
Dodatočné Podmienky k službe Adobe Spark  
  
Publikované 16. marec 2020. Účinné od 16. apríla 2020. Týmito podmienkami sa nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie.  
  

Tieto Dodatočné podmienky upravujú vaše používanie programu Adobe Spark a odkazom sú začlenené do 
Všeobecných Podmienok Používania („Všeobecné podmienky“) spoločnosti Adobe, dostupných na 
stránke https://www.adobe.com/legal/terms.html. (tieto Dodatočné podmienky a Všeobecné podmienky sa spoločne 
označujú ako „Podmienky“). Termíny s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto dokumente, majú 
rovnaký význam ako tie, ktoré sú definované vo Všeobecných podmienkach.  
 

 1.  Písmo odovzdané zákazníkom aplikácie Spark.  

1.1  Pre všetky písma alebo súbory písiem, ktoré odovzdáte alebo odošlete do programu Adobe Spark („Písmo odovzdané 
zákazníkom aplikácie Spark“), vyhlasujete a zaručujete, že máte všetky potrebné práva, ktoré nám umožňujú používať, 
reprodukovať, zobrazovať, hostiť a distribuovať písmo nahrané zákazníkom služby Spark v súvislosti s projektmi Spark 
(definované nižšie), ktoré vytvoríte prostredníctvom programu Adobe Spark. Písma odovzdané zákazníkom aplikácie Spark sa 
nepovažujú za projekty Spark, ako sa to definuje v Zmluvných podmienkach. Spoločnosť Adobe neprehlasuje ani nezaručuje, 
že akékoľvek takéto písmo odovzdané zákazníkom služby Spark bude kompatibilné alebo vhodné na použitie s programom 
Adobe Spark.  

1.2  V prípade, že nás tretia strana bude informovať, alebo sa dozvieme, že nemáte práva, na ktoré ste sa zaviazali v časti 1.1 
(Písmo odovzdané zákazníkom služby Spark), alebo že vaše Písmo odovzdané zákazníkom služby Spark porušuje práva 
duševného vlastníctva tretích strán, Písmo odovzdané zákazníkom služby Spark môžeme z vášho účtu a z projektov Spark, 
ktoré používajú toto Písmo odovzdané zákazníkom služby Spark, odstrániť. Ak z vášho účtu alebo z projektov Spark, ktoré 
používajú Písmo odovzdané zákazníkom služby Spark, vaše Písmo odovzdané zákazníkom služby Spark odstránime, 
zobrazenie vašich Spark Projektov sa môže zmeniť. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa môžu vaše projekty Spark 
zmeniť, navštívte stránku Časté otázky služby Adobe Spark.  

1.3  Ak služby poskytujú úložisko a túto funkciu umožňujú príslušné služby, svoje Písmo odovzdané zákazníkom služby Spark 
vám odporúčame pravidelne zálohovať kdekoľvek inde.  

1.4  Náš prístup k vášmu Písmu odovzdanému zákazníkom služby Spark môžete odvolať a naše práva kedykoľvek ukončiť 
odstránením Písma odovzdaného zákazníkom služby Spark z funkcie Správca značiek v aplikácii Adobe Spark.  

1.5  Po zrušení alebo zatvorení vášho účtu si vyhradzujeme právo vaše Písmo odovzdané zákazníkom služby Spark odstrániť. 
Niektoré kópie vášho Písma odovzdaného zákazníkom služby Spark však môžu byť uchované ako súčasť našich pravidelných 
záloh. 

1.6  Písmo odovzdané zákazníkom služby Spark nesmiete zdieľať ani sa správať a jednať spôsobom, ktorý porušuje práva 
duševného vlastníctva niekoho iného.  

1.7   Nesmiete odovzdávať, prenášať, ukladať ani sprístupňovať žiadne Písmo ani kód odovzdaný zákazníkom služby Spark, 
ktorý obsahuje vírusy, škodlivý kód, škodlivý softvér alebo akékoľvek komponenty určené na poškodenie alebo obmedzenie 
funkčnosti služieb.  

1.8   Informácie súvisiace s používaním Písma odovzdaného zákazníkom služby Spark, ako sú názvy nahraných Písiem 
odovzdaných zákazníkom služby Spark a spôsob použitia Písma odovzdaného zákazníkom služby Spark môžeme 
zhromažďovať.  

 
2.  Služby tretích strán.   

2.1  Adobe Spark obsahuje funkcie, ktoré vám umožňujú používať a vyhľadávať obsah od nezávislých služieb tretích strán 
priamo z programu Adobe Spark a importovať takýto obsah priamo do vášho Spark Projektu. Adobe Spark 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/legal/permissions/image-notice.html. Uplatňujú sa všetky ďalšie požiadavky uvedené vo 
všeobecných podmienkach týkajúce sa používania poskytovateľov ako tretích strán.    

https://www.adobe.com/legal/terms.html
https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html


 
3.   Osobné údaje návštevníkov služby Spark.    

3.1  Vaše povinnosti. Vo vzťahu medzi nami a vami, za všetky osobné údaje návštevníkov vašich projektov Adobe Spark 
(„Návštevníci služby Spark“), ktoré môžete zhromažďovať prostredníctvom svojich projektov Spark, keď si ich návštevníci 
prezerajú, využívajú k nim prístup alebo ich používajú, zodpovedáte výlučne vy. „Spark Projekty“ sú projekty, ktoré vytvoríte 
pomocou programu Adobe Spark, 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 
služby Spark, ktoré môžu zahŕňať sprístupnenie zásad ochrany osobných údajov na vašich Spark 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 Návštevníka služby Spark v súvislosti s konaním alebo zanedbaním vo vzťahu k osobným údajom a informáciám o 
Návštevníkoch služby Spark.   
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