Posledná aktualizácia 24.
Adobe Exchange
a

celom rozsahu.

1.
1.1

Tieto

Podmienky
vy

Adobe

my

nás

https://www.adobe.io (vrátane konzoly Adobe Developer Console na adrese https://console.adobe.io/) a web
Adobe Exchange a portál producentov na adrese https://adobeexchange.com/ .
1.2

Ak bývate v
Adobe
Adobe Systems Software Ireland Limited a tieto Podmienky sa radia

právnym poriadkom Írska.

1.3

2.

Vymedzenie pojmov.

2.1

Admin

2.2

Adobe Admin Console

2.3

Adobe ID

2.4

https://adminconsole.adobe.com

Adobe

zmluvy medzi vami a nami.
2.5

Adobe.
2.6

Adobe
tnej zmluvy medzi vami a

nami.
2.7

Diela Adobe Stock

stock.adobe.com [alebo následnej adrese URL], alebo ktoré sú inak identifikované ako majetok Adobe Stock.
2.8
Ochranné známky Adobe
ochranné známky Adobe, názvy, logá a ikony uvedené v Us

Vývojárskeho softvéru.
2.9
softvéru a prepojené s
v rámci Rozhrania API a Vývojarského softvéru.
2.10

járskemu

Odznaky

Usmerneniach na

2.11 „
2.12

Dôverné informácie
ajomstvá, zdrojový kód a

obchodných diskusií, rokovaní alebo dohôd medzi vami a nami; (E) hodnotiaca spätná väzba a stanoviská z nej
vyplývajúce; (F) stanoviská vychádzajúce z nami organizovaných poradných rád pre zákazníkov; (G) tieto
vývojárov; (H)
verejnenia

na zverejnenie Vývojárskeho softvéru vrátane samotného Vývojárskeho softvéru; alebo (v) vytvoríte sami bez
2.13 Vývojársky softvér
technológie, ktoré vyviniete

-iny a iné

alebo funkcie.
2.14

Nástroje vývojárov
iného
SDK
API

vzorové obrázky, zvuky alebo podo

výnimkou výslovne uvedených prípadov.
2.15
2.16

2.17
v

Hodnotiaca spätná väzba

sprístupnili a ktorých zobrazenie je potrebné

2.18
2.19
2.20

výnimkou Vzorových súborov, ktorý vám
súlade s týmito Podmienkami.

2.21

Vzorové súbory

2.22
nastane skôr.
3.

Poverenia Vývojára.

3.1

informácie o
a prístup k Nástrojom vývojárov. Prístup k Nástrojom vývojárov
klienta rozhrania API.
3.2
testovanie Vývojárskeho softvéru a nesmiet
3.3 Údaje o
Takéto informácie sú priradené k

onlin
mu,

agenti. Ak si neprajete, aby sme v
vývojárov.
4.

Licencie.

4.1
skeho softvéru; a (B) v súlade s právami na
sa

4.2
nám celosvetov

Adobe Exchange alebo iných nami schválených kanálov.
4.3 Vlastníctvo.
a
sú chránené zákonom vrátane zák
ochranných známkach a obchodnom tajomstve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a platnými právnymi
na

v týchto Podmienkach. Súhlasíte s t

reprodukovali.
4.4

Úpravy.

4.5

Podmienky tretích strán.

http://www.adobe.com/go/thirdparty_sk (s
ny.
5.

Distribúcia Vývojárskeho softvéru.

5.1
rátane opravy chýb,
aktualizácií, inovácií a nových verzií. V
z
vplyv na nás alebo n
to aj v
desiatich (10
prístup k
5.2
bo iných nami schválených kanálov a
softvéru prostredníctvom iných kanálov, ktoré neschválime.
6.

obmedzenia.

6.1

S

týchto

boli licen

6.2

6.3

Zákaz interferencie.

likácie, pomôcky a komponenty; (B)

6.4

Malvér.

6.5 Kontrola obchodu.
medzinárodnému právu, obmedzeniam
a
vývoz a
Okrem toho vyhlasujete a
embargo alebo je inak obmedzený (okrem iného vrátane Iránu, Sýrie, Sudánu, Kuby, Krymu a Severnej Kórey).
6.6

Virálny softvér s otvoreným zdrojovým kódom.
Virálny softvér s otvoreným zdrojovým kódom
distribúcie), aby bol

6.7

6.8

Ne
.

6.9
Nesmiete vytvár
softvér, ktorý nepridáva významné funkcie alebo vlastnosti nad rámec tých, ktoré poskytujú Nástroje vývojárov,
Vývojársky softvér ani

6.10

Ak z
íte Koncovým

osobných údajov Koncového

6.11 Prenos Zakázaných údajov.

Zakázané údaje

ckú osobu (nielen jej zariadenie),
-

6.12 Ochrana
osobných
údajov.
(http://www.adobe.com/go/privacy_sk
6.13

ponuky na predaj Softv
technológií.

nám

6.14 Podpora.
Vývojárskeho softvéru.
6.15 Súlad.
na vytváranie Vývojárskeho softvéru, ktorý v p
6.16
koncový
súlade s týmito Podmienkami.
7.

Poplatky, podiel na príjmoch a spracovanie platieb.

7.1
komponentov alebo funkcií spracovania poskytovaných alebo povolených prostredníctvom Nástrojov vývojárov.
7.2

Poplatky, ktoré hradíme my.

járskeho softvéru

takom prípade
výnimkou ustanovení v
7.3

mie
súhlasíte s tým,

a súhlasíte s

strany a postupy spracovania informácií
zmluvným Podmienkam ani iným platným podmienkam, ktoré sme poskytli.
7.4

Dane a poplatky tretích strán. Musíte pla

poplatky za kreditné karty alebo devízové poplatky), ktoré vzniknú v súvislosti s

to, aby sme ich
vzniknú.
8.

Ochranné známky.

8.1

Licencia na ochrannú známku Adobe.

(A)

https://www.adobe.com/sk/legal/permissions/trademarks.html), s Usmerneniami na

takýc
Ochranných známok Adobe.
(B)
známkach Adobe ako to, ktoré je vý
Ochranných známok Adobe, uznávate hodnotu dobrého mena súvisiaceho s Ochrannými známkami Adobe
a
prospech nás a patrí nám. Súhlasíte s
Ochrannými

8.2

Obmedzenia ochrannej známky Adobe.

(A) Súhlasíte s
ktorý (1) je v súlade s

v súvislosti s Vývojárskym softvérom,
(3) je v súlade so
jurisdikcii, pre ktorú sa Vývojársky softvér vytvára alebo v ktorej sa

odstránením alebo úpravou
(B)

na jeho propagáciu.

(C)
zpozná samostatné vlastnosti, komponenty alebo procesné

(D)
to v celku, ani z
v skrátenej forme, v

8.3

Ochranné známky vývojárov.

Exchange alebo iných nami
schválených kanálov.
9.
9.1

Hodnotiaca licencia. V prípade
ojov vývojárov

spätnú väzbu.

9.2
(A)

Zakázaný výstup.

(B)
písma uvedený na stránke https://www.adobe.com/sk/products/type/font-licensing/restricted-fonts.html, takýto
. Takýto typ písma nesmiete

9.3

Hodnotiaca spätná väzba.

predaj, import, export, reprodukciu, distribúciu,
modifikáciu, verejnú prezentáciu, verejné vystavovanie, sublicencovanie a vytváranie odvodených diel na základe
to, by ste nám
spätnú väzbu, ktorú nám poskytnete.
10.

Dôverné informácie.

10.1

ovenie práv

záväzky.
10.2

11.
11.1

11.2
túpenie, ktoré vyplývajú alebo súvisia s (A)

u; (B)

Vývojárskeho softvéru, okrem iného vr
i, ktorá je

12.

Zrieknutie sa záruk.

záväzky týk
strojov vývojárov, budú efektívne,
presné alebo
a

Nástrojom vývojárov.
13.

vania alebo prístupu k Nástrojom
USD; alebo (B) celková
suma, kto

14.

odstránenie.

14.1

poplatky.
14.2

14.3 Následk

14.4 Pretrvanie platnosti.

dzenie

15.
15.1 Zákaz zastupovania.
.
druhú stranu
15.2 Anglická verzia.
15.3 Nepostúpenie. Tieto Podmienky ani

práva a povinnosti
píso

15.4 Nadpisy.
interpretáciu významu alebo zámeru.
15.5 O

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane z nejakého dôvodu neplatné alebo

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.

ustanovenia

dôjde k súdne
15.8 Celá zmluva a prednostné právo.
https://www.adobe.com/legal/terms.html
https://www.adobe.com/sk/legal/terms/enterprise-licensing/overview.html) budú tieto

o Podmienky.
16.
16.1

Rozhrania API pre program Adobe InDesign.
Súprave SDK a Rozhraní API programu InDesign s

obsiahnuté v
16.2 Rozhrania API v Súprave SDK servera InDesign Server pre nástroj World Ready Composer sú navrhnuté na
softvéru, ktorý je navrhnutý na fungovanie s programami Adobe InDesign a/alebo Adobe InCopy pomocou
Rozhraní API nástroja World Ready Composer.
17.
17.1 Vymedzenie pojmov
(A)
na základe samostatnej písomnej dohody s nami.

Rozhrania API pre program Adobe Stock

(B)

Adobe Stock k interným platformám zákazníka (napr. systémy na správu digitálnych aktív a správu obsahu).
(C)
Marketingové platformy
obsahu, ako sú webové stránky a nástroje na tvorbu reklám, e-ma
(D)

(E)

Integrácie Softvéru tretích strán

17.2
ie, Softvérové integrácie tretích strán alebo Marketingové platformy, Súpravy SDK a Rozhrania
redníctvom svojho Vývojárskeho softvéru za predpokladu,
(B) tým, ktorí sú prihlásení do Adobe Stock prostredníctvom svojho Vývojárskeho softvéru,
licencovali Diela Adobe Stock na základe zmluvy s nami.
17.3
na propagáciu Adobe Stock,
17.4

Diel Adobe Stock.

(A)

to nemá Koncový

verzie vodoznakov alebo miniatúr diel Adobe Stock, ktoré nie sú licencované.
(B)
(C)

Nesmiete podnik

Stock a
sa v Diele zobrazuje.

súvislosti s
Diele Adobe Stoc

(D)
vlastnícke práva na Dielo Adobe Stock pri pok
(E)
(F)
prihliadnutím na povahu Diela Adobe Stock.

sti s

(G)
Adobe Stoc
17.5

artnerov Adobe

Stock, ktoré v náz

17.6 Kredit a zrieknutie sa zodpovednosti.

je jeho sponzorom." [Vá
17.7 Obchod a reklama.
a predpismi.
17.8
a potrebné na prevádzku Vývojárskeho softvéru. Zber Diel Adobe Stock a iných údajov získaných cez súpravy SDK

17.9

a umelá inteligencia. Súpravy SDK alebo API Adobe Stock ani Diela Adobe Stock alebo
igencie alebo (b) technológií navrhnutých

17.10

k.
17.11 Výhrada.

18.
18.1 Webové projekty pre publikované webové lokality.
Webový projekt
(WOFF)), aby ste
Adobe. Webový projekt

ktorý vytvoríte pomocou

18.2 Tvorba webového obsahu.
ktorý je zverejnený ako HTML a
fický
formát.
19.

.

19.1 Poplatky a podiel na príjmoch.
podmienkami,

ktoré

sú

zaplatíme v súlade s týmito Podmienkami a platobnými
aktuálne
zverejnené
na
stránke

https://partners.adobe.com/sk/exchangeprogram/creativecloud/support/ae-payment-policy.html
nge

(alebo

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

20.
20.1
Embed API, PDF Tools API, Adobe Sign API a Acrobat
(A)
Súprav Document Cloud SDK alebo rozhraní API. Súhlasíte s takýmito obmedzeniami publikovanými na webovej
lokalite Adobe I/O https://www.adobe.io
ýslovný súhlas,

kontaktujte marketingový a predaj

predajný tím

(B)
alebo rozhraní API produktu Document Cloud vrátane osobných informácií a tieto
SDK alebo rozhraní API produktu Document Cloud.
(C)
aj v prípade, ak ste takýto iný Softvér
20.2 PDF Embed API.
(A)
na preskúmanie a
(B)
v

. Rozhranie PDF Embed

pred
dohodou pre Adobe Analytics.
(C) Prisudzovanie.
Document
http://acrobat.adobe.com
20.3 PDF Tools API.
(A)

ba na PDF Tools API:

iu prostredníctvom samostatnej
písomnej dohody.
(B) Prisudzovanie.
Document
http://acrobat.adobe.com
20.4 Adobe Sign API.
(A)

Podpis. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu

(B)
(C)
a testovanie, ako je opísané v
distribúcia Vývojárskeho softvéru nie je povolená
u na opak v týchto Podmienkach (vrátane obmedzenia v
samostatnú písomnú dohodu.
(D)

Prisudzovanie.

http://acrobat.adobe.com/sk/sk/sign.html
softvéru.
20.5 Acrobat SDK.
(A)
ktoré:
(1)
(2)
(3)

fungujú ako doplnok k produktom Adobe Reader

(4)
hesiel dokumentov PDF;
(5)
(6)
21.

týkajúce sa Licencovaných typov písma.

21.1 Vymedzenie pojmov
(A)
typu pí
(B)

Licencované typy písma

vý
21.2 Obmedzená licencia
eho softvéru a

Vývojárskeho softvéru.
21.3
vo webových verziách Vývojárskeho softvéru, a nie vo formáte
21.4 Obmedzenia a povinnosti.
(A)
Podmienkach.

týchto

(B)
Licencované typy písma.
(C)
(D)

Licencie, ktoré vám boli udelené v tý

(E)
(F)
(G)
v Licencovaných typoch písma, okrem prípadov, kde rozhodné právo (platné zákony) jurisdikcie, v ktorej sa
nachádzate, také
(H)
autorských

21.5
trvalé internetové pripojenie.
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vlastníctve, zobrazené v Licencovaných

a. Trvalý prístup k Licencovaným typom písma si na ich

