Dodatočné podmienky služby Adobe Express
Aktualizované 10. júna 2022. Týmito podmienkami sa nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie.
Tieto dodatočné podmienky upravujú používanie služby Adobe Express a odkazom sú zahrnuté do všeobecných podmienok
používania spoločnosti Adobe („Všeobecné podmienky“) dostupných na stránke www.adobe.com/go/terms_sk (tieto
dodatočné a všeobecné podmienky sa spoločne ďalej označujú len ako „Podmienky“). Termíny s veľkým začiatočným
písmenom, ktoré nie sú definované v tomto dokumente, majú rovnaký význam, ako je definované vo Všeobecných
podmienkach.
1. Služby tretích strán. Služba Adobe Express obsahuje funkcie, ktoré vám umožňujú používať a vyhľadávať obsah od
nezávislých služieb tretích strán priamo z používateľského rozhrania Adobe Express a importovať takýto obsah priamo
do vášho Zákazníckeho projektu (ako je definované nižšie). Služba Adobe Express poskytuje prístup k takýmto službám
tretích strán iba ako pomôcku. Niektoré služby alebo obsah tretích strán sa môžu ponúkať iba na osobné a nekomerčné
použitie. Ďalšie informácie nájdete na stránke Práva na používanie obrázkov: https://www.adobe.com/go/expressimageusage. Uplatňujú sa všetky ďalšie požiadavky uvedené vo všeobecných podmienkach týkajúce sa používania
poskytovateľov ako tretích strán.
2. Osobné údaje návštevníkov služby Adobe Express. Vo vzťahu medzi nami a vami za všetky osobné údaje návštevníkov
svojich Zákazníckych projektov, ktoré môžete zhromažďovať prostredníctvom svojich Zákazníckych projektov, keď si ich
návštevníci prezerajú, využívajú k nim prístup alebo ich používajú, zodpovedáte výlučne vy. „Zákaznícke projekty“ sú
projekty, ktoré vytvoríte pomocou programu Adobe Express, ako sú napr. videá, webové stránky a grafika. Vy musíte:
(A) dodržiavať všetky zákony a pravidlá o ochrane údajov a súkromia, ktoré sa vzťahujú na osobné informácie návštevníkov
vašich Zákazníckych projektov, ktoré môžu zahŕňať sprístupnenie zásad ochrany osobných údajov na vašich Zákazníckych
projektoch, zobrazenie oznámenia o súboroch cookie, získanie a zachovanie súhlasu atď., a
(B) ochraňovať, poskytnúť náhradu a odškodniť nás vo vzťahu k nárokom, súdnym sporom alebo konaniam proti nám zo
strany návštevníkov vašich Zákazníckych projektov v súvislosti s konaním alebo zanedbaním vo vzťahu k osobným údajom
a informáciám o týchto návštevníkoch.
3. Súbory obsahu, ktoré sú súbormi Adobe Stock. Táto časť sa týka iba súborov s obsahom, ktoré sú tiež súbormi Adobe
Stock, a dopĺňa dodatočné podmienky služby Adobe Stock. Môžeme uložiť technické obmedzenia na sťahovanie, export
alebo zdieľanie súborov Adobe Stock, vrátane obmedzenia používania súborov Adobe Stock v rámci autorizovaného
softvéru a služieb, a nesmiete sa pokúšať tieto technické obmedzenia obchádzať. V prípade akýchkoľvek súborov Adobe
Stock, ktoré sú ponúkané na základe „obmedzenej licencie“, nesmiete toto dielo začleniť do súborov, ktoré sú predmetom
obchodovania, alebo šablón určených na predaj alebo distribúciu mimo softvéru a služieb spoločnosti Adobe, pokiaľ nie je
konečné použitie originálnym autorským dielom.

4.

Platformy tretích strán.

4.1 Služba Adobe Express obsahuje funkcie, ako je napríklad plánovač príspevkov v sociálnych médiách, ktoré sa môžu
pripojiť k platformám tretích strán, napr. k Instagramu alebo iným platformám sociálnych sietí. Povolením používania
služieb s akýmikoľvek platformami tretích strán nás oprávňujete na prístup k svojim účtom na týchto platformách tretích
strán na účely opísané v týchto Podmienkach. Za dodržiavanie všetkých príslušných podmienok platforiem tretích strán
zodpovedáte výlučne vy. Nezaručujeme, že zachováme integráciu s akoukoľvek platformou tretej strany a integráciu služieb
s akoukoľvek platformou tretej strany môžeme kedykoľvek deaktivovať bez toho, aby sme vás upozornili.
4.2 Nie sme zodpovední za akýkoľvek prístup k vášmu obsahu alebo jeho používanie platformami tretích strán alebo ich
produktmi či službami. Za svoje rozhodnutie povoliť akejkoľvek platforme tretej strany používať váš obsah nesiete výhradnú
zodpovednosť. ODMIETAME AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA PRODUKTY ALEBO SLUŽBY PLATFORIEM TRETÍCH STRÁN (ČI
UŽ IDE O PODPORU, DOSTUPNOSŤ, BEZPEČNOSŤ ALEBO INÉ) ALEBO ZA KONANIE ALEBO OPOMENUTIE AKEJKOĽVEK
PLATFORMY TRETEJ STRANY.
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