Podmienky používania Adobe Developer
Naposledy aktualizované 30. marca 2022. Týmito Podmienkami sa nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie (vrátane
predchádzajúcich verzií Podmienok používania Adobe Developer, Zmluvy o službe Adobe Exchange a dodatočných
podmienok Adobe Developer) v celom rozsahu.

1.

Vaša zmluva so spoločnosťou Adobe.

1.1 Tieto Podmienky používania Adobe Developer (tieto „Podmienky“) sú právnou dohodou medzi vami (ďalej
ako „vy“ alebo „váš“ a všetky ostatné tvary zámena „vy“) a spoločnosťou Adobe (ďalej ako „Adobe“, „my“, „nás“
alebo „náš“) upravujúcou vaše používanie (1) webových stránok Adobe Developer umiestnených na adrese
https://developer.adobe.com (vrátane Konzoly pre vývojárov na adrese
https://developer.adobe.com/console/home/sk) a webovej stránky Adobe Exchange a portálu producentov
umiestnených na adrese https://exchange.adobe.com/ a (2) akýchkoľvek Nástrojov pre vývojárov, ktoré vám
sprístupníme.
1.2 Ak máte bydlisko v Severnej Amerike (vrátane Spojených štátov amerických, Kanady, Mexika, teritórií

a majetkov Spojených štátov amerických a vojenských základní Spojených štátov amerických bez ohľadu na to,
kde sa nachádzajú), vzťah máte so spoločnosťou Adobe Inc., spoločnosťou zo Spojených štátov a tieto Podmienky
sa riadia právom štátu Kalifornia, USA, ak to nevylučuje federálne právo USA, bez ohľadu na kolízne normy. Ak
máte bydlisko mimo územia Severnej Ameriky, vzťah máte so spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland
Limited a tieto Podmienky sa radia právnym poriadkom Írska. Pre zákazníkov v Austrálii pôsobí spoločnosť Adobe
Systems Software Ireland Limited ako splnomocnenec spoločnosti Adobe Systems Pty Ltd. a uzatvára túto zmluvu
ako zástupca spoločnosti Adobe Systems Pty Ltd. Podľa miestneho právneho poriadku môžete mať ďalšie práva.
Nechceme tieto práva obmedzovať tam, kde to zákon zakazuje.

1.3 Ak ste Správcom (definovaný ďalej v texte) alebo inak používate Nástroje vývojárov v mene Firmy (definovanej
ďalej v texte), potom „vy“ znamená vy (osobne) spolu s takouto Firmou a vyhlasujete a zaručujete, že vy (osobne)
máte všetky potrebné oprávnenia na to, aby ste Firmu zaviazali k dodržiavaniu týchto Podmienok.
2.

Vymedzenie pojmov.

2.1 „Správca“ znamená správcu, ktorý spravuje Služby spoločnosti Adobe a Softvér spoločnosti Adobe pre
firemných používateľov v rámci vašej Firmy pomocou Správcovskej konzoly a/alebo Konzoly pre vývojárov.
2.2 „Správcovská konzola“ znamená používateľské rozhranie správy programu, ktoré umožňuje Správcom
spravovať Služby spoločnosti Adobe a Softvér spoločnosti Adobe pre svoju firmu.

2.3 „Adobe ID“ znamená jedinečné používateľské meno, heslo a informácie v profile, ktoré použijete na
vytvorenie účtu vývojára a na registrovanie do služby Nástroje vývojárov a prístup k nej.

2.4 „Služby spoločnosti Adobe“ zahŕňajú našu webovú lokalitu, zákaznícku podporu, diskusné fóra alebo iné
interaktívne oblasti, alebo služby a služby ako Creative Cloud. Používanie Služieb spoločnosti Adobe je predmetom
samostatnej zmluvy medzi vami a nami a týchto Podmienok.

2.5 „UI spoločnosti Adobe pre prihlasovanie“ zahŕňa charakteristický vzhľad tlačidiel a samostatnú šablónu
obrazovky rozhrania na prihlásenie, ktorú sprístupňujeme a ktorú je potrebné zobrazovať v používateľskom rozhraní
ako vizuálnu výzvu na umožnenie a iniciovanie mechanizmu na prihlasovanie do Služieb spoločnosti Adobe.

2.6 „Softvér spoločnosti Adobe“ znamená softvér, ktorý zahŕňame ako súčasť Služieb spoločnosti Adobe, ako aj
všetky aplikácie (vrátane mobilných aplikácií), Ukážkové súbory a Obsahové súbory, skripty, súbory pokynov

a súvisiaca dokumentácia. Používanie Softvéru spoločnosti Adobe je predmetom samostatnej zmluvy medzi vami
a nami a týchto Podmienok.

2.7 „Dielo (Diela) Adobe Stock“ sú fotografie, ilustrácie, obrázky, vektory, videá, 3D dátové zdroje, prostriedky

šablón a ďalšie obrazové alebo grafické diela dostupné na účely licencie prostredníctvom služieb Adobe Stock na
adrese stock.adobe.com (alebo nasledujúcej adrese URL) alebo tie, ktoré sú inak identifikované ako dátové zdroje
Adobe Stock.
2.8 „Ochranné známky Adobe“ zahŕňajú UI spoločnosti Adobe pre prihlasovanie, odznaky, ikony funkcií,
ochranné známky Adobe, názvy, logá a ikony uvedené v Usmerneniach na používanie značky a všetky ostatné
ochranné známky, ktoré vám výslovne poskytneme na účel podpory dostupnosti vášho schváleného Vývojárskeho
softvéru.

2.9 „Kľúč rozhrania API“ je prístupové poverenie Rozhrania API, ktoré je priradené k vášmu Vývojárskemu
softvéru a prepojené s vaším Adobe ID a ktoré používame na priradenie, potvrdenie a overenie vašej aktivity v rámci
Rozhrania API a Vývojarského softvéru.

2.10 „Odznaky“ sú ochranné známky (vrátane log), ikony a text určený ako odznak v Usmerneniach k používaniu
značiek.

2.11 „Usmernenia k používaniu značiek“ znamená všetky pokyny alebo usmernenia, ktoré môžeme zverejniť alebo

vám poskytnúť v súvislosti s vaším používaním ochranných známok spoločnosti Adobe vrátane pokynov dostupných
na adrese: https://www.adobe.com/sk/legal/permissions/trademarks.html.

2.12 „Firma“ znamená organizáciu alebo skupinu, okrem iného podnik alebo iný komerčný subjekt, vládny subjekt,
neziskovú organizáciu alebo vzdelávacie zariadenie.

2.13 „Firemný používateľ“ označuje vás, ak ste získali právo používať, pristupovať a využívať Softvér spoločnosti
Adobe a Služby spoločnosti Adobe od Firmy v rámci jedného z firemných plánov spoločnosti Adobe (napríklad
Creative Cloud pre tímy, Creative Cloud pre podniky alebo Document Cloud).

2.14 „Dôverné informácie“ znamenajú, či už v písomnej, ústnej, grafickej alebo elektronickej forme: (A) akékoľvek

informácie, ktoré spoločnosť Adobe označí ako „dôverné“ alebo ústne označí ako dôverné v čase ich zverejnenia, (B)
Predbežné nástroje vývojárov vrátane ich existencie, vlastností a funkcií, obchodného tajomstva, zdrojového kódu
a akýchkoľvek iných súvisiacich informácií, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú označené ako dôverné, (C) databázu
chýb spoločnosti Adobe, (D) diskusie o potenciálnych funkciách a/alebo zmenách produktu, (E) spätnú väzbu a
názory vyplývajúce zo spätnej väzby, (F) názory vyplývajúce z nami organizovaných poradných rád zákazníkov, (G)
akékoľvek rozhrania API, ktoré nie sú verejne zdokumentované, keď k nim máte prístup, a (H) akékoľvek odvodené
diela od vyššie uvedeného. „Dôverné informácie“ nezahŕňajú informácie, ktoré (i) sú alebo sa stanú všeobecne
verejne prístupnými v čase zverejnenia alebo po zverejnení bez vašej viny, (ii) vám boli známe bez záväzkov
mlčanlivosti, skôr ako sme vám ich sprístupnili, (iii) sa dozviete bez akýchkoľvek záväzkov mlčanlivosti, z iného zdroja,
nie od nás, (iv) sú nevyhnutné na zverejnenie Vývojárskeho softvéru vrátane samotného Vývojárskeho softvéru,
alebo (v) vytvoríte sami bez použitia Dôverných informácií.

2.15 „Obsahové súbory” sú dátové zdroje spoločnosti Adobe poskytované ako súčasť Služieb spoločnosti Adobe a

Softvéru spoločnosti Adobe. Ak sa v dokumentácii alebo v konkrétnych licenciách (vrátane okrem iného
Dodatočných podmienok) neuvádza inak, udeľujeme vám osobnú, nevýhradnú, nesublicencovateľnú a neprenosnú
licenciu na používanie Obsahových súborov na vytvorenie konečného použitia (t. j. odvodenej aplikácie alebo
produktu, ktorý ste vytvorili), do ktorých sú pre vaše použitie vložené Obsahové súbory alebo ich odvodeniny (ďalej
ako „Konečné použitie“). Pred zaradením do Koncového použitia môžete Obsahové súbory upraviť. Obsahové súbory
môžete reprodukovať a distribuovať len v súvislosti s Koncovým použitím, avšak za žiadnych okolností nemôžete
distribuovať Obsahové súbory samostatne nad rámec Koncového použitia.

2.16 „Konzola

pre
vývojárov“
znamená
https://developer.adobe.com/console/home/sk.

konzolu

dostupnú

na

stránke:

2.17 „Vývojársky softvér“ znamená všetky softvérové aplikácie, programy, doplnky, rozšírenia, plug-iny a iné
technológie, ktoré vyviniete pomocou alebo za použitia Nástrojov vývojárov (okrem Predbežných nástrojov
vývojárov) a ktoré sú určené na prístup, fungovanie alebo spoluprácu so Softvérom spoločnosti Adobe alebo
Službami spoločnosti Adobe, alebo na pridávanie vlastností alebo funkcií k nim.

2.18 „Nástroje vývojárov” sú všetky položky a súvisiace materiály, ktoré vám poskytneme s licenciou na vývoj

alebo zaradenie do Vývojárskeho softvéru, ktoré môžeme sprístupniť. Nástroje vývojárov zahŕňajú bez obmedzenia
(A) celú súpravu na vývoj softvéru (ďalej ako „SDK“), súbory, nástroje, programy a pomocné programy, (B) akékoľvek
doplnky alebo iné programovacie rozhrania aplikácií (ďalej ako „API“), (C) Kľúče API, (D) súbory hlavičiek alebo JAR,
(E) vzorové obrázky, zvuky alebo podobné prvky, (F) Vzorový kód, (G) akúkoľvek súvisiacu dokumentáciu, technické
špecifikácie, poznámky a vysvetľujúce materiály, a (H) akékoľvek úpravy, aktualizácie, vylepšenia alebo kópie
ktorejkoľvek z vyššie uvedených položiek. „Nástroje vývojárov“ zahŕňajú „Predbežné nástroje vývojárov“,
s výnimkou výslovne uvedených prípadov. „Nástroje vývojárov“ sú Služby spoločnosti Adobe a Softvér spoločnosti
Adobe.

2.19 „Údaje o používaní vývojármi“ znamenajú všetky údaje o používaní, ktoré sa týkajú alebo vyplývajú z vášho

používania Nástrojov vývojárov, Služieb spoločnosti Adobe, Softvéru spoločnosti Adobe, stránok Adobe Developer
umiestnených na adrese https://developer.adobe.com (vrátane Konzoly pre vývojárov) a stránky Adobe Exchange
a portálu výrobcu umiestnených na adrese https://exchange.adobe.com/.

2.20 „Koncový používateľ“ je zákazník, ktorý kupuje alebo používa váš Vývojársky softvér.
2.21 „Ikony značiek“ sú grafické ikony, ktoré sme vám sprístupnili a ktorých zobrazenie je potrebné
v používateľskom rozhraní s cieľom jedinečne identifikovať určité samostatné funkcie, komponenty alebo procesné
funkcie Služieb spoločnosti Adobe alebo Softvéru spoločnosti Adobe.

2.22 „Spätná väzba“ znamená nápady, správy o chybách alebo zlyhaniach, odporúčania, návrhy a ďalšie informácie
alebo materiály, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s vaším prístupom, používaním a hodnotením Predbežných
nástrojov vývojárov alebo Nástrojov vývojárov, spolu so všetkými súvisiacimi Právami duševného vlastníctva.

2.23 „Práva duševného vlastníctva“ sú autorské práva, morálne práva, ochranné známky, komerčné úpravy,
patenty, obchodné tajomstvá, nekalá súťaž, práva na súkromie, práva na publikovanie a iné vlastnícke práva.

2.24 „Predbežné nástroje vývojárov“ sú neverejné predbežné verzie Nástrojov vývojárov.
2.25 „Ukážkový kód“ znamená objektový kód alebo zdrojový kód, s výnimkou Vzorových súborov, ktorý vám
dodáme na začlenenie do vášho Vývojárskeho softvéru v súlade s týmito Podmienkami.

2.26 „Vzorové súbory” sú zvukové, obrazové, video alebo iné obsahové súbory poskytované spoločnosťou Adobe

na použitie v kurzoch, ukážkach a na iné skúšobné účely, ktoré možno považovať za vzorové súbory. Vzorové súbory
nemôžu byť použité na žiadny iný účel, než na ktorý boli poskytnuté. Vzorové súbory nemôžete distribuovať žiadnym
spôsobom, ktorý umožňuje tretej strane používať, sťahovať, extrahovať alebo získať prístup k Vzorovým súborom
ako samostatný súbor, a vo Vzorových súboroch si nemôžete nárokovať žiadne práva.

2.27 „Skúšobné obdobie“ je časové obdobie od sprístupnenia Predbežných nástrojov vývojárov do prvého
komerčného vydania Predbežných nástrojov vývojárov alebo dátumu, ktorý sme vám oznámili, podľa toho, čo
nastane skôr.

3.

Poverenia Vývojára.

3.1 Vaše konto. Ak spoločnosť Adobe výslovne nepovolí inak, na získanie Nástrojov pre vývojárov a vytvorenie

Vývojárskeho softvéru si musíte vytvoriť Adobe ID a online profil účtu vývojára. Je potrebné, aby ste profil svojho
účtu sústavne aktualizovali tak, aby vždy obsahoval aktuálne informácie o účte (vrátane aktuálnych kontaktných
údajov). Ste zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom vášho účtu, aj keď túto činnosť
nevykonávate vy sám, alebo sa vykonáva bez vášho vedomia alebo súhlasu. Ak sa dozviete, že váš účet bol používaný
neoprávnene, ihneď to oznámte Zákazníckej podpore spoločnosti Adobe. Nesmiete: (A) sa deliť o informácie
o svojom účte (výnimkou je iba poskytnutie informácií oprávnenému administrátorovi účtu), či už úmyselne alebo
neúmyselne; ani (B) používať účet inej osoby. Správca vášho účtu môže používať informácie o vašom účte na to, aby
spravoval vaše používanie a prístup k Nástrojom vývojárov. Prístup k Nástrojom vývojárov získate pomocou
prostriedkov, ktoré požadujeme, a tak, ako je to opísané v príslušnej dokumentácii. Pri používaní rozhraní API
nesmiete skresliť ani utajiť svoju totožnosť ani totožnosť svojho klienta rozhrania API.

3.2 Kľúč rozhrania API. Ak rozhranie API vyžaduje kľúč API, musíte získať samostatný kľúč API pre každý Vývojársky

softvér. Pokiaľ sme váš Vývojársky softvér neschválili na distribúciu, Kľúč rozhrania API môžete používať iba na vývoj
a testovanie Vývojárskeho softvéru a nesmiete ho používať v súvislosti so žiadnym Vývojárskym softvérom
sprístupneným Koncovým používateľom.

3.3 Údaje o používaní vývojármi. Súhlasíte s tým, že môžeme získavať Údaje o používaní vývojármi priradené

k vášmu Adobe ID a online účtu vývojára s cieľom zachovať bezpečnosť a zlepšovať kvalitu služby. Okrem toho
súhlasíte s tým, že môžeme monitorovať a získavať Údaje o používaní vývojármi vrátane osobných údajov na účely
nášho výskumu, vývoja produktov a ich skvalitňovania. Súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžeme prenášať cez
štátne hranice a tieto informácie môžeme ukladať a spracovávať vo všetkých štátoch, v ktorých máme pobočky alebo
v ktorých majú pobočky naši agenti. Ak si neželáte, aby sa vaše používanie sledovalo, jedinou možnosťou je prestať
používať Nástroje vývojárov, stránky Adobe Developer, ktoré sa nachádzajú na adrese https://developer.adobe.com
(vrátane Konzoly pre vývojárov na adrese https://developer.adobe.com/console/home/sk) a stránku Adobe
Exchange a portál výrobcu na adrese https://exchange.adobe.com/.

4.

Licencie.

4.1 Vaša licencia. Udeľujeme vám nevýhradnú, neprenosnú, odvolateľnú licenciu (A) na používanie a reprodukciu

Nástrojov vývojárov na vývoj a testovanie vášho Vývojárskeho softvéru; a (B) v súlade s právami na schválenie
uvedenými v časti 5, na distribúciu Nástrojov vývojárov (alebo ich časti) výlučne vo vašom schválenom Vývojárskom
softvéri a spolu s ním len v podobe objektového kódu. Vyššie uvedené udelenie licencie sa nevzťahuje na Predbežné
nástroje vývojárov; pozrite si podmienky týkajúce sa vášho používania Predbežných nástrojov vývojárov v časti 9.

4.2 Licencia udelená spoločnosti Adobe. Ak sa rozhodnete poskytnúť svoj Vývojársky softvér, udeľujete nám

celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú a plne splatenú licenciu na (A) používanie, reprodukciu a iné testovanie vášho
Vývojárskeho softvéru na schválenie na distribúciu, a (B) verejné zobrazovanie, upravovanie, sublicencovanie
a distribúciu vášho Vývojárskeho softvéru Konečným používateľom prostredníctvom aplikácie Adobe Exchange
alebo iných nami schválených kanálov.
4.3 Vlastníctvo. Nástroje vývojárov a Diela Adobe Stock predstavujú duševné vlastníctvo našej spoločnosti
a našich dodávateľov a sú chránené právnymi predpismi Spojených štátov amerických (vrátane právnych predpisov
Spojených štátov amerických o ochranných známkach, obchodnom tajomstve, autorského a patentového práva),
ustanoveniami medzinárodných zmlúv a platnými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa používajú. Spolu s našimi
dodávateľmi si ponechávame vlastnícke právo a nárok na tieto položky, médiá, na ktorých sú zaznamenané, a na
všetky ďalšie kópie bez ohľadu na formu alebo médium, na ktorom môže originál a ďalšie kópie existovať.
Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto Podmienkach. Súhlasíte s tým, že si ponecháte
a v plnom rozsahu zreprodukujete všetky oznámenia o autorských právach spoločnosti Adobe alebo iné oznámenia
o vlastníctve alebo o odmietnutí zodpovednosti vo všetkých kópiách Nástrojov vývojárov alebo akýchkoľvek ich častí,
ktoré ste zreprodukovali.

4.4 Úpravy. Nástroje vývojárov môžeme kedykoľvek upraviť, aktualizovať alebo ukončiť ich používanie bez

predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti voči vám alebo komukoľvek inému a váš ďalší prístup
k Nástrojom vývojárov alebo ich používanie bude znamenať, že ste takúto aktualizáciu alebo úpravu prijali. Po vydaní

akejkoľvek aktualizácie alebo úpravy akýchkoľvek Nástrojov vývojárov ste zodpovedný za implementáciu najnovšej
verzie takýchto Nástrojov vývojárov na vaše vlastné náklady a výdavky.

4.5 Podmienky tretích strán. Nástroje vývojárov môžu obsahovať softvér tretích strán (napríklad bezplatný

softvér alebo softvér s otvoreným zdrojovým kódom) a môžu sa na ne vzťahovať dodatočné zmluvné podmienky,
ktoré sú uvedené v samostatnej licenčnej zmluve, v súbore „ReadMe“, „License“ (Licencia) alebo v Oznámeniach
tretích strán týkajúcich sa softvéru a/alebo v Dodatočných zmluvných podmienkach, ktoré nájdete na stránke
http://www.adobe.com/go/thirdparty_sk (súhrnne ako „Licenčné podmienky tretích strán”). Licenčné podmienky
tretích strán môžu vyžadovať, aby ste koncovým používateľom odovzdávali oznámenia a budú určovať, či nedošlo k
rozporu medzi týmito Podmienkami a takýmito Licenčnými podmienkami tretej strany.

5.

Distribúcia Vývojárskeho softvéru.

5.1 Schválenie spoločnosťou Adobe. Môžeme obmedziť distribúciu Vývojárskeho softvéru (alebo prístup

Vývojárskeho softvéru k Softvéru spoločnosti Adobe alebo Službám spoločnosti Adobe), ktorý sme neschválili.
Môžeme tiež požadovať opätovné schválenie všetkých zmien vo Vývojárskom softvéri vrátane opravy chýb,
aktualizácií, inovácií a nových verzií. V rámci procesu schvaľovania môžeme Vývojársky softvér skontrolovať
z hľadiska dodržiavania týchto Podmienok vrátane identifikácie bezpečnostných problémov, ktoré by mohli mať
vplyv na nás alebo našich používateľov. Schválenie Vývojárskeho softvéru môžeme kedykoľvek a z akéhokoľvek
dôvodu zrušiť, a to aj v prípade nedodržania týchto Podmienok. Ak súhlas s Vývojárskym softvérom zrušíme, do
desiatich (10 dní) od oznámenia o takomto zrušení musíte zastaviť distribúciu Vývojárskeho softvéru a ukončiť
prístup k Softvéru a Službám spoločnosti Adobe prostredníctvom takéhoto softvéru.

5.2 Distribučné kanály. Môžeme požadovať distribúciu schváleného Vývojárskeho softvéru prostredníctvom
Služby Adobe Exchange alebo iných nami schválených kanálov. Môžeme zakázať distribúciu schváleného
Vývojárskeho softvéru prostredníctvom iných kanálov, ktoré neschválime.

6.

Požiadavky a obmedzenia.

6.1 Zákaz úprav alebo reverzného inžinierstva. S výnimkou prípadov, keď sa to výslovne povoľuje v týchto

Podmienkach, nesmiete (A) upravovať, prenášať, prispôsobovať ani prekladať žiadnu časť Nástrojov vývojárov ani
(B) vykonávať reverzné inžinierstvo, dekompilovať, spätne dešifrovať ani sa inak pokúšať odhaliť zdrojový kód ani
akúkoľvek časť ktoréhokoľvek Nástroja vývojárov, ktorý sme vám neposkytli ako zdrojový kód. Ak vám zákony vašej
jurisdikcie dávajú právo na dekompiláciu Nástroja vývojárov s cieľom získať informácie potrebné na to, aby boli
licencované časti Nástroja vývojárov interoperabilné s iným softvérom, môžete tak urobiť až potom, ako nás o tieto
informácie požiadate, a my môžeme stanoviť primerané podmienky vrátane primeraného poplatku za takéto
použitie zdrojového kódu, aby sa zabezpečila ochrana našich práv a práv našich dodávateľov na zdrojový kód
Nástroja vývojárov a boli splnené naše povinnosti.

6.2 Zákaz interferencie. S výnimkou prípadov, ktoré výslovne povolíme, nesmiete vytvárať Vývojársky softvér,

ktorým sa (A) v Službách alebo Softvéri spoločnosti Adobe odstránia alebo inak prekryjú obrazovky alebo stránky
typu „O nás“ alebo „Informácie“; alebo ktorý by (B) zhoršil, nepriaznivo ovplyvnil alebo inak negatívne zasahoval do
funkčnosti alebo vzhľadu Služieb alebo Softvéru spoločnosti Adobe. Nástroje vývojára nesmiete používať na
vytváranie Vývojárskeho softvéru, ktorý umožňuje zasahovanie alebo úpravu predvoleného jazyka akýchkoľvek
Služieb alebo Softvéru spoločnosti Adobe.

6.3 Zákaz rozdeľovania. Nástroje vývojárov môžu (A) obsahovať rôzne aplikácie, pomôcky a komponenty, (B)
podporovať viaceré platformy a jazyky alebo (C) vám môžu byť poskytnuté na viacerých médiách alebo vo viacerých
kópiách. Nesmiete rozdeliť alebo zmeniť komponenty ani nijaké svoje práva na žiadne Nástroje vývojárov na účely
distribúcie, prevodu alebo ďalšieho predaja.

6.4 Malvér. Do svojho Vývojárskeho softvéru nesmiete vedome, zámerne alebo z nedbalosti začleniť žiadny
škodlivý kód, vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, procesy cancelbot ani iný malware.

6.5 Kontrola obchodu. Váš Vývojársky softvér podlieha právu USA a medzinárodnému právu, obmedzeniam
a nariadeniam, ktoré môžu upravovať jeho dovoz, vývoz a používanie. Vyhlasujete a potvrdzujete, že na dovoz, vývoz
a používanie Vývojárskeho softvéru ste dostali všetky potrebné povolenia od príslušných vládnych orgánov. Okrem
toho vyhlasujete a potvrdzujete, že nie ste občanom štátu, na ktorý je uvalené embargo alebo je inak obmedzený,
ani sa v takomto štáte nenachádzate (vrátane okrem iného Iránu, Sýrie, Sudánu, Kuby, Krymu a Severnej Kórey).
6.6 Virálny softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Nástroje vývojárov nesmiete integrovať, používať,

distribuovať ani inak kombinovať so žiadnym Virálnym softvérom s otvoreným zdrojovým kódom. Na účely tejto časti
„Virálny softvér s otvoreným zdrojovým kódom” označuje softvér licencovaný na základe Všeobecnej verejnej
licencie (GPL) GNU, Všeobecnej verejnej licencie Affero (AGPL) GNU, Menšej všeobecnej verejnej licencie GNU alebo
akejkoľvek inej licencie, ktorá vyžaduje (ako podmienku použitia, úpravy alebo distribúcie), aby bol tento softvér: (A)
zverejnený alebo distribuovaný vo forme zdrojového kódu, (B) licencovaný s cieľom tvoriť odvodené diela, alebo (C)
bezplatne opätovne šírený.

6.7 Obmedzenia používania. Vaše používanie Nástrojov vývojárov môžeme obmedziť, napríklad obmedzením

počtu alebo typu hovorov prijatých Rozhraním API alebo naň, ak sa domnievame, že počet hovorov API môže mať
negatívny vplyv na výkonnosť Nástrojov vývojárov, Softvér alebo Služby spoločnosti Adobe.

6.8 Zákaz udeľovania sublicencií. Nesmiete (A) sublicencovať Nástroje vývojárov na použitie treťou stranou alebo

(B) predávať, prenajímať, poskytovať na lízing, požičiavať alebo inak udeľovať akejkoľvek tretej strane akékoľvek
práva na Nástroje vývojárov.

6.9 Konkurenčný softvér. Nesmiete vytvárať a môžeme odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek Vývojársky softvér,
ktorý nepridáva významné funkcie alebo vlastnosti nad rámec tých, ktoré poskytujú Nástroje vývojárov, alebo ktorý
konkuruje alebo je podobný Softvéru alebo Službám spoločnosti Adobe. Vývojársky softvér ani Nástroje vývojárov
nesmiete používať na (priame alebo nepriame) vytváranie, školenie alebo vylepšovanie produktov alebo služieb
konkurenčných alebo podobných Softvéru spoločnosti Adobe alebo Službám spoločnosti Adobe.

6.10 Údaje koncového používateľa. Ak získavate, používate alebo spracúvate osobné informácie prostredníctvom

svojho Vývojárskeho softvéru, musíte: (A) dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia o ochrane súkromia, (B)
zverejniť upozornenie na ochranu osobných údajov, ktoré ľahko sprístupníte Koncovým používateľom vo svojom
zozname v aplikácii Adobe Exchange (alebo inom kanáli, ktorý schválime) a v rámci svojho Vývojárskeho softvéru,
v ktorom jasne a presne opíšete svoje postupy získavania, používania a spracúvania osobných údajov Koncového
používateľa vrátane zdieľania s tretími stranami, (C) rešpektovať súkromie svojich Koncových používateľov
a dodržiavať záväzky týkajúce sa ochrany osobných údajov a (D) okamžite odstrániť akýkoľvek obsah Koncového
používateľa alebo iné informácie vrátane tokenov na požiadanie Koncového používateľa alebo na naše požiadanie
alebo keď si Koncový používateľ u vás zruší účet.

6.11 Prenos Zakázaných údajov. Váš Vývojársky softvér nám nesmie prenášať, poskytovať ani inak sprístupňovať

žiadne Zakázané údaje. Navyše váš Vývojársky softvér nesmie odvodzovať osobné údaje prostredníctvom
prepojenia, spájania ani krížového porovnávania údajov, ktoré spracúvate, s inými údajmi, ktoré získate zo zdrojov
tretích strán. „Zakázané údaje” sú údaje, ktoré by nám umožnili identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby (nielen jej
zariadenie), napríklad telefónne číslo, e-mailovú adresu, štátom vydané identifikačné číslo, meno alebo poštovú
adresu.

6.12 Ochrana

osobných
údajov.
Zásady
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Adobe
(http://www.adobe.com/go/privacy_sk) popisujú spôsoby ochrany osobných údajov Služieb spoločnosti Adobe
a Softvéru spoločnosti Adobe (ako je definované v našich Všeobecných podmienkach používania).

6.13 Zákaz blokovania vývoja spoločnosti Adobe. Môžeme vyvíjať, získavať, licencovať, udržiavať alebo

distribuovať technológie alebo produkty, či už teraz, alebo v budúcnosti, ktoré majú dizajn alebo funkčnosť podobnú
alebo konkurenčnú vášmu Vývojárskemu softvéru a nič v týchto Podmienkach neobmedzuje naše právo tak urobiť.
Súhlasíte s tým, že voči nám, našim dcérskym ani pridruženým spoločnostiam, ako ani voči našim alebo ich
zákazníkom, zástupcom alebo našim zmluvným partnerom si nebudete uplatňovať žiadne práva duševného

vlastníctva, ktoré sa týkajú vášho Vývojárskeho softvéru, pokiaľ ide o výrobu, používanie, dovoz, licencovanie, predaj
alebo ponúkanie na predaj Softvéru spoločnosti Adobe, Služieb spoločnosti Adobe alebo iných produktov alebo
technológií.

6.14 Podpora. Nesiete výlučnú zodpovednosť za poskytovanie podpory Koncovým používateľom vášho
Vývojárskeho softvéru.

6.15 Súlad. Musíte dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia a Nástroje vývojárov nesmiete používať na

podnecovanie k nezákonnej činnosti alebo na jej podporu ani na porušovanie práv tretích strán, okrem iného ani na
vytváranie Vývojárskeho softvéru, ktorý v prípade používania v súlade s plánovaným používaním alebo predajom
porušuje nejaké zákony, nariadenia alebo práva iných strán.

6.16 Licenčná zmluva s koncovým používateľom. Do svojho Vývojárskeho softvéru musíte zahrnúť svoju vlastnú

licenčnú zmluvu s koncovým používateľom. Vaša licenčná zmluva s koncovým používateľom nesmie obsahovať
podmienky, ktoré nie sú v súlade s týmito Podmienkami.
6.17 Strojové učenie a umelá inteligencia. Nebudete používať a neumožníte tretím stranám používať Služby
spoločnosti Adobe ani Softvér spoločnosti Adobe (ani žiadny obsah, údaje, výstupy, ani iné informácie získané alebo
odvodené od Služieb spoločnosti Adobe alebo Softvéru spoločnosti Adobe) na priame alebo nepriame vytváranie,
trénovanie, testovanie alebo iné zlepšovanie akýchkoľvek algoritmov strojového učenia alebo systémov umelej
inteligencie vrátane akýchkoľvek architektúr, modelov alebo váh, ani pre žiadne technológie navrhnuté alebo určené
na identifikáciu fyzických osôb.

6.18 Regionálne servisné obmedzenia. Pokiaľ nie je používanie v Obmedzenej krajine výslovne povolené

spoločnosťou Adobe, nesmiete používať žiadne Nástroje vývojárov v žiadnej Obmedzenej krajine ani umožniť
používateľom v Obmedzenej krajine používať Vývojársky softvér. „Obmedzená krajina“ znamená kontinentálnu Čínu,
Rusko a akúkoľvek inú krajinu, kde je prístup alebo použitie obmedzené miestnymi právnymi predpismi, alebo inak
obmedzené podľa článku 6.5 (Kontrola obchodu).

7. Poplatky, podiel na príjmoch a spracovanie platieb.
7.1 Poplatky, ktoré účtujeme my. Môžeme stanoviť ceny alebo účtovať poplatok za používanie vlastností,
komponentov alebo funkcií spracovania poskytovaných alebo povolených prostredníctvom Nástrojov vývojárov.

7.2 Poplatky, ktoré hradíme my. Ak ponúkame podiel na príjmoch z predaja vášho Vývojárskeho softvéru

prostredníctvom služby Adobe Exchange alebo iných kanálov, ktoré sme schválili, zaplatíme vám podľa príslušnej
časti týchto Podmienok a platobných podmienok pre daný kanál. Platobné podmienky môžeme kedykoľvek meniť a
vy zodpovedáte za pravidelné overovanie ich aktuálnosti. Ak nám budete naďalej odovzdávať Vývojársky softvér
alebo ho neodstránite, vyjadrujete tým súhlas so všetkými upravenými platobnými podmienkami. Svoj Vývojársky
softvér môžete označiť ako bezplatný, skúšobný alebo testovací softvér, pričom v takom prípade môžeme Vývojársky
softvér distribuovať bez toho, aby nám vznikala zodpovednosť voči vám alebo aby sme vám museli platiť. S výnimkou
ustanovení v týchto Podmienkach nemáme voči vám žiadne povinnosti platby.

7.3 Spracovateľ platieb spoločnosti Adobe. Na uľahčenie vykonávania platieb v dôsledku predaja vášho

Vývojárskeho softvéru vo váš prospech môžeme využiť externých spracovateľov platieb (každý samostatne ako
„Spracovateľ platieb spoločnosti Adobe”). Spracovateľ platieb spoločnosti Adobe od vás môže za využívanie jeho
služieb vyžadovať poskytnutie ďalších informácií alebo uzatvorenie samostatnej zmluvy priamo s ním. Ak platbu za
predaj Vývojárskeho softvéru sprostredkuje Spracovateľ platieb spoločnosti Adobe, beriete na vedomie a súhlasíte
s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za oneskorenie alebo nepresnosť platieb, a súhlasíte s tým, že akýkoľvek
spor súvisiaci so spracovaním alebo platbou poplatkov budete riešiť priamo so Spracovateľom platieb spoločnosti
Adobe. Spoločnosť Adobe môže navyše poskytovať informácie o vás Spracovateľovi platieb spoločnosti Adobe
a iným poskytovateľom služieb spoločnosti Adobe tak, ako je to potrebné na to, aby ste mohli používať Nástroje
vývojárov. Nemáme prístup ani dosah na činnosti tretej strany a postupy spracovania informácií na webových

stránkach tretej strany nepodliehajú Zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe, týmto zmluvným
Podmienkam ani iným platným podmienkam, ktoré sme poskytli.

7.4 Dane a poplatky tretích strán. Musíte platiť všetky príslušné dane a poplatky tretích strán (ako sú poplatky za

telefón, poplatky u mobilného operátora, poplatky poskytovateľov internetu, poplatky za dátový program, poplatky
za kreditné karty alebo devízové poplatky), ktoré vzniknú v súvislosti s licencovaním vášho Vývojárskeho softvéru
prostredníctvom služby Adobe Exchange alebo iných nami schválených kanálov, a nezodpovedáme za úhradu
žiadneho z uvedených poplatkov. Ak nám budú účtované nejaké poplatky, môžeme podniknúť kroky na to, aby sme
ich od vás získali, a budete zodpovedať za všetky náklady a výdavky, ktoré nám v súvislosti s tým vzniknú.

8.

Ochranné známky.

8.1 Licencia na ochrannú známku Adobe.
(A) Udeľujeme vám obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na používanie ochranných

známok spoločnosti Adobe vo vašom Vývojárskom softvéri, na vašich webových stránkach a v tlačenej
a elektronickej komunikácii výlučne na označenie toho, že váš schválený Vývojársky softvér poskytuje prepojenie so
Službami spoločnosti Adobe alebo Softvérom spoločnosti Adobe, spolupracuje s nimi alebo je s nimi kompatibilný,
respektíve je dostupný prostredníctvom služby Adobe Exchange alebo iných nami schválených kanálov, pokiaľ je
vaše používanie ochranných známok spoločnosti Adobe v súlade s týmito Podmienkami, Usmerneniami k používaniu
značiek spoločnosti Adobe, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Adobe
(https://www.adobe.com/sk/legal/permissions/trademarks.html), Usmerneniami na používanie značiek a inými
nami poskytnutými platnými usmerneniami alebo obmedzeniami používania značiek. Takéto usmernenia môžeme
kedykoľvek revidovať a aktualizovať, pričom vždy musíte dodržiavať najnovšiu verziu takýchto usmernení.
(B) Tieto Podmienky vám neudeľujú práva na používanie iných ochranných známok ako ochranných známok
spoločnosti Adobe a neudeľujú vám žiadne právo, vlastníctvo ani podiel na akýchkoľvek ochranných známkach
spoločnosti Adobe okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach. Beriete na vedomie naše
vlastníctvo Ochranných známok Adobe, uznávate hodnotu dobrého mena súvisiaceho s Ochrannými známkami
Adobe a beriete na vedomie, že takéto dobré meno sa využíva výlučne v prospech nás a patrí nám. Súhlasíte s tým,
že Ochranné známky Adobe nebudete používať žiadnym spôsobom, ktorý by znevažoval nás, akékoľvek Služby alebo
Softvér spoločnosti Adobe a ktorý by poškodzoval alebo narúšal dobré meno súvisiace s Ochrannými známkami
Adobe, porušoval naše Práva duševného vlastníctva alebo viedol k poskytnutiu nesprávnych alebo zavádzajúcich
vyhlásení týkajúcich sa vášho Vývojárskeho softvéru.

8.2 Obmedzenia ochrannej známky spoločnosti Adobe.
(A)

Súhlasíte s tým, že Ochranné známky Adobe budete používať iba v súvislosti s Vývojárskym softvérom, ktorý
(1) je v súlade s týmito Podmienkami, (2) dodržiava nami stanovené normy kvality a (3) je v súlade so všetkými
platnými právnymi predpismi v jurisdikcii, pre ktorú sa Vývojársky softvér vytvára alebo v ktorej sa používa. Na
požiadanie nám musíte oznámiť všetky miesta, na ktorých používate Ochranné známky Adobe, poskytnúť nám
reprezentatívne vzorky takéhoto použitia a pomáhať pri monitorovaní a udržiavaní kvality a formy Ochranných
známok Adobe a dodržiavať ich. Na základe oznámenia musíte ukončiť používanie Ochranných známok Adobe, ktoré
je podľa nášho vlastného uváženia v rozpore so zámerom vyššie uvedenej licencie na ochranné známky. Nesiete
výlučnú zodpovednosť za všetky náklady spojené s odstránením alebo úpravou používania Ochranných známok
Adobe tak, ako sme o to požiadali.

(B)

Odznaky môžete používať iba na uvádzanie svojho Vývojárskeho softvéru na trh a na jeho propagáciu.
Odznaky nesmiete používať na alebo v používateľskom rozhraní svojho Vývojárskeho softvéru.

(C)

Ak je vo vašom Vývojárskom softvéri uvedené alebo iniciované prihlásenie do Služieb spoločnosti Adobe alebo
ho Vývojársky softvér umožňuje, vašou povinnosťou je používať v používateľskom rozhraní svojho Vývojárskeho
softvéru UI spoločnosti Adobe pre prihlasovanie. Ak váš Vývojársky softvér rozpozná samostatné vlastnosti,
komponenty alebo procesné funkcie Služieb spoločnosti Adobe alebo Softvéru spoločnosti Adobe, musíte v
používateľskom rozhraní svojho Vývojárskeho softvéru používať Ikony funkcií. UI spoločnosti Adobe pre
prihlasovanie alebo Ikony funkcií nemôžete používať na predaj alebo propagáciu svojho Vývojárskeho softvéru ani

žiadnym iným spôsobom okrem toho, ako to je opísané v týchto Podmienkach, Usmerneniach na používanie
ochranných známok Adobe, Usmerneniach na používanie značky a ostatných nami poskytnutých príslušných
pokynoch alebo obmedzeniach.

(D)

Podľa Usmernení na používanie značky nesmiete používať Ochranné známky Adobe, textové značky ani logá
ani žiadne názvy produktu spoločnosti Adobe či iné podobné názvy alebo dizajn, a to v celku, ani z časti alebo v
skrátenej forme, v názve ani produktovej ikone svojho Vývojárskeho softvéru ani si nesmiete zaregistrovať alebo sa
snažiť zaregistrovať názov domény webovej lokality ani ochrannú známku, ktorá obsahuje alebo sa zavádzajúco
podobá na niečo z vyššie uvedeného.

8.3 Ochranné známky vývojárov. Poskytujete nám nevýhradnú, nesublicencovateľnú, bezplatnú, celosvetovú

licenciu na reprodukciu a použitie svojho mena, ochranných známok, servisných značiek, obchodných mien, log
a ďalších značiek a popisných materiálov na verejné odkazovanie na vás alebo váš Vývojársky softvér na účel reklamy
a propagácie Služieb spoločnosti Adobe, Softvéru spoločnosti Adobe a vášho Vývojárskeho softvéru vrátane výpisov
vášho Vývojárskeho softvéru prostredníctvom programu Adobe Exchange alebo iných nami schválených kanálov.

9.

Predbežné nástroje vývojárov.

9.1 Hodnotiaca licencia. V prípade dostupnosti Predbežných nástrojov vývojárov vám udeľujeme neobmedzenú,

nevýhradnú, neprenosnú a bezplatnú licenciu na používanie Predbežných nástrojov vývojárov počas testovacieho
obdobia na účely hodnotenia takýchto nástrojov a na to, aby ste nám poskytli Spätnú väzbu.

9.2 Dodatočné požiadavky a obmedzenia vzťahujúce sa na Predbežné nástroje vývojárov.
(A)

Zakázaný výstup. Predbežné nástroje vývojárov nesmiete verejne používať, okrem iného vrátane distribúcie,
verejného ukazovania alebo vystavovania, ani na ne verejne odkazovať. Ak to spoločnosť Adobe výslovne nepovolila,
nesmiete sa deliť o snímky obrazovky žiadneho používateľského rozhrania Predbežných nástrojov vývojárov ani
uvádzať odkazy na názvy takýchto nástrojov.

(B)

Špecifické obmedzenia týkajúce sa typov písma. Ak je súčasťou Predbežných nástrojov vývojárov typ písma
uvedený na stránke https://www.adobe.com/sk/products/type/font-licensing/restricted-fonts.html, takýto typ
písma môžete používať len v súvislosti s Predbežnými nástrojmi vývojárov. Takýto typ písma nesmiete kopírovať,
presúvať, aktivovať, používať (ani povoliť jeho kopírovanie, presun, aktiváciu alebo používanie v nejakom nástroji na
správu typov písma) v žiadnej softvérovej aplikácii, programe alebo súbore okrem Predbežných nástrojov vývojárov.

9.3 Spätná väzba. Súhlasíte s poskytnutím Spätnej väzby počas Testovacieho obdobia a môžete sa rozhodnúť
poskytnúť nám Spätnú väzbu všeobecne. Poskytujete nám celosvetovú, neodvolateľnú, sublicencovateľnú,
prenosnú, bezplatnú a plne splatenú licenciu na tvorbu, použitie, predaj, vytvorenie, ponuku na predaj, import,
export, reprodukciu, distribúciu, modifikáciu, verejnú prezentáciu, vystavovanie na verejnosti, sublicencovanie
a vytváranie odvodených diel na základe takejto Spätnej väzby. Vyhlasujete a zaručujete, že máte všetky práva
potrebné na to, by ste nám poskytli Spätnú väzbu. Žiadnu Spätnú väzbu, ktorú nám poskytnete, nie sme povinní
začleniť, použiť alebo inak potvrdiť.

10. Dôverné informácie.
10.1 Zachovanie mlčanlivosti. Súhlasíte s tým, že budete Dôverné informácie uchovávať v prísnej dôvernosti a

nebudete ich sprístupňovať žiadnej inej strane okrem svojich zamestnancov a splnomocnených zástupcov, ktorí
Dôverné informácie potrebujú poznať a ktorí sú pred získaním prístupu k Dôverným informáciám viazaní záväzkom
mlčanlivosti, ktorý je minimálne rovnako obmedzujúci ako ustanovenia o mlčanlivosti týchto Podmienok. Ste
zodpovedný za každé porušenie tohto ustanovenia o mlčanlivosti ktorýmkoľvek z vašich zástupcov. Ak to nie je
v týchto Podmienkach výslovne povolené, nemôžete bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu upravovať,
vytvárať ďalšie diela, spätne analyzovať alebo rozoberať softvérové programy poskytované alebo zverejňované ako
dôverné informácie. Súhlasíte s tým, že s Dôvernými informáciami budete zaobchádzať rovnako opatrne, ako so
svojimi dôvernými neverejnými materiálmi, ale v žiadnom prípade nie s menšou ako primeranou starostlivosťou. Ak

to zákon nevyžaduje inak, na požiadanie okamžite prestanete používať a vrátite alebo zničíte všetky hmotné Dôverné
informácie spolu s kópiami. Dôverné informácie môžete zverejniť tak (A) ako sme schválili v nami podpísanej
písomnej forme alebo (B) ako to je potrebné v reakcii na platný príkaz súdu alebo iného štátneho orgánu, ako to
vyžaduje zákon, alebo podľa potreby na ustanovenie práv niektorej strany, za predpokladu, že nás po prijatí príkazu
na zverejnenie budete okamžite informovať a požiadate o dôverné zaobchádzanie s dotknutými Dôvernými
informáciami. V prípade rozporu medzi touto časťou a existujúcimi záväzkami mlčanlivosti alebo dôvernosti, ktoré
už voči nám máte, majú prednosť takéto existujúce záväzky.

10.2 Predbežné nástroje vývojárov. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, vaše povinnosti týkajúce sa ochrany dôvernosti
všetkých Predbežných nástrojov vývojárov zaniknú s prvým všeobecne dostupným komerčným vydaním takýchto
nástrojov. Všetky predbežné identifikátory prihlásenia, heslá a API kľúče sú však určené iba na vaše použitie a
nemôžu byť poskytnuté nikomu inému.

11. Vaša záruka a povinnosti odškodnenia.
11.1 Vaše záruky. Tým, že sa rozhodnete používať Nástroje vývojárov, vyhlasujete a zaručujete, že (A) máte všetky

potrebné licencie, práva a povolenia na používanie všetkého obsahu, ktorý sa objaví alebo je začlenený do vášho
Vývojárskeho softvéru, a na udelenie licencií podľa týchto Podmienok, a (B) Vývojársky softvér neporušuje žiadne z
našich práv duševného vlastníctva ani práv duševného vlastníctva tretej strany.

11.2 Odškodnenie. Našu spoločnosť a naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, úradníkov, agentov,

zamestnancov, partnerov a poskytovateľov licencií odškodníte vo vzťahu k všetkým nárokom, požiadavkám, stratám
alebo škodám vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú alebo súvisia s (A) akýmkoľvek
porušením týchto Podmienok z vašej strany vrátane každého porušenia alebo údajného porušenia akýchkoľvek
vyhlásení a záruk, ktoré ste poskytli v súvislosti s ktorýmkoľvek aspektom Vývojárskeho softvéru, (B) vaším
používaním Nástrojov vývojárov, (C) akýmkoľvek údajným alebo skutočným porušením vašich povinností v oblasti
ochrany súkromia voči tretej strane, (D) akýmkoľvek nárokom Koncového používateľa, ktorý sa týka Vývojárskeho
softvéru, okrem iného vrátane všetkých obvinení vychádzajúcich z nároku, ktorý sa týka zodpovednosti za produkt a
(E) akýmkoľvek nárokom súvisiacim s vašou dohodou alebo vzťahom s Koncovým používateľom. Máme právo
kontrolovať obhajobu akéhokoľvek nároku, konania alebo záležitosti, ktorá je predmetom odškodnenia z vašej
strany, a to právnym zástupcom podľa nášho vlastného výberu a vy s nami budete pri obhajobe takéhoto nároku,
konania alebo záležitosti plne spolupracovať.

12. Zrieknutie sa záruk. Nástroje vývojárov sa poskytujú „AKO SÚ“ a v maximálnom zákonom povolenom

rozsahu sa zriekame všetkých s nimi spojených záruk, výslovných aj mlčky predpokladaných, vrátane záruk
vyplývajúcich z neporušenia práv, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Neposkytujeme žiadne
záväzky týkajúce sa výkonnosti Nástrojov pre vývojárov a ďalej sa zriekame všetkých záruk, že (A) Nástroje
vývojárov budú spĺňať vaše požiadavky alebo budú nepretržite dostupné bez prerušení, aktuálne, zabezpečené
alebo bezchybné, (B) výsledky, ktoré sa dosiahnu vďaka Nástrojom vývojárov, budú efektívne, presné
alebo spoľahlivé, (C) kvalita Nástrojov pre vývojárov bude spĺňať vaše očakávania alebo že (D) chyby a nedostatky
Nástrojov vývojárov budú opravené. Výslovne odmietame zodpovednosť za konanie vyplývajúce z vášho
používania Nástrojov vývojárov. Nástroje vývojárov môžete používať a pristupovať k nim na vlastné uváženie a
riziko a nesiete výlučnú zodpovednosť za všetky škody na vašom počítačovom systéme alebo za stratu údajov v
dôsledku používania a prístupu k Službe alebo Nástrojom vývojárov.

13. Obmedzenie zodpovednosti. Pokiaľ to nie je uvedené v týchto Podmienkach, nenesieme voči vám

zodpovednosť za žiadne zvláštne, náhodné, nepriame, ďalšie, morálne, exemplárne alebo represívne škody bez
ohľadu na príčinu vrátane strát a škôd (A) vyplývajúcich zo straty použitia, údajov, reputácie, príjmov alebo ziskov,
(B) na základe akejkoľvek teórie zodpovednosti vrátane porušenia zmluvy alebo záruky, nedbanlivosti alebo iného
protiprávneho konania alebo (C) vyplývajúce z vášho používania alebo prístupu k Nástrojom vývojárov alebo v
súvislosti s nimi. Naša celková zodpovednosť v akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej alebo súvisiacej s týmito
Podmienkami je obmedzená na vyššiu z nasledujúcich súm: (A) 100 USD, alebo (B) celková suma, ktorú ste

spoločnosti Adobe zaplatili za prístup k Nástrojom vývojárov počas trojmesačného obdobia pred udalosťou, ktorá
viedla k zodpovednosti.

14. Ukončenie a odstránenie.
14.1 Ukončenie z vašej strany. Používanie Nástrojov vývojárov alebo prístup k Službám alebo Softvéru spoločnosti
Adobe prostredníctvom svojho Vývojárskeho softvéru môžete kedykoľvek ukončiť. Ukončenie používania vás
nezbavuje povinností existujúcich pred ukončením vrátane povinnosti zaplatiť neuhradené poplatky.

14.2 Ukončenie z našej strany. Kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu môžeme ukončiť vaše práva podľa týchto
Podmienok, odoprieť použitie Nástrojov vývojárov alebo prístup k Službám alebo Softvéru spoločnosti Adobe
prostredníctvom vášho Vývojárskeho softvéru alebo zrušiť pridelené kľúče API. Pokiaľ ide o Predbežné nástroje
vývojárov, vaše práva podľa týchto Podmienok zaniknú (A) na konci Skúšobného obdobia alebo (B) na základe nášho
písomného oznámenia, podľa toho, čo nastane skôr.

14.3 Následky ukončenia. Po ukončení musíte okamžite (A) prestať distribuovať svoj Vývojársky softvér, (B) prestať

používať Nástroje vývojárov a ochranné známky spoločnosti Adobe, (C) prestať pristupovať k Službám spoločnosti
Adobe a Softvéru spoločnosti Adobe a Dielam Adobe Stock prostredníctvom svojho Vývojárskeho softvéru, (D)
prestať propagovať kompatibilitu so Službami spoločnosti Adobe alebo Softvérom spoločnosti Adobe a (E) prestať
používať a vrátiť alebo zničiť všetky dôverné informácie vrátane všetkých verzií Predbežných nástrojov vývojárov,
ktoré vlastníte.

14.4 Pretrvanie platnosti. Všetky ustanovenia, ktoré by vzhľadom na svoj charakter mali zostať v platnosti aj po

ukončení týchto Podmienok, zostanú v platnosti aj po tomto ukončení. Bez obmedzenia všeobecného charakteru
predchádzajúcej vety navyše zostanú v platnosti aj po ukončení týchto Podmienok časti 1 (Vaša zmluva so
spoločnosťou Adobe), 2 (Vymedzenie pojmov), 4.3 (Vlastníctvo), 4.5 (Podmienky tretej strany), 6 (Požiadavky a
obmedzenia), 11 (Vaša záruka a povinnosti odškodnenia), 12 (Zrieknutie sa záruk), 13 (Obmedzenie zodpovednosti),
14.3 (Následky ukončenia), 15 (Všeobecné) a 17.10 (Vplyv ukončenia na diela Adobe Stock).

15. Všeobecne.
15.1 Zákaz zastupovania. Nič v týchto Podmienkach nevytvára medzi vami a nami fiduciárny či agentúrny vzťah,
spoločný podnik, vzťah zamestnanec/zamestnávateľ, partnerstvo alebo trustový vzťah. Ani jedna zo strán nemôže
druhú stranu žiadnym spôsobom zaväzovať.
15.2 Anglická verzia. Pri interpretovaní alebo výklade týchto Podmienok sa bude používať ich anglická verzia.
15.3 Nepostúpenie. Tieto Podmienky ani vaše práva a povinnosti podľa týchto Podmienok nemôžete postúpiť ani

inak previesť, či už vcelku alebo sčasti, bez nášho písomného súhlasu a takýto pokus bude neplatný. My môže
previesť svoje práva podľa týchto Podmienok na tretiu stranu.

15.4 Nadpisy. Nadpisy použité v týchto Podmienkach sú uvedené len kvôli ľahšej orientácii a nebudú použité na
interpretáciu významu alebo zámeru.

15.5 Oddeliteľnosť. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane z nejakého dôvodu neplatné alebo
nevykonateľné, zvyšná časť týchto Podmienok zostane naďalej v plnej platnosti a účinnosti.

15.6 Zákaz zrieknutia sa ustanovení. Ak nebudeme schopní presadi alebo uplatni niektorého ustanovenia týchto
Podmienok, neznamená to zrieknutie sa daného ustanovenia.

15.7 Nápravné prostriedky. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia týchto Podmienok nám môže porušenie

týchto Podmienok z vašej strany spôsobiť nenapraviteľnú škodu, v prípade ktorej bude vymáhanie peňažného
odškodnenia neadekvátne a budeme okrem uplatnenia všetkých nápravných prostriedkov, ktoré umožňuje zákon,
oprávnení požadovať nápravné súdne nariadenie na ochranu našich práv podľa týchto Podmienok. Ak dôjde k

súdnemu konaniu s cieľom presadiť dodržiavanie týchto Podmienok, víťazná strana bude mať okrem pomoci, ktorú
získa, tiež nárok na poplatky na právne zastupovanie, súdne poplatky a ostatné inkasné výdavky.

15.8 Celá zmluva a prednostné právo. S výnimkou uplatniteľných podmienok zo Všeobecných podmienok

používania spoločnosti Adobe (https://www.adobe.com/sk/legal/terms.htm) alebo vašej firemnej zmluvy so
spoločnosťou Adobe (https://www.adobe.com/sk/legal/terms/enterprise-licensing/overview.html) budú tieto
Podmienky predstavovať celú dohodu medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k jej predmetu a nahrádzajú všetky
predchádzajúce alebo súčasné dohody, dohovory a komunikáciu, či už v písomnej alebo ústnej forme. Ak dôjde k
rozporu alebo konfliktu medzi týmito Podmienkami a akoukoľvek inou dohodou, ktorú máte so spoločnosťou Adobe,
majú prednosť tieto Podmienky.

16. Dodatočné podmienky týkajúce sa Súpravy SDK a Rozhrania API pre program Adobe InDesign.
16.1 Môžete kompilovať Ukážkový kód v Súprave SDK a Rozhraní API programu InDesign s jedinečným ID doplnku.

Ak distribuujete upravené alebo zlúčené verzie Ukážkového kódu, musíte všetky jedinečné ID doplnku obsiahnuté
v Ukážkovom kóde nahradiť jedinečným ID doplnku, ktorý je špecifický pre vás. Pokyny na vyžiadanie jedinečného
ID doplnku nájdete na našej webovej lokalite.

16.2 Rozhrania API v súprave SDK servera InDesign Server pre nástroj World Ready Composer sú vytvorené na

interný vývoj softvéru určeného na fungovanie so serverom InDesign Server. Nepodporujeme interný vývoj softvéru,
ktorý je navrhnutý na fungovanie s programami InDesign a/alebo InCopy pomocou Rozhraní API nástroja World
Ready Composer.

17. Dodatočné podmienky týkajúce sa Súpravy SDK a Rozhrania API pre program Adobe Stock
17.1 Vymedzenie pojmov
(A)

Pojmom „Pridružení partneri služby Adobe Stock“ sa označujú tretie strany, ktoré sa zúčastňujú na
pridruženom, sprostredkovateľskom alebo podobnom partnerskom programe na propagáciu služby Adobe Stock na
základe samostatnej písomnej dohody s nami.

(B)

„Služby správy aktív“ sú riešenia nasadené zákazníkmi služby Adobe Stock priamo alebo prostredníctvom
služieb tretích strán, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať a licencovať Diela Adobe Stock, ako aj organizovať,
vyberať a udržiavať záznamy súvisiace s Dielami Adobe Stock, vrátane systematického pripojenia licencovaných Diel
Adobe Stock k interným platformám zákazníka (napr. systémy na správu digitálnych aktív a správu obsahu).

(C)

„Marketingové platformy“ sú produkty a služby, ktoré integrujú Diela Adobe Stock do nástrojov na tvorbu
obsahu, ako sú webové lokality a nástroje na tvorbu reklám, e-mail, marketing obsahu a sociálne médiá s cieľom
propagovať a predávať produkty alebo služby tretích strán.

(D)

„Tlač na vyžiadanie“ je služba, ktorá poskytuje Koncovým používateľom možnosť používať diela Adobe Stock
iba na vytváranie prispôsobených (1) tlačených materiálov určených na reklamné, marketingové a propagačné účely
Koncových používateľov a (2) jednotiek hmotného tovaru určených na predaj jednému Koncovému používateľovi.

(E)

„Integrácie Softvéru tretích strán“ znamená digitálne produkty alebo služby, ktoré využívajú súpravy SDK pre
Adobe Stock alebo rozhrania API s cieľom zahrnutia prístupu k Dielam Adobe Stock do vlastných aplikácií.

17.2 Prihlasovacie, vyhľadávacie a licenčné služby. Ak je váš Vývojársky softvér určený pre služby správy aktív, tlač

na požiadanie, softvérové integrácie tretích strán alebo marketingové platformy, súpravy SDK a rozhrania API pre
Adobe Stock môžete použiť výlučne na to, aby ste zákazníkom spoločnosti Adobe umožnili: (A) prihlásiť sa k
príslušnému zákazníckemu účtu Adobe Stock prostredníctvom svojho Vývojárskeho softvéru za predpokladu, že
najprv získate výslovné povolenie od zákazníka spoločnosti Adobe na prístup k účtu príslušného zákazníka a (B) tým,
ktorí sú prihlásení do Adobe Stock prostredníctvom svojho Vývojárskeho softvéru, aby vyhľadávali a licencovali diela
Adobe Stock na základe zmluvy s nami.

17.3 Pridružení partneri. Ak je váš Vývojársky softvér určený pre Pridružených partnerov Adobe Stock, Súpravy

SDK a Rozhrania API pre Adobe Stock a Diela Adobe Stock môžete použiť výlučne na propagáciu Adobe Stock, ktorá
podlieha samostatnej písomnej dohode Pridruženého partnera Adobe Stock s nami.

17.4 Používanie Diel Adobe Stock.
(A)

Na akékoľvek použitie Diel Adobe Stock potrebujete samostatnú zmluvu so spoločnosťou Adobe. Ak vám
udelíme prístup k Dielam Adobe Stock, môžete ich používať výlučne na účely vývoja a zavedenia Vývojárskeho
softvéru pre pridružených partnerov Adobe Stock, služieb správy aktív, marketingových platforiem, tlače na
požiadanie a integrácie softvéru tretích strán. Diela Adobe Stock nie je možné kopírovať, distribuovať, meniť ani
zobrazovať inak, ako to umožňujú tieto Podmienky. Nesmiete dovoliť, aby si z vášho Vývojárskeho softvéru bolo
možné stiahnuť akékoľvek Dielo Adobe Stock ako samostatný súbor, pokiaľ na to nemá Koncový používateľ licenciu
od Adobe Stock. Ak je váš Vývojársky softvér určený pre služby správy aktív, marketingové platformy, tlač na
vyžiadanie alebo integrácie softvéru tretích strán, môžete povoliť tretím stranám zobraziť si verzie vodoznakov alebo
miniatúr Diel Adobe Stock, ktoré nie sú licencované.

(B)

Musíte zabezpečiť, aby bolo meno prispievateľa viditeľné na/pri každom Diele Adobe Stock zobrazenom vo
vašom Vývojárskom softvéri v tejto podobe: „Meno prispievateľa/Adobe Stock“.

(C)

Nesmiete podnikať žiadne kroky v súvislosti s Dielom Adobe Stock, ktorými by sa porušili Páva duševného
vlastníctva alebo iné práva akejkoľvek osoby alebo subjektu, ako napríklad morálne práva autora Diela Adobe Stock
a práva akejkoľvek osoby, ktorá sa v Diele Adobe Stock objavuje, alebo akejkoľvek osoby, ktorej majetok sa v Diele
zobrazuje.

(D)

Nesmiete sa zaregistrovať alebo požiadať o registráciu a ochrannú známku, dizajnovú značku, obchodný
názov, logo alebo servisnú známku, ktorá používa Dielo Adobe Stock (celé alebo jeho časť) alebo si uplatňovať
vlastnícke práva na Dielo Adobe Stock pri pokuse zabrániť akejkoľvek tretej strane v používaní Diela Adobe Stock.

(E)

Dielo Adobe Stock nesmiete používať pornografickým, hanlivým alebo inak nezákonným spôsobom.

(F)

Dielo Adobe Stock nesmiete používať spôsobom, ktorý zobrazuje modely alebo majetok v súvislosti s
predmetom, ktorý by rozumná osoba mohla považovať za nepríjemný, nemorálny alebo kontroverzný, s
prihliadnutím na povahu Diela Adobe Stock.

(G)

Nesmiete odstraňovať, zakrývať alebo pozmeňovať akékoľvek vlastnícke upozornenia spojené s Dielami
Adobe Stock alebo vyjadrovať akékoľvek výslovné alebo predpokladané skreslenie, že vy alebo iná tretia strana ste
tvorcom alebo držiteľom autorských práv akéhokoľvek Diela Adobe Stock.

17.5 Redakčné Diela Adobe Stock. Ak je váš Vývojársky softvér určený pre (A) pridružených partnerov Adobe Stock,

marketingové platformy, tlač na požiadanie alebo integrácie softvéru tretích strán, ktoré nezískali výslovné písomné
povolenie od spoločnosti Adobe, nesmiete pristupovať k, používať ani zobrazovať žiadne Diela Adobe Stock, ktoré v
názve súboru obsahujú výraz „redakčný“ alebo metadáta, alebo (B) služby správy aktív alebo autorizovanú integráciu
softvéru tretích strán, musíte zaistiť, aby sa pri každom Diele Adobe Stock, ktoré v názve súboru obsahuje výraz
„redakčný“ alebo metadáta, zobrazovalo výrazné „iba na redakčné použitie“.

17.6 Kredit a zrieknutie sa zodpovednosti. Váš Vývojársky softvér musí zreteľne a výrazne zobrazovať príslušnosť

k Adobe Stock v nasledujúcom formáte „Powered by Adobe Stock“, ktorý je prepojený na adresu
http://stock.adobe.com/sk (alebo nasledujúcu adresu URL) a viditeľný pre Koncových používateľov vášho
Vývojárskeho softvéru, a na Vývojársky softvér musíte uviesť nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:
„Tento produkt používa Adobe Stock [SDK a/alebo API], spoločnosťou Adobe však nie je certifikovaný, schválený ani
sponzorovaný. [Váš názov] nemá žiadne prepojenie ani súvislosť so spoločnosťou Adobe.“

17.7 Obchod a reklama. Okrem vašich povinností podľa časti 6.5 (Kontrola obchodu) musí byť zobrazenie vašich
Diel Adobe Stock v súlade so všetkými platnými obchodnými a reklamnými pravidlami a predpismi.

17.8 Používanie vyrovnávacej pamäte: Žiadne Diela Adobe Stock ani iné údaje získané cez Súpravy SDK alebo

Rozhranie API Adobe Stock nesmiete ukladať do vyrovnávacej pamäte ani uchovávať dlhšie, než je to primerané

a potrebné na prevádzku Vývojárskeho softvéru. Zber Diel Adobe Stock a iných údajov získaných cez súpravy SDK
alebo rozhranie API Adobe Stock musíte obnovovať najmenej raz denne. Nezodpovedáme za žiadne nároky
vyplývajúce z toho, že ste zbierku diel Adobe Stock neobnovili.

17.9 Strojové učenie a umelá inteligencia. Súpravy SDK alebo API Adobe Stock ani Diela Adobe Stock alebo
akýkoľvek názov, informácie v titulkoch, kľúčové slová alebo iné metadáta spojené s Dielami Adobe Stock nesmiete
používať na účely (a) strojového učenia alebo umelej inteligencie alebo (b) technológií navrhnutých alebo určených
na identifikáciu fyzických osôb.

17.10

Následky ukončenia Diel Adobe Stock. Bez obmedzenia časti 14.3 (Následky ukončenia), po ukončení
týchto Podmienok alebo na základe našej žiadosti, podľa toho, čo nastane skôr, musíte okamžite prestať používať
všetky verzie Diel Adobe Stock a odstrániť ich zo svojho Vývojárskeho softvéru, pokiaľ sme vám ich nelicencovali
inak. Nebudeme zodpovední za nároky vyplývajúce z vášho používania lokálne uložených Diel Adobe Stock.

17.11

Výhrada. Súpravy SDK alebo API Adobe Stock alebo licencovanie a sťahovanie Diel Adobe Stock
môžeme kedykoľvek upraviť alebo ukončiť.

18. Dodatočné podmienky týkajúce sa Rozhrania API pre službu Adobe Typekit.
18.1 Webové projekty pre publikované webové lokality. Na účely publikovaných webových stránok musíte použiť
webový projekt (nesmiete používať API Náhľad webového písma alebo webový otvorený formát písma (WOFF)), aby
ste načítali písma Adobe Fonts. „Webový projekt” je softvérový balík, ktorý vytvoríte pomocou aplikácie Adobe Fonts
a ktorý obsahuje vaše preferované nastavenia, výbery písma, formáty, štýly a ďalší softvérový kód spolu s
akýmkoľvek kódom, ktorý zalamuje a identifikuje každé písmo.

18.2 Tvorba webového obsahu. Písma spoločnosti Adobe sa môžu používať len na tvorbu webového obsahu, ktorý
je zverejnený ako HTML a obsahuje Webový projekt. Nesmiete konvertovať webové písma podporované Písmami
spoločnosti Adobe ani vytvárať ich raster do žiadneho iného formátu, ako je PDF alebo iný grafický formát.

19. Dodatočné podmienky služby Adobe Exchange.
19.1 Poplatky a podiel na príjmoch. V prípade Vývojárskeho softvéru odovzdaného do služby Adobe Exchange

alebo distribuovaného cez službu Adobe Exchange vám zaplatíme v súlade s týmito Podmienkami a platobnými
podmienkami,
ktoré
sú
aktuálne
zverejnené
na
adrese
https://partners.adobe.com/sk/exchangeprogram/creativecloud/support/ae-payment-policy.html
(alebo
nasledujúcej webovej lokalite) (súhrnne ako „platobné podmienky služby Adobe Exchange“), za predaj po
odpočítaní prípadných zrušení, vrátení a refundácií.

19.2 Odoslanie Vývojárskeho softvéru. Verzia Vývojárskeho softvéru, ktorú odosielate prostredníctvom Adobe

Exchange, musí spĺňať naše aktuálne usmernenia pre schvaľovanie a štandardné pravidlá služby Adobe Exchange
a Usmernenia na používanie značiek, pričom musí zároveň prejsť vaším vlastným testovaním na účely zabezpečenia
kvality. Na Vývojársky softvér sa vzťahujú požiadavky na schválenie uvedené v časti 5.1, pričom Vývojársky softvér
môžeme prijať alebo zamietnuť podľa vlastného uváženia. Váš schválený Vývojársky softvér máte právo uviesť na
trh iba vtedy, keď sme ho sprístupnili v Adobe Exchange. Spoločnosť Adobe môže Vývojársky softvér kedykoľvek a z
akéhokoľvek dôvodu z Adobe Exchange odstrániť bez toho, aby nám voči vám vznikla nejaká zodpovednosť.

20. Dodatočné podmienky produktu Document Cloud.
20.1 Všeobecné podmienky pre produkt Document Cloud. Nasledujúce podmienky sa vzťahujú len na PDF Embed

API, PDF Services API, Adobe Sign API a Acrobat SDKI (spoločne ako „Súpravy SDK alebo rozhrania API produktu
Document Cloud“):

(A)

Obmedzenia používania. Spoločnosť Adobe určuje a presadzuje obmedzenia vášho prístupu a používania
Súprav Document Cloud SDK alebo rozhraní API. Súhlasíte s takýmito obmedzeniami publikovanými na webovej

lokalite Adobe I/O https://www.adobe.io a nebudete ich obchádzať. Ak by ste chceli použiť akúkoľvek Súpravu SDK
alebo Rozhranie API produktu Document Cloud nad rámec týchto limitov, musíte získať náš výslovný súhlas, pričom
v takom prípade môžeme takúto žiadosť odmietnuť alebo jej prijatie podmieniť vaším odsúhlasením dodatočných
podmienok alebo poplatkov (alebo oboje) za dané používanie. Ak chcete podať takúto žiadosť, kontaktujte
marketingový a predajný tím služieb Adobe Document Services alebo marketingový a predajný tím služby Adobe
Sign, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie.

(B)

Sledovanie obsahu a používania. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Adobe môže získavať
informácie o vašom obsahu a používaní Súprav SDK alebo rozhraní API produktu Document Cloud vrátane osobných
informácií a tieto informácie môže používať na udržanie bezpečnosti, sledovanie výkonu a iné zlepšenie kvality
ponúkaných Súprav SDK alebo rozhraní API produktu Document Cloud.

(C)

Licenčná zmluva s Koncovým používateľom alebo Zmluvné podmienky. Na používanie iného Softvéru alebo
Služieb spoločnosti Adobe sa vzťahuje príslušná licenčná zmluva s koncovým používateľom alebo zmluvné
podmienky platné pre danú ponuku Softvéru Služieb spoločnosti Adobe, a to aj v prípade, ak ste takýto iný Softvér
alebo Služby spoločnosti Adobe získali v súvislosti s týmito Podmienkami.

20.2 PDF Embed API. Nasledujúce podmienky sa vzťahujú iba na PDF Embed API:
(A)

Proces schvaľovania. Vývojársky softvér môžete komerčne sprístupniť bez toho, aby ste prešli schvaľovacím
procesom opísaným vyššie v časti 5.1. Napriek tomu na našu žiadosť Vývojársky softvér sprístupníte na preskúmanie
a budete s nami pri preskúmavaní spolupracovať.

(B)

Sledovanie používania PDF Embed API. Rozhranie PDF Embed API, ktoré vám bolo poskytnuté, môže mať
v predvolenom nastavení zapnuté funkcie sledovania používania a môžeme sledovať vaše používanie rozhrania PDF
Embed API ako celku, napr. aké funkcie používate v rámci API z rozhrania PDF Embed API). Ak ste tiež predplatiteľom
programu Adobe Analytics, naše sledovanie ostatných údajov o používaní sa riadi príslušnou dohodou pre Adobe
Analytics.

(C)

Prisudzovanie. Váš Vývojársky softvér musí jasne a zreteľne uvádzať prepojenosť s produktom Adobe
Document Cloud vo formáte „Powered by Adobe Document Cloud” s uvedením odkazu na stránku
http://acrobat.adobe.com, ktorý bude viditeľný pre Koncových používateľov vášho Vývojárskeho softvéru.

20.3 PDF Services API. Nasledujúce podmienky sa vzťahujú len na PDF Services API:
(A)

Proces schvaľovania. Vyžadujeme schválenie vášho Vývojárskeho softvéru. Nesmiete predávať, distribuovať,
ponúkať alebo iným spôsobom komerčne sprístupňovať Vývojársky softvér určený na spoluprácu s rozhraniami API
riešenia PDF Tools API skôr, ako od nás získate výrobnú licenciu prostredníctvom samostatnej písomnej dohody.

(B)

Prisudzovanie. Váš Vývojársky softvér musí jasne a zreteľne uvádzať prepojenosť s produktom Adobe
Document Cloud vo formáte „Powered by Adobe Document Cloud“ s uvedením odkazu na stránku
http://acrobat.adobe.com, ktorý bude viditeľný pre Koncových používateľov vášho Vývojárskeho softvéru.

20.4 Adobe Sign API. Nasledujúce podmienky sa vzťahujú iba na Adobe Sign API:
(A)

Podpis. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Adobe nesmiete upravovať, nahrádzať ani sa
pokúšať overovať funkčnosť alebo schopnosť overovania elektronického podpisu akejkoľvek služby spoločnosti
Adobe, ani to nesmiete umožniť žiadnej tretej strane.

(B)

Do Vývojárskeho softvéru nesmiete začleniť používanie funkcie MegaSign.

(C)

Ak chcete predávať, distribuovať alebo ponúkať Vývojársky softvér určený na spoluprácu s rozhraním API pre
Adobe Sign, musíte so spoločnosťou Adobe uzavrieť samostatnú písomnú dohodu.

(D)

Prisudzovanie. Váš Vývojársky softvér musí jasne a zreteľne zobrazovať prepojenosť s Adobe Sign AP vo
formáte
„Powered
by
Adobe
Sign“
s
uvedením
hypertextového
odkazu
na
stránku
http://acrobat.adobe.com/sk/sk/sign.html, ktorý bude viditeľný pre Koncových používateľov vášho Vývojárskeho
softvéru.

20.5 Acrobat SDK. Nasledujúce podmienky sa vzťahujú iba na Acrobat SDK:
(A)

Acrobat SDK nesmiete používať na vytváranie, vývoj alebo používanie žiadneho programu, softvéru alebo
služby, ktoré:

(1)

môžu komunikovať s produktmi Adobe Reader a upravovať alebo ukladať dokument PDF (vrátane ukladania
akýchkoľvek úprav do samostatného súboru pre tieto dokumenty);

(2)

vystavujú informácie o súbore hlavičky;

(3)

fungujú ako doplnok k produktom Adobe Reader (pokiaľ na to nemá konkrétnu licenciu);

(4)

upravujú povolenia alebo práva k dokumentu PDF, okrem iného vrátane porušenia prístupových práv
určených pre dokument PDF, ako je napríklad otváranie šifrovaných dokumentov PDF bez autorizovanej znalosti
hesiel dokumentov PDF;

(5)

upravujú možnosti softvéru Adobe Acrobat bez písomného súhlasu spoločnosti Adobe vrátane okrem iného
úpravy funkčnosti overenia elektronického podpisu alebo

(6)

umožňujú spustenie produktov Adobe Acrobat na serveri.

21. Dodatočné podmienky týkajúce sa Licencovaných typov písma.
21.1 Vymedzenie pojmov
(A)

„Vložiť“ alebo „vložený“ znamená, že Licencované typy písma budú bezpečne integrované do Vývojárskeho
softvéru výlučne s cieľom umožniť Koncovým používateľom zobraziť zobrazenie Licencovaného typu písma, tak ako
je to určené vo Vývojárskom softvéri.

(B)

„Licencované typy písma“ sú typy písma (vrátane Adobe Clean, Adobe Clean UX, Adobe Clean Variable, Adobe
Clean UX Variable a Adobe Clean Han), na ktoré vám poskytujeme licenciu výlučne na dizajn, vývoj a distribúciu
používateľských rozhraní vo Vývojárskom softvéri.

21.2 Obmedzená licencia. Udeľujeme vám nevýhradnú, celosvetovú, neprenosnú, obmedzenú licenciu výlučne na

(A) použitie nemodifikovaných Licencovaných typov písma na navrhovanie a vývoj Vývojárskeho softvéru a bez
ďalšieho softvéru, (B) vkladanie nemodifikovaných licencovaných typov písma do Vývojárskeho softvéru a (C)
distribúciu a verejné zobrazovanie licencovaných typov písma tak, ako boli vložené do Vývojárskeho softvéru, aby si
Koncoví používatelia mohli zobraziť licencovaný typ písma tak, ako je to určené v používateľskom rozhraní
Vývojárskeho softvéru.

21.3 Požiadavky. Ak vám poskytneme Licencované typy písma vo formáte Web Open Font („WOFF“), musíte použiť
verziu WOFF Licencovaných typov písma vo webových verziách Vývojárskeho softvéru, a nie vo formáte písma
OpenType („OTF“) verzie Licencovaných typov písma.

21.4 Obmedzenia a povinnosti.
(A)

Licencované typy písma nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený v týchto
Podmienkach.

(B)

Váš Vývojársky softvér nemusí obsahovať funkcie, ktoré umožňujú export Licencovaných typov písma.
Nesmiete distribuovať žiadnu časť Licencovaných typov písma samostatne ani žiadnym spôsobom, ktorý by umožnil
komukoľvek inému používať Licencované typy písma.

(C)

Nesmiete pridávať žiadne funkcie alebo akokoľvek meniť, upravovať, adaptovať, prekladať, prevádzať,
modifikovať, vytvárať alebo vyrábať žiadne odvodeniny žiadnej časti Licencovaných typov písma.

(D)

Licencie, ktoré vám boli udelené v týchto Podmienkach, nemôžete postúpiť, prenajať, požičať, sublicencovať
alebo inak prevádzať ani s nimi obchodovať.

(E)

Nesmiete zdieľať svoj prístup k Licencovaným typom písma ani ich sprístupniť na serveri, ktorý umožňuje, aby
sa mohli používať súčasne na viacerých počítačoch.

(F)

Licencované typy písma nesmiete používať na vykresľovanie, výrobu alebo zachytenie glyfov, v celosti alebo
čiastočne, na použitie ako typu písma alebo sádzacieho systému.

(G)

Zdrojový kód Licencovaných typov písma nesmiete rozkladať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo sa inak
pokúsiť zistiť či mariť, vynechať alebo inak obísť akékoľvek mechanizmy ochrany softvéru v Licencovaných typoch
písma, okrem prípadov, kde rozhodné právo (platné zákony) jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate, také obmedzenia
výslovne zakazuje. Nesmiete rozdeliť alebo zmeniť komponenty Licencovaných typov písma na účely distribúcie,
prevodu alebo ďalšieho predaja.

(H)

Licencované typy písma môžu obsahovať informácie o vlastníckych právach vrátane patentových, autorských
a ochranných známok. Všetky takéto oznámenia o vlastníctve, zobrazené v Licencovaných typoch písma alebo na
nich, musíte zachovať presne tak, ako vám boli poskytnuté (a neodstraňovať ich ani nemeniť).

21.5 Pokračujúci prístup k Licencovaným typom písma. Trvalý prístup k Licencovaným typom písma si na ich

používanie alebo aktiváciu, na autorizáciu, obnovenie alebo overenie vášho prístupu k nim môže vyžadovať trvalé
internetové pripojenie.

22. Dodatočné podmienky len pre Substance SDK.
22.1 Bez ohľadu na článok 4.1 písm. (B) je vaše právo distribuovať Substance SDK obmedzené len na distribúciu
Substance Engine. „Substance Engine“ označuje dynamické knižnice obsiahnuté v priečinku „bin“ súpravy Substance
SDK.
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