtevi lastnika vsebine;
7.2.
zbiranja podatkov;
7.3. API-ja za Behance ne smete uporabljati za nobeno aplikacijo, k
7.4. svoje identitete ali identitete svoje aplikacije ne smete skriti ali prikriti;
7.5. nobenega dela API-ja za Behance ne smete kopirati, spreminjati, distribuirati, prodajati ali dajati v zakup, niti

7.6. nobene vsebine ali materialov v storitvi Behance ne smete predpomniti ali shranjevati, razen kot je potrebno
7.7. API-ja za Behance ne smete uporabljati za nobeno aplikacijo, povezano z vohunsko programsko opremo,
ko kodo;
7.8. API7.9. APIdrugih aplikacij, ki uporabljajo API za Behance; in
7.10.
Behance kadar koli potem, ko vas o tem obvesti, prekine veljavnost licence.
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lival na stabilnost storitev ali

