
Dodatni pogoji za podjetja 
 
Objavljeno 16. marec 2020. Datum začetka veljavnosti: 16. april 2020.  Nadomešča vse prejšnje različice. 

 

Ti dodatni pogoji za vas veljajo samo, če ste podjetje, kot je opredeljeno v splošnih pogojih. Ti dodatni pogoji so s sklicem 
vključeni v splošne pogoje uporabe družbe Adobe (»splošni pogoji«) na strani www.adobe.com/go/terms. Za vašo uporabo 
storitev in programske opreme lahko veljajo drugi dodatni pogoji, ki so s sklicem vključeni v splošne pogoje. Pojmi, ki niso 
opredeljeni v tem dokumentu, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v splošnih pogojih. 
 

1. Definicije 

1.1 »Skrbnik« je skrbnik, ki upravlja storitve in programsko opremo za poslovne uporabnike v vašem podjetju. 

1.2 »Admin Console« je uporabniški vmesnik za skrbništvo programa, ki skrbnikom omogoča upravljanje storitev in 
programske opreme v svojem podjetju. 

 
2. Skrbnik v konzoli Admin Console  

2.1 Skrbnik upravlja pravice za vse poslovne uporabnike. Posameznik, ki v vašem imenu sprejme pogoje, bo dodeljen kot 
prvotni skrbnik. Skrbnik lahko po potrebi določi druge poslovne uporabnike, ki bodo skrbniki. Za upravljanje konzole Admin 
Console je treba imenovati vsaj enega skrbnika. Odgovorni ste za dejanje in pomanjkljivosti vsakega skrbnika, ki ga 
pooblastite za ukrepanje v vašem imenu.  

2.2 Skrbniki imajo pomembne pravice in nadzor nad vašimi pravicami ter vsebino in poslovnimi profili vaših poslovnih 
uporabnikov. Vsak skrbnik v konzoli Admin Console upravlja pravice, lahko doda in odstrani poslovne uporabnike, dostopa 
do profilov poslovnih uporabnikov in si ogleda podatke o računih poslovnih uporabnikov. Adobe lahko vašim poslovnim 
uporabnikom posreduje osebne podatke skrbnika. 

2.3 Vsak poslovni uporabnik, ki ga skrbnik vnese v Admin Console, lahko prejme programsko opremo in storitve, tudi če mu 
skrbnik ne dodeli naročnine ali licence. Admin Console se obravnava kot del storitev in samo skrbniki imajo dostop do nje.  
 

3. Poslovni uporabniki Zagotoviti morate, da vaši poslovni uporabniki upoštevajo te pogoje. Odgovorni ste za dejanja 

svojih poslovnih uporabnikov, vključno s plačili in morebitnimi naročili, ki jih oddajo. Odgovorni ste tudi za vsebino in 

poslovne profile svojih poslovnih uporabnikov. Zagotoviti morate, da bodo vsi poslovni uporabniki poskrbeli za zaupnost 

vseh ID-jev in gesel. Adobe ne nadzoruje, kakšen prostor za shranjevanje vsebine izberejo poslovni uporabniki, niti ni 

odgovoren zanj. 

 

4. Prenos licence Licenco lahko prenesete z enega poslovnega uporabnika na drugega, ne da bi morali kupiti dodatno 
licenco, pri tem pa, če tega izrecno ne dovolimo, prenesenih licenc ni dovoljeno znova uvesti v morebitni skupni licenci ali 
podobnem modelu uvajanja (med drugim tudi vključno s plavajočim, zakupljenim, splošnouporabniškim ali prestopnim 
uvajanjem). Zbirali bomo meritve o številu licenc, ki so bile uvedene in znova uvedene poslovnim uporabnikom. 
 

5. E-poštna domena Če morate za delovanje storitev navesti domeno, bomo morda preverili, ali ste lastnik te domene 
oziroma ali je pod vašim nadzorom. Če niste lastnik domene, ki jo navedete, oziroma ta ni pod vašim nadzorom, nimamo 
nobene obveznosti, da bi vam zagotovili storitve. 
 

6. Podpora Če ste storitve in programsko opremo za podjetje kupili v okviru Adobejevega programa za nakup, si lahko 
podrobnosti o podpori ogledate tukaj: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html. 
 

7. Podatki o uporabi programov Vaši poslovni uporabniki imajo možnost, da nam pošljejo podatke o tem, kako 
uporabljajo naše programe. Podatki so povezani z računom Adobe poslovnega uporabnika ter omogočajo, da poslovnim 

http://www.adobe.com/go/terms
https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html


uporabnikom zagotovimo bolj osebno prilagojene izkušnje, in nam pomagajo izboljšati kakovost in funkcije izdelkov. Več 
informacij, vključno s tem, kako lahko poslovni uporabniki spremenijo svoje nastavitve, je v našem pravilniku o zasebnosti. 
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