Dodatočné podmienky pre údaje o študentoch pre K-12 (základné a stredoškolské) a vyššie vzdelávanie
Naposledy aktualizované 1. júla 2021. Nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie.
Tieto Dodatočné podmienky pre Údaje študenta K-12 (základné a stredoškolské) a vyššie vzdelávanie („Podmienky
pre údaje študenta“) sa uzatvárajú medzi spoločnosťou Adobe a Zákazníkom a riadia dôvernosť Údajov študenta
poskytovaných spoločnosti Adobe od Používateľov v rámci používania a nasadzovania produktov a služieb
spoločnosti Adobe (ďalej len „Služby“) pre Študentov zapísaných do kvalifikovaných škôl v prostredí K-12 (základné
a stredoškolské) alebo vyššieho vzdelávania. Inštaláciou, sprístupňovaním alebo používaním Služieb, prípadne
umožnením akejkoľvek Škole alebo Používateľovi inštalovať, sprístupňovať alebo používať Služby Zákazník (i) súhlasí
s Podmienkami a (ii) vyhlasuje a zaručuje sa, že (a) Podmienky sú v súlade so záväzkami podľa platných zákonov a
nariadení, ako aj príslušných zákazníckych, školských a miestnych zásad, (b) má oprávnenie zaviazať týmito
Podmienkami akúkoľvek školu využívajúcu služby licencované Zákazníkom a (c) zabezpečiť, aby každá Škola alebo
Používateľ využívajúci Služby licencované Zákazníkom dodržiavali Podmienky. Ak Zákazník nesúhlasí s Podmienkami,
potom nemôže používať Služby ani povoliť používanie Služieb inej Škole alebo Používateľovi. Osoba, ktorá dokončí
online registráciu v mene Zákazníka, vyhlasuje a zaručuje sa, že má oprávnenie zaviazať Zákazníka k dodržiavaniu
týchto Podmienok.
Tieto Podmienky pre údaje študenta sú začlenené odkazom do Všeobecných podmienok používania spoločnosti
Adobe
(„Všeobecné
podmienky“
alebo
„TOU“)
dostupných
na
adrese
https://www.adobe.com/sk/legal/terms.html. Tieto Podmienky pre údaje študenta, Všeobecné podmienky a
Zmluvné
podmienky
pre
plán
Adobe
Value
Incentive
Plan
uvedené
na
adrese
https://www.adobe.com/sk/howtobuy/buying-programs/vip-terms.html („VIP podmienky“) sa tu ďalej spoločne
označujú ako „Podmienky“. Pokiaľ sú ustanovenia v týchto Podmienkach pre údaje študenta v rozpore so
Všeobecnými podmienkami, VIP podmienkami alebo Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe
(uvedenými na adrese https://www.adobe.com/sk/privacy/policy.html), rozhodujúce budú tieto Podmienky pre
údaje študenta. Termíny uvádzané veľkými začiatočnými písmenami, ktoré tu nie sú vymedzené, majú prisúdený
rovnaký význam ako tie, ktoré sú definované vo Všeobecných podmienkach.
1.

Vymedzenie pojmov

1.1. „Adobe“ znamená (i) Adobe Inc., spoločnosť zo štátu Delaware so sídlom na 345 Park Avenue, San Jose, CA
95110-2704, ak sa tieto Podmienky uzatvárajú so Zákazníkom, ktorý sa nachádza v USA, Kanade alebo Mexiku, (ii)
Adobe Systems Software Ireland Limited, spoločnosť registrovaná v Írsku a so sídlom v 4-6 Riverwalk, Citywest
Business Campus, Dublin 24, Írsko, ak sa tieto Podmienky uzatvárajú so Zákazníkom, ktorý žije mimo Severnej
Ameriky, alebo (iii) Adobe Systems Software Ireland Limited, spoločnosť registrovaná v Írsku a so sídlom v 46
Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko ako autorizovaný zástupca spoločnosti Adobe Systems Pty
Ltd (ABN 72 054 247 835), ak sa Podmienky uzatvárajú so Zákazníkom, ktorý žije v Austrálii.
1.2. „Zákazník“ tak, ako sa používa v týchto Podmienkach pre údaje študenta, označuje zákazníka identifikovaného
v dokumentácii k objednávke ako objednávateľa Služieb a môže zahŕňať Školu alebo iný oprávnený subjekt (napr. v
USA, vzdelávaciu agentúru alebo inštitúciu (ako sa uvádza v dokumente FERPA), školský obvod alebo BOCES), ktorá
objednáva Služby výlučne v mene Školy. Odkazy na termín „Zákazník“ v týchto Podmienkach pre údaje študenta
zahŕňajú aj Školu alebo Školy, v mene ktorých si zákazník objednáva Služby, ak nie je Školou.
1.3. „Dospelý študent“ znamená Študenta, ktorý prekročil zákonný vek na udelenie súhlasu pre svoju príslušnú
jurisdikciu. V Spojených štátoch sem patria aj študenti, ktorí navštevujú postredoškolskú inštitúciu v každom veku.
1.4. „Škola“ znamená kvalifikovanú základnú alebo stredoškolskú vzdelávaciu inštitúciu tak, ako je ďalej opísané na
adrese
www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines,
alebo
inštitúciu
postredoškolského
vzdelávania
uvedenú
na
adrese
https://helpx.adobe.com/x-productkb/policypricing/education-faq.html. Napríklad vzdelávacia inštitúcia K-12 v Spojených štátoch alebo vysoká škola či
univerzita v Spojených štátoch sa označuje ako Škola.

1

1.5. „Študent“ označuje jednotlivca zapísaného na predmety v Škole.
1.6 „Majetok študenta“ znamenajú súbory, údaje a obsah generované alebo vytvárané študentmi v rámci ich
používania Služieb v súlade s týmito Podmienkami, s výnimkou akéhokoľvek základného softvéru a/alebo Služieb
Adobe.
1.7 „Údaje študenta“ označujú osobné údaje študenta a majetok študenta. Údaje študenta nezahŕňajú žiadne
informácie prijaté spoločnosťou Adobe mimo kontextu poskytovania Služieb v súlade s Podmienkami.
1.8 „Osobné údaje študenta“ označujú informácie poskytované Službám zo strany Školy, Používateľa, rodiča alebo
zákonného zástupcu, prípadne zhromaždené spoločnosťou Adobe počas používania Služieb v súlade s týmito
Podmienkami, ktoré je možné použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie konkrétneho študenta, prípadne ktoré
sú samostatne alebo v kombinácii prepojené alebo prepojiteľné s konkrétnym Študentom tak, aby umožnili
rozumnej osobe v školskej komunite, ktorá nevie o relevantných okolnostiach, identifikovať Študenta s primeranou
istotou, alebo ktoré by sa inak považovali za osobne identifikovateľné informácie týkajúce sa Študenta v zmysle
platných zákonov. Osobné údaje Študenta môžu v rozsahu, v akom sa na ne vzťahujú práve predpisy USA, zahŕňať
„vzdelávacie záznamy“, ako ich definuje americký zákon chrániaci školské záznamy Študentov FERPA (20 U.S.C., čl.
1232, písm. g)).
1.9 „Používateľ“ označuje Študenta oprávneného Zákazníkom na používanie Služieb alebo jednotlivca
zamestnaného Zákazníkom alebo Školou a oprávneného Zákazníkom na používanie Služieb v prospech Školy, napr.
učitelia a správcovia alebo zamestnanci Škôl alebo školských obvodov.

2.

Nasadenie ponuky; výhradne Enterprise ID alebo Federated ID

2.1 Nasadenie. Zákazník si môže objednať Služby iba v mene Školy a musí ich nasadiť pomocou Enterprise ID alebo
Federated ID. Používanie Enterprise ID alebo Federated ID je pre spoločnosť Adobe nevyhnutné, aby splnila svoje
záväzky voči zákazníkovi týkajúce sa ochrany údajov Študenta. Používanie Enterprise ID alebo Federated ID tiež
zabezpečuje, že si zamestnanec zachová kontrolu nad Službami a Údajmi študenta poskytovanými alebo
vytváranými prostredníctvom Služieb. Akékoľvek nasadenie jednotlivých identifikátorov Adobe ID Používateľovi
znemožňuje akýkoľvek záväzok spoločnosti Adobe v súvislosti s používaním a ochranou Údajov študenta a v prípade
narušenia ochrany osobných údajov či iných nárokov v súvislosti so zákazníkom nasadenou licenciou pomocou
individuálneho Adobe ID v prípade Služieb bude povinnosťou Zákazníka brániť a odškodniť spoločnosť Adobe. Ďalšie
informácie o typoch ID sú dostupné na stránke https://helpx.adobe.com/enterprise/using/edu-deploymentguide.html.
2.2 Využívanie Služieb. Zákazník je povinný sám dodržiavať (a aj zabezpečiť, aby všetci používatelia Služieb
dodržiavali) príslušné ustanovenia Podmienok, okrem iného vrátane tých, ktoré upravujú prijateľné používanie
Služieb. Zákazník bude zodpovedný za každé porušenie Podmienok zo strany Školy alebo používateľov.
3.

Oprávnenie Zákazníka a vlastníctvo údajov

3.1. Súhlasy a oprávnenie používať Údaje študenta. Používaním Služieb a ponúkaním Služieb Používateľom Zákazník
vyhlasuje a zaručuje sa, že má (i) oprávnenie (a) poskytovať Údaje študentov spoločnosti Adobe, (b) oprávňovať spoločnosť
Adobe na zhromažďovanie Údajov študenta prostredníctvom Služieb a (c) umožniť spoločnosti Adobe spracúvať Údaje
študenta na účely poskytovania Služieb, a že (ii) poskytol príslušné informácie a získala súhlasy od svojich Škôl, Používateľov,
Dospelých študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov Študentov alebo akejkoľvek inej požadovanej osoby v súvislosti s
používaním Služieb zo strany Škôl, Študentov a používateľov v rozsahu, v akom sú tieto zverejnenia alebo súhlasy vyžadované
príslušnými zákonmi, zmluvami so Zákazníkmi alebo Školami, prípadne zásadami Zákazníkov alebo Škôl.
3.2. Vlastníctvo a kontrola. Spoločnosť Adobe bude pristupovať k Údajom študenta a spracúvať ich na účely poskytovania
Služieb podľa týchto Podmienok. Pokiaľ ide vzťah medzi spoločnosťou Adobe a Zákazníkom, Zákazník vlastní všetky práva,
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tituly a podiely v súvislosti so všetkými Údajmi študenta, ktoré Adobe spracúva v súlade s Podmienkami. Spoločnosť Adobe
nevlastní, nekontroluje ani nedrží licenciu na takéto Údaje študenta, s výnimkou poskytovania Služieb a ak nie je v
Podmienkach uvedené inak.

4.

Súlad so zákonmi

4.1. Dodržiavanie federálnych a štátnych zákonov Spojených štátov. Každá strana súhlasí s tým, že si bude plniť
svoje povinnosti podľa platných federálnych a štátnych zákonov, ktoré upravujú osobné údaje Študentov, okrem
iného vrátane štátnych zákonov o ochrane súkromia študentov, zákona o rodinných právach na vzdelávanie a
ochranu súkromia („FERPA“), 20 USC § 1232g, novela o ochrane práv žiakov („PPRA“), 20 USC § 1232h a zákon o
ochrane súkromia detí na internete („COPPA“), 15 USC §§ 6501-6502, a nariadenia vyhlásené pod každou zo smerníc
FERPA, PPRA a COPPA.
i. Dodržiavanie zákona FERPA. V rozsahu, v akom sa FERPA vzťahuje na Zákazníka, bude spoločnosť Adobe
zhromažďovať a spracúvať Údaje študenta ako „predstaviteľ školy“ s „oprávneným vzdelávacím záujmom“, pretože
tieto termíny boli definované v rámci zákona FERPA a jeho vykonávacích predpisov. Spoločnosť Adobe súhlasí s
dodržiavaním platných obmedzení a požiadaviek, ktoré zavádza 34 CFR § 99.33 (a) o „predstaviteľoch školy.“
ii. Dodržiavanie zákona COPPA. Ak sa zákazník nachádza v USA alebo ak inak platí COPPA v rozsahu, v akom
zákazník umožňuje študentom mladším ako 13 rokov prístup k Službám alebo akejkoľvek inej aplikácii Adobe pre
potreby a prospech školy alebo študentov, zákazník vyhlasuje a zaručuje sa, že má oprávnenie poskytnúť takýto
súhlas v súlade so zákonom COPPA a umožniť spoločnosti Adobe zhromažďovať a spracovávať informácie od
študentov mladších ako 13 rokov na účely opísané v Podmienkach. Spoločnosť Adobe môže čas od času poskytnúť
Zákazníkovi informácie týkajúce sa jej postupov týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania
osobných údajov Študentov, ktoré Zákazník poskytne rodičom, ako to vyžaduje zákon COPPA. Zákazník zabezpečí,
aby jeho konfigurácia Služieb a vlastnosti a funkcie Služieb, ku ktorým umožňuje prístup Študentom mladším ako
13 rokov, boli vhodné na použitie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom COPPA, a to aj ich nasadením tak, ako
je to opísané v časti 2.1 vyššie.
4.2. Dodržiavanie platných zákonov. Na Zákazníka a používanie Služieb sa môžu tiež vzťahovať zákony a predpisy
jurisdikcie, v ktorej sa Zákazník nachádza. Zákazník nesie výlučnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby mohol
používať Služby v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi. Povinnosťou Zákazníka je predovšetkým (i) určiť, či sa
právne záväzky vyplývajúce z týchto miestnych zákonov a nariadení vzťahujú na používanie a nasadenie Služieb,
(ii) získať alebo mať získané všetky potrebné súhlasy od rodičov, zákonných zástupcov alebo Dospelých študentov
v rozsahu, v akom sa takéto súhlasy môžu vyžadovať, a (iii) konfigurovať Služby tak, aby boli nasadené v Škole a
sprístupnené Študentom a ďalším Používateľom spôsobom, ktorý je v súlade s týmito príslušnými miestnymi
zákonmi.
4.3. Dodatočné podmienky SOPPA pre Školy typu K-12 v štáte Illinois. Dodatočné podmienky pre Školy typu K-12
v štáte Illinois sú uvedené na adrese https://www.adobe.com/go/EDU_Supp_Illinois_Terms a vzťahujú sa iba na
Školy typu K-12 nachádzajúce sa v štáte Illinois a sú začlenené do týchto Podmienok pre údaje študenta ako odkaz.
4.4. Informácie pre školy typu K-12 v štáte New York. Ak sa nachádzate v štáte New York, kontaktujte spoločnosť
Adobe na adrese nysk12@adobe.com, kde získate ďalšie podmienky špecifické pre New York.

5.

Využívanie Údajov študenta

5.1. Zákaz používania Údajov študenta.
i. Zákaz predaja alebo prenájmu Údajov študenta. Spoločnosť Adobe nebude predávať, zverejňovať, prevádzať,
poskytovať ani prenajímať žiadne Údaje študenta žiadnemu subjektu okrem Zákazníka, Školy, Študenta, rodiča alebo
zákonného zástupcu, a to s výnimkou obmedzených okolností popísaných v Podmienkach.
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ii. Zákaz použitia Údajov študenta na cielenú reklamu alebo marketing. Pokiaľ nie je uvedené inak v časti 5.2
nižšie, Adobe nebude používať Údaje študenta: (a) na informovanie alebo priame cielenie online reklamy alebo
marketingu na Študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, (b) na nahromadenie profilu Študenta na iné účely
ako poskytovanie Služieb alebo (c) na akýkoľvek iný komerčný účel. V záujme zachovania jasnosti Zákazník uznáva
a súhlasí, že spoločnosť Adobe môže uvádzať na trh alebo inzerovať bez použitia Údajov študenta, a to vrátane (1)
rodičov, zákonných zástupcov, Študentov a/alebo Zákazníkov či zamestnancov Školy alebo iných osôb, a (2) v
prípade, že sa vychádza z kontextu domény alebo obsahu vzhľadom na Študenta počas jeho aktuálnej návštevy
online lokality; za predpokladu, že takáto reklama alebo marketing nevychádzajú z online aktivít Študenta
zhromaždených prostredníctvom Služieb v priebehu času.
5.2. Povolené používanie Údajov študenta.
i. Poskytovanie Služieb. Bez ohľadu na časť 5.1 môže spoločnosť Adobe používať, prenášať, distribuovať,
upravovať, reprodukovať, zobrazovať, spracovávať a ukladať Údaje študenta výlučne: (a) na účely poskytovania
Služieb, ako to predpokladajú Podmienky, (b) na účely údržby, podpory, hodnotenia, analýzy, diagnostiky,
zlepšovania a vývoja webových lokalít, služieb a aplikácií spoločnosti Adobe tak, ako to povoľujú príslušné zákony,
(c) na účely vymáhania práv spoločnosti Adobe podľa týchto podmienok, (d) ako je to povolené so súhlasom rodiča,
zákonného zástupcu, Dospelého študenta, Školy, Používateľa alebo Zákazníka a (e) inak, ako to povoľujú príslušné
zákony.
ii. Poskytovanie/zverejňovanie informácií Študentmi. Upozorňujeme, že v závislosti od vlastností a funkcií
využívaných Zákazníkom alebo Školou môžu niektoré vlastnosti Služieb umožniť používateľom poskytovať
informácie alebo zverejňovať informácie na verejnom fóre, a to vrátane Údajov študentov. Správcovskí používatelia
Zákazníka a Školy by mali byť pri úprave povolení a funkcií prístupných cez Adobe Admin Console opatrní, aby sa
zabezpečilo, že tieto povolenia a funkcie sú správne nakonfigurované na použitie Zákazníkom, Školou, Študentmi a
ďalšími Používateľmi.
iii. Adaptívne/prispôsobené vzdelávanie študentov a odporúčania. Bez ohľadu na čokoľvek, čo je v rozpore s
týmto dokumentom, Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Adobe môže používať Údaje študenta (a) na adaptívne
alebo prispôsobené účely výučby Študentov a (b) odporúčať vzdelávacie produkty alebo služby rodičom, zákonným
zástupcom a zamestnancom Zákazníka alebo Školy, pokiaľ tieto odporúčania nebudú úplne alebo čiastočne založené
na platbe alebo inej protihodnote od tretej strany.
iv. Vedenie účtu. Pokiaľ to umožňuje zákon, môže spoločnosť Adobe použiť Údaje študenta na zasielanie e-mailov
alebo inej komunikácie Používateľom v súvislosti s prevádzkou a používaním ich účtov a Služieb, napríklad na
reagovanie na konkrétne žiadosti Používateľov, rodičov alebo zákonných zástupcov.

6.

Anonymizované údaje.

6.1. Použitie anonymizovaných údajov. Bez ohľadu na čokoľvek, čo je v rozpore s týmto dokumentom, Zákazník
súhlasí s tým, že spoločnosť Adobe môže používať a viesť anonymizované údaje. Medzi anonymizované údaje patria
(i) Údaje študenta, z ktorých boli odstránené všetky priame a nepriame identifikátory, takže neexistuje rozumný
dôvod domnievať sa, že informácie je možné použiť na identifikáciu jednotlivca, a (ii) údaje týkajúce sa
sprístupňovania a používania Služieb. Anonymizované údaje sa môžu použiť na akékoľvek zákonné účely, okrem
iného vrátane vývoja, výskumu a zdokonalenia vzdelávacích lokalít, služieb alebo aplikácií; preukázať účinnosť
Služieb; a informovať, ovplyvňovať alebo umožňovať marketing, reklamu alebo iné komerčné činnosti spoločnosti
Adobe. Pokiaľ to neumožňuje alebo nevyžaduje zákon, spoločnosť Adobe súhlasí, že sa nebude pokúšať o opätovnú
identifikáciu takýchto údajov. Spoločnosť Adobe nie je povinná odstrániť anonymizované údaje.

7.

Uchovávanie a vymazávanie Údajov študenta

7.1. Odstránenie cez Adobe Admin Console. Zákazník má prístup k študentskému účtu cez Adobe Admin Console.
Zákazník môže používať správcovskú konzolu Adobe na upravovanie povolení a funkcií, ako aj na úpravu alebo
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odstraňovanie údajov študentov počas celého obdobia, a to aj na žiadosť Študenta, rodiča alebo zákonného
zástupcu. Je povinnosťou Zákazníka odstraňovať alebo odoberať Údaje študenta zo Služieb, ak už nie sú potrebné
na vzdelávacie účely a/alebo po zrušení účtu alebo dohode Zákazníka so spoločnosťou Adobe.
7.2. Uchovávanie Údajov študenta; študentské osobné účty. Po zrušení účtu alebo zmluvy Zákazníka so
spoločnosťou Adobe si spoločnosť Adobe ponechá Údaje študenta počas primeraného časového obdobia, aby
Študentom umožnila stiahnuť a uložiť si Majetok študenta na osobný účet. Ak Zákazník alebo Študent neodstránil
alebo neodobral Údaje študenta cez správcovskú konzolu Adobe, spoločnosť Adobe zlikviduje alebo odstráni Údaje
študenta, keď už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané.

8.

Povolené zverejnenia

8.1. Externí poskytovatelia služieb. Spoločnosť Adobe môže príležitostne angažovať poskytovateľov služieb tretích
strán k tomu, aby poskytovali podporu pre Služby poskytované na základe tejto zmluvy. Zákazník uznáva a súhlasí,
že spoločnosť Adobe môže povoliť svojim subdodávateľom, poskytovateľom služieb, autorizovaným zástupcom a
agentom spoločnosti prístup k Údajom študenta, ak majú oprávnený prístup k takýmto informáciám v súvislosti s
ich povinnosťami pri poskytovaní služieb spoločnosti Adobe a takýto prístup podlieha zmluvným podmienkam
ochrany údajov.
8.2. Zmena kontroly. V prípade, že spoločnosť Adobe predá, zbaví sa alebo prevedie všetok svoj majetok alebo jeho
časť na tretiu stranu, spoločnosť Adobe môže preniesť Údaje študenta na nového vlastníka za predpokladu, že (i)
táto tretia strana súhlasí, že bude dodržiavať a poskytovať Študentské služby v súlade so štandardmi ochrany
osobných údajov, ktoré sú minimálne na rovnakej úrovni ako tie uvedené v tomto dokumente, alebo (ii) spoločnosť
Adobe túto skutočnosť Zákazníkovi oznámi a umožní jej zrušiť prenos Údajov študenta. Oznámenie pre Zákazníka (a
prípadne jeho Školy) musí byť dostačujúce pre túto časť 8.2.

9.

Žiadosti o prístup k Údajom študenta

9.1. Žiadosti o prístup rodiča. Zákazník zavedie primerané postupy, na základe ktorých môže rodič, zákonný
zástupca alebo oprávnený Študent požiadať o prístup, opravu alebo vymazanie Údajov študenta vytvorených
prostredníctvom Študentských služieb. Na žiadosť Zákazníka bude spoločnosť Adobe podľa potreby spolupracovať
so Zákazníkom a jeho Školou na uľahčení tohto prístupu.
9.2. Žiadosti o prístup tretej strany. Ak by tretia strana vrátane orgánov činných v trestnom konaní a vládnych
subjektov kontaktovala spoločnosť Adobe so žiadosťou o Údaje študenta, spoločnosť Adobe presmeruje tretiu
stranu, aby si vyžiadala údaje priamo od Zákazníka s výnimkou prípadov, keď sa spoločnosť Adobe primerane a v
dobrej viere domnieva, že udelenie takéhoto prístupu je potrebné na dodržanie jej zákonnej povinnosti alebo
právneho procesu alebo na ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti Používateľov, zamestnancov alebo
iných osôb v spoločnosti Adobe.

10. Bezpečnosť údajov, bezpečnostné incidenty
10.1. Povinnosti Školy. Zákazník, jeho Škola (Školy) a Používatelia prijmú primerané preventívne opatrenia na
zabezpečenie používateľských mien, hesiel a akýchkoľvek iných prostriedkov na získanie prístupu k Službám a
Údajom študentov. Zákazník upozorní alebo zabezpečí, aby jeho Škola (Školy) okamžite informovali spoločnosť
Adobe o akomkoľvek známom alebo údajnom neoprávnenom prístupe k účtu Zákazníka alebo Školy a/alebo k
systémom či službám spoločnosti Adobe. Zákazník a jeho Škola (Školy) pomôže spoločnosti Adobe pri každom úsilí
spoločnosti Adobe o vyšetrenie a reakciu na každý incident týkajúci sa neoprávneného prístupu do systémov.
10.2. Povinnosti spoločnosti Adobe. Spoločnosť Adobe zaviedla primerané administratívne, technické a fyzické
bezpečnostné kontroly na ochranu Údajov študenta a poskytla zamestnancom, ktorí majú prístup k Údajom
študenta alebo ktorí majú prístup k príslušným kontrolám systému, školenie o ochrane osobných údajov a
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bezpečnosti. Napriek nášmu úsiliu však žiadne bezpečnostné kontroly nie sú 100 % účinné a spoločnosť Adobe
nemôže zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť vašich informácií. V prípade, že spoločnosť Adobe zistí, že všetky osobné
údaje Študentov, ktoré zhromaždila alebo získala prostredníctvom Služieb, získala neoprávnená strana (tzv.
„Bezpečnostný incident“), bude spoločnosť Adobe bezodkladne informovať Zákazníka (v mene Zákazníka a jeho
Škôl) a bude primerane spolupracovať pri vyšetrovaní bezpečnostného incidentu zo strany Zákazníka a jeho Školy.
V rozsahu, v akom Zákazník alebo Škola určí, že bezpečnostný incident ovplyvňuje osobné údaje Študenta
spôsobom, ktorý vyžaduje upozornenie tretích strán podľa platných zákonov, sú Zákazník a jeho Škola povinní
poslať takéto oznámenia, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak medzi spoločnosťou Adobe a Zákazníkom. Ak zákon
nestanovuje inak, spoločnosť Adobe neposkytne oznámenie o bezpečnostnom incidente priamo jednotlivcom,
prípadne rodičom alebo zákonným zástupcom týchto jednotlivcov, ktorých osobné údaje boli ovplyvnené,
regulačným agentúram ani iným subjektom bez predchádzajúceho písomného upozornenia Zákazníka. Odkazy na
pojem „Zákazník“ v tejto časti 10.2 znamenajú iba Zákazníka.

11. Rôzne ustanovenia
11.1. Rozhodné právo. Ak je vaším Zákazníkom verejná a akreditovaná 12-ročná vzdelávacia inštitúcia (základná a
stredná škola) v USA, tak napriek akémukoľvek spornému výkladu Všeobecných podmienok, sa tieto Podmienky
riadia zákonmi štátu, v ktorom má tento Zákazník sídlo, s výnimkou právneho orgánu spravujúceho právne rozpory.
Pre všetkých ostatných Zákazníkov je rozhodné právo stanovené vo Všeobecných podmienkach.
11.2 Nadpisy. Nadpisy použité v týchto Podmienkach pre Údaje študenta sú uvedené len pre ľahšiu orientáciu a
nebudú použité na interpretáciu významu alebo zámeru.
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