Dodatni pogoji uporabe za Document Cloud
Objavljeno 16. marec 2020. Datum začetka veljavnosti: 16. april 2020. Nadomešča vse prejšnje različice.
Ti dodatni pogoji urejajo vašo uporabo storitve Document Cloud in so s sklicem vključeni v splošne pogoje uporabe družbe
Adobe (»splošni pogoji«) na strani www.adobe.com/go/terms (ti dodatni pogoji in splošni pogoji skupaj se imenujejo
»pogoji«). Pojmi, ki niso opredeljeni v tem dokumentu, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v splošnih pogojih. Sklici na
»storitve« v teh dodatnih pogojih so sklici na storitve Document Cloud. Če vaša licenca za storitve vključuje Adobe Sign in to
storitev uporabite, medtem ko uporabljate Document Cloud, veljajo tudi dodatni pogoji uporabe za Adobe Sign na strani
www.adobe.com/go/adobesignterms. »Končni uporabnik« pomeni posameznika ali podjetje, ki prejme, pregleda, sprejme,
podpiše, odobri, prenese ali delegira ukrep tretji osebi oziroma ima drugačno interakcijo s storitvami.
1.

Obdobje veljavnosti in prekinitev pogodbe

1.1 Ti dodatni pogoji veljajo, dokler jih vi ali mi ne prekinemo, kot je določeno v pogojih. Poleg razlogov, navedenih v
splošnih pogojih, zaradi katerih lahko prekinemo veljavnost teh dodatnih pogojev, lahko te dodatne pogoje prekinemo, če
vaš račun za storitve uporabljajo morebitne nepooblaščene tretje osebe.
1.2 Poleg razdelkov, določenih v razdelku »Nadaljnja veljavnost določil« v splošnih pogojih, ostanejo po morebitnem poteku
ali prekinitvi veljavnosti teh dodatnih pogojev v veljavi naslednji dodatni pogoji: 1.2 (Obdobje veljavnosti in prekinitev), 2
(Vaše odgovornosti) in 4 (Posebni pogoji za storitve).
2. Vaše odgovornosti V odnosu med nami in vami ste izključno odgovorni za vse osebne podatke končnih uporabnikov, ki
so uporabljeni in predloženi v povezavi s storitvami. Dolžni ste:
(A) upoštevati vse zakone in pravila o varstvu podatkov in zasebnosti, ki veljajo za osebne podatke končnih uporabnikov,
vključno s pridobitvijo in ohranjanjem privolitve, kjer je potrebna; in
(B) Adobe braniti, odškodovati in odvezati odgovornosti v morebitnih zahtevkih, tožbah ali postopkih, ki jih končni uporabnik
sproži proti nam v povezavi z morebitnimi dejanji ali opustitvami v povezavi z osebnimi podatki končnih uporabnikov.
3. Promocijski programi Ta razdelek 3 (Promocijski programi) velja za vas samo, če smo vam podelili posebna dovoljenja
za dostop do storitev v okviru posebnega programa (vsak od katerih se imenuje »promocijski program«). Vaša pravica do
uporabe storitev v okviru promocijskega programa preneha veljati takoj, ko poteče omejeno časovno obdobje, določeno v
zadevnem promocijskem programu. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez vzroka prekinemo ali začasno prekinemo
kateri koli promocijski program ali vašo uporabo storitev v okviru promocijskega programa. Vaše pravice in pravice končnih
uporabnikov do dostopa do vsebine, predložene v vaš račun in obdelane s storitvijo v okviru promocijskega programa, lahko
prenehajo veljati, takoj ko nehate uporabljati storitev.
4. Posebni pogoji za storitve Določila v tem razdelku 4 (Posebni pogoji za storitve) veljajo samo za nekatere ponudbe,
določene v nadaljevanju. V primeru navzkrižja med tem razdelkom 4 (Posebni pogoji za storitve) in temi dodatnimi pogoji se
uporabljajo pogoji razdelka 4 (Posebni pogoji za storitve).
4.1 Send Ko datoteko pošljete s storitvijo Adobe Send, bo datoteka samodejno naložena v Adobejev strežnik in vaše končne
uporabnike bomo obvestili, ko bo datoteka pripravljena za dostop in/ali prenos. Vaši prejemniki lahko dostopajo do vaše
datoteke ali jo prenesejo tako, da kliknejo povezavo v e-poštnem sporočilu, ki jim ga pošljemo. Zbiramo lahko podatke o
prejemanju in uporabi datotek, poslanih s storitvijo Adobe Send, in te podatke lahko razkrijemo vam. Za obveščanje končnih
uporabnikov o tem zbiranju in razkrivanju podatkov ste odgovorni vi.
4.2 Adobejeva storitev za pregled Ko z uporabo storitve Adobe za pregled datoteko delite z drugimi, bo samodejno
naložena v Adobejev strežnik in vaši končni uporabniki bodo obveščeni, ko bo pripravljena za dostop in prenos. Vaši končni
uporabniki lahko dostopajo do datoteke in jo prenesejo tako, da kliknejo povezavo v e-poštnem sporočilu, ki jim ga pošljemo,
in odprejo storitev za pregled. Od končnih uporabnikov lahko zbiramo in shranjujemo vsebino in druge podatke v povezavi z
njihovo uporabo storitve za pregled, te podatke pa lahko razkrijemo vam in drugim končnim uporabnikom. Za obveščanje
končnih uporabnikov o tem zbiranju in razkrivanju podatkov ste odgovorni vi.
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