Dodatočné podmienky služby Adobe Fonts
Publikované 16. marec 2020. Účinné od 16. apríla 2020. Týmito podmienkami sa nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie.
Tieto dodatočné podmienky upravujú používanie služby Adobe Fonts a odkazom sú zahrnuté do všeobecných podmienok
používania spoločnosti Adobe (ďalej len ako „Všeobecné podmienky“) dostupných na stránke www.adobe.com/go/terms
(tieto Dodatočné a Všeobecné podmienky sa spoločne ďalej označujú len ako „Podmienky“). Termíny s veľkým začiatočným
písmenom, ktoré tu nie sú vymedzené, majú rovnaký význam ako vo vymedzeniach vo Všeobecných podmienkach. Odkazy
na „Služby“ v týchto Dodatočných podmienkach sú definované v časti 1.14 (Služby).
1.

Vymedzenie pojmov

1.1 „Účet” označuje účet (vrátane ľubovoľného Adobe ID a profilu používateľa), ktorý si vytvoríte pri prvej registrácii služby,
vrátane akýchkoľvek jedinečných kľúčov alebo identifikátorov, ktoré vám poskytneme alebo inak použijeme na priradenie
vašej osoby k vášmu účtu.
1.2 „Plány predplatného spoločnosti Adobe“ znamená bezplatnú alebo platenú úroveň členstva v akomkoľvek členstve
alebo ponuke predplatného od spoločnosti Adobe vrátane, ale nie výhradne, plánov predplatného Adobe Creative Cloud a
Adobe Document Cloud.
1.3 „Počítač“ označuje virtuálne alebo fyzické zariadenie na ukladanie alebo spracovanie dát, ako sú servery, stolové počítače,
prenosné počítače, mobilné zariadenia, k Internetu pripojené zariadenia a hardvérové produkty. Ak zariadenie obsahuje viac
ako jedno virtuálne prostredie (vrátane virtuálnych strojov a virtuálnych procesorov), každé virtuálne prostredie sa bude
počítať za samostatný počítač.
1.4 „Počítačové Písma“ sú písma alebo skupiny písiem, ktoré vám sprístupníme prostredníctvom služby, ktorú môžete
synchronizovať so svojim počítačom a používať na vytváranie dokumentov.
1.5 „Dokumenty“ sú akákoľvek forma elektronického dokumentu, bez ohľadu na to, či je alebo nie je verejne distribuovaný,
ktorý používa Počítačové Písma, bez ohľadu na to, či sú integrované, vrátane účelov zobrazenia alebo prezerania kýmkoľvek,
kto pristupuje k dokumentu.
1.6 „Dokumentácia“ označuje vysvetľujúce písomné materiály a súbory alebo používateľskú dokumentáciu, ktorá je
priložená k Licencovanému obsahu alebo je vám zverejnená, sprístupnená alebo inak poskytnutá nami v súvislosti s vaším
využívaním služby.
1.7 „Osoba(y) udeľujúca(e) licenciu“ znamená akúkoľvek tretiu stranu, ktorá nám udelila licenciu na licencovaný obsah,
ktorý vám sprístupňujeme na vaše používanie.
1.8 „Licencovaný obsah“ znamená Počítačové Písma, Písma Marketplace, Webové Písma, webové projekty, službu a všetky
Aktualizácie.
1.9 „Licencované typy písma“ znamenajú (A) typy písma alebo skupiny typov písma, ku ktorým vám udeľujeme licenciu
prostredníctvom služby za účelom vášho použitia na základe týchto dodatočných podmienok a (B) písma Marketplace.
1.10 „Písma Marketplace“ sú písma alebo skupiny písiem, ku ktorým my alebo osoba udeľujúca licenciu vám poskytujeme
licenciu prostredníctvom služby za účelom vášho použitia, ktoré podliehajú licenčným podmienkam pre koncového
používateľa, ktoré sú buď naše, alebo poskytovateľa licencie.
1.11 „Médiá“ samostatne alebo spoločne označujú akýkoľvek publikovaný dokument alebo webovú stránku.
1.12 „Vydavateľ“ znamená osobu alebo entitu, ktorá vlastní alebo spravuje obsah, iný ako Licencovaný Obsah, zobrazujúci sa
na alebo v médiách.
1.13 „Platforma predajcu“ je ľubovoľná služba, ktorá svojim zákazníkom alebo klientom umožňuje vyberať typy písma na
webové stránky alebo iné produkty, ktoré v ich mene poskytuje (napr. platformy pre blogy, profily sociálnych sietí atď.)
1.14 „Služba(y)“ znamená online službu Adobe Fonts, vrátane písiem Marketplace, a všetky ostatné funkcie alebo obsah
sprístupnené z webovej stránky služby Adobe Fonts, na nej alebo dostupné prostredníctvom nej.

1.15 „Aktualizácie“ znamenajú akékoľvek aktualizácie, revízie, modifikácie alebo doplnky, ktoré môžu byť vytvorené alebo
nasadené alebo vám poskytované nami kedykoľvek s cieľom inovovať, rozšíriť alebo zlepšiť službu v rozsahu
neposkytovanom podľa samostatných zmluvných podmienok. Nie sme žiadnym spôsobom zodpovední voči vám za takéto
zmeny.
1.16 „Webová(é) stránka(y)“ znamená jednotlivo webové lokality, webové stránky alebo obsah webových stránok, ktoré
navrhujete, vyvíjate alebo vytvárate a ktoré sú publikované a začleňujú, sprístupňujú a verejne zobrazujú Webové typy písma
používajúc túto službu.
1.17 „Webové písma“ znamenajú písma alebo rodiny písiem, ktoré vám sprístupníme prostredníctvom služby, ktorú môžete
použiť na vytvorenie webových stránok.
1.18 „Webový(é) projekt(y)“ označuje softvérový balík, ktorý ste vytvorili prostredníctvom služby, ktorý obsahuje vaše
preferované nastavenia, voľby Licencovaného písma a formáty, štýly a iný softvérový kód spolu s akýmkoľvek kódom, ktorý
zabalí a identifikuje každé licencované písmo a spravuje a sleduje používanie licencovaných písiem v súvislosti s webovými
stránkami.
2.

Základné podmienky.

2.1 Plán predplatného od spoločnosti Adobe. Služba obsahuje (A) bezplatný predplatný program spoločnosti Adobe; a (B)
poplatkový (zaplatený) program odberu Adobe, ktoré vám umožňujú prístup k licencovaným písmam na použitie v médiách.
Niektoré platené plány predplatného Adobe môžu zahŕňať aj skúšobné obdobie.
2.2 Inovácie, typy písem z Marketplace.
(A) Ak máte prihlásený odber bezplatného plánu Adobe, musíte počítať s možnosťou, že určité licencované písma, ku ktorým
máte prístup, môžu byť v určitom okamihu v budúcnosti ponúkané výlučne v rámci plateného plánu predplatného Adobe.
Preto môžete byť požiadaní o inovovanie alebo zmenu vášho zvoleného plánu predplatného Adobe, aby ste k takýmto
licencovaným písmam mali prístup aj naďalej.
(B) Ak vykonáte inováciu z bezplatného programu odberu Adobe na platený plán odberu Adobe, termín bezplatného
programu odberu Adobe sa skončí v čase inovácie a vašej kreditnej karte bude v čase inovácie za nový platený program
odberu Adobe okamžite účtovaný príslušný poplatok.
(C) Ak svoj platený plán predplatného Adobe znížite alebo zrušíte, automaticky vám bude pridelený bezplatný plán
predplatného spoločnosti Adobe. Ak by ste niekedy prechádzali na nižšiu úroveň vášho plateného plánu predplatného,
súhlasíte s tým, že tým môžete prísť o niektoré funkcie alebo zníženie kapacity či obmedzení používania spojených s vaším
účtom. Za takúto stratu nezodpovedáme. Ak ste svoj platený plán predplatného Adobe zmenili na bezplatný individuálny
plán predplatného Adobe, k typom písem Marketplace budete mať prístup naďalej.
3.

Vaše práva a povinnosti; obmedzenia a vymedzenia vášho používania licencovaného obsahu.

3.1 Vaše používanie licencovaných písiem. V závislosti od objednávky plánu predplatného Adobe alebo typov písma z
Marketplace, ktorý ste si zvolili, sa licencované písma, ktoré sú vám sprístupnené na používanie, môžu líšiť. Niektoré funkcie
služby, funkcionality alebo kategórie licencovaných písiem, popísané v týchto Dodatočných podmienkach, nemusia byť
dostupné vo všetkých bezplatných plánoch odberu Adobe. Po zaregistrovaní, sprístupnení alebo použití ktorejkoľvek časti
licencovaných písiem a v súlade s príslušným vami vybraným plánom predplatného Adobe (a prípadne aj uhradení
poplatkov za plán predplatného Adobe) vám udelíme nevýlučné, neprideliteľné, neprenosné a obmedzené právo a licenciu
na sprístupnenie a používanie licencovaných písiem v súvislosti s dizajnom a vývojom publikovaných médií podľa oprávnení
priradených k licencovaným písmam na webových stránkach služby Adobe Fonts a iba na obdobie, počas ktorého si
ponecháte neprerušený plán predplatného Adobe. Licencia udelená v tomto oddiele 3.1 (Používanie licencovaného Písma
vami) podlieha tomuto:
(A) Zverejňovanie v počítači.
Na návrh a vývoj dokumentov môžete použiť počítačové písma a na účely tlače a zobrazenia dokumentu môžete do
dokumentu vložiť kópie týchto počítačových písiem. Typ písma musí byť podskupinou, aby boli zahrnuté len glyfy potrebné
na zobrazenie práce a dokument musí zatajiť alebo chrániť integrované údaje o type písma pred vedomým alebo náhodným
objavením či zneužitím. Z tejto licencie nevyplývajú ani nie sú udelené žiadne iné práva na vkladanie uvedených softvérov.

(B) Publikovanie na webovej stránke. Ak je povolené vaše Licencované písma používať na zverejňovanie webových
stránok, potom:
Webové písma môžete použiť na navrhovanie a vývoj vašich webových stránok a na vytvorenie webového projektu na takéto
účely. Vo svojom dizajne/návrhu webových stránok môžete priamo uviesť alebo zakódovať odkaz na webový projekt. Žiadne
iné použitie webu nie je povolené.
3.2 Využívanie webových projektov v podnikaní. Ak ste Podnikovým používateľom, súhlasíte s tým, že webové projekty vo
vašom obchodnom profile budú kontrolované spoločnosťou spojenou s týmto obchodným profilom za účelom prenosu
takýchto webových projektov na iného Podnikového používateľa.
3.3 Používanie licencovaného obsahu vydavateľmi, v ktorých mene vytvárate médiá. Vydavatelia, v ktorých mene ste
vytvorili Webové lokality, sa na prístup k licencovanému obsahu musia prihlásiť k službe priamo u nás. Vy nesmiete hostiť ani
ponúkať Webové písma alebo projekty pre Vydavateľa, ani im Službu predávať.
3.4 Povinnosti, obmedzenia, vymedzenia a zakázané spôsoby používania licencovaného obsahu.
(A) Vytváranie Kópií dokumentov. Môžete vytvárať kópie dokumentácie, ale nie v miere vyššej ako nutne potrebnej na vašu
internú referenciu v súvislosti s vaším používaním licencovaného obsahu.
(B) Pokračujúci Prístup k licencovanému obsahu. Trvalý prístup k licencovanému Obsahu si môže vyžadovať trvalé
internetové pripojenie na používanie alebo aktiváciu licencovaného obsahu alebo autorizáciu, obnovenie alebo overenie
vášho prístupu k licencovanému obsahu. V niektorých prípadoch sa licencovaný Obsah, ktorý vložíte do médií, bude
zobrazovať vám alebo tretím stranám, ktoré publikované médiá otvoria alebo zobrazia, iba pokiaľ budete mať aktivovaný
neprerušený plán predplatného Adobe (vrátane úhrady všetkých príslušných poplatkov za plán predplatného Adobe).
(C) Zahrnuté komponenty otvoreného zdroja „open source“. Časti licencovaného obsahu môžu využívať alebo obsahovať
softvérové komponenty a softvérové programy otvoreného zdroja „open source“. Vaše používanie takéhoto licencovaného
obsahu sa bude riadiť aj podmienkami príslušnej licencie „open source“, uvedenej v súboroch a autorskými právami alebo
licenčných oznámeniach priložených k licencovanému Obsahu.
(D) Zachovanie existujúcich vyhlásení. Vám poskytovaný licencovaný obsah môže byť zabezpečený určitými vyhláseniami
o vlastníctve vrátane vyhlásení o patente, autorských právach a obchodných značkách. Všetky takéto oznámenia o
vlastníctve, zobrazené v alebo na licencovanom obsahu, musíte zachovať tak, ako vám boli poskytnuté (a neodstraňovať ich
ani nemeniť).
(E) Zakázané spôsoby použitia licencovaného obsahu. Okrem toho, čo môže byť povolené podľa ľubovoľných licenčných
podmienok otvoreného zdroja „open source“ aplikovateľných na určité komponenty otvoreného zdroja „open source“, ktoré
môžu byť zahrnuté v licencovanom obsahu alebo distribuované s licencovaným obsahom, sa vám výslovne zakazuje:
(1) hosťovanie licencovaného Obsahu na vašom vlastnom serveri alebo cez inú vlastnú možnosť hosťovania alebo službu,
(2) vrátane zakomponovania, zlučovania, vkladania alebo iného distribuovania akéhokoľvek Licencovaného Obsahu v rámci
vami publikovaných médií, alebo ďalšie licencovanie vášho prístupu k používaniu ľubovoľnej časti Licencovaného Obsahu
akejkoľvek ďalšej osobe, s výnimkou prípadov popísaných v článku 3.1 (Používanie Licencovaných typov Písma vami) týchto
dodatočných podmienok,
(3) umožnenie externého výstupu licencovaných písiem z vami publikovaných médií alebo distribuovanie ľubovoľnej časti
licencovaných písiem na samostatnej báze alebo iným spôsobom, ktorý by iným osobám umožňoval používať licencované
písma na vytváranie nového obsahu mimo vami publikovaných médií,
(4) pridávanie akejkoľvek funkcionality do, alebo akejkoľvek inej zmeny, úpravy, adaptácie, prekladu, prevedenia,
modifikácie, vytvárania alebo vyrábania či vyrobenia akýchkoľvek odvodených diel ktorejkoľvek časti Licencovaných písiem,
(5) rozloženie, dekompilovanie, spätné analyzovanie alebo iný pokus o zistenie zdrojového kódu webového projektu alebo
Licencovaných písiem, alebo marenie, vynechávanie alebo iné obchádzanie ľubovoľných ochranných mechanizmov vo
webovom projekte alebo licencovaných písmach, s výnimkou, že aplikovateľné zákony jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate,
výslovne zakazujú také obmedzenia. Najskôr musíte o informácie požiadať nás a my vám môžeme podľa nášho uváženia
poskytnúť informácie alebo stanoviť primerané podmienky vrátane primeraných poplatkov týkajúcich sa vášho použitia
softvéru alebo licencovaných písiem, aby sa zabezpečilo, že sú chránené práva duševného vlastníctva k licencovanému
obsahu, ktoré sú naše a našich poskytovateľov licencií,

(6) prideľovanie, udeľovanie bezpečnostného záujmu o niečo alebo prenesenie akejkoľvek časti vašich práv na používanie
Licencovaných písiem,
(7) pokúšanie sa o skopírovanie, presunutie alebo odstránenie licencovaných písiem z webového projektu, lokalít alebo
priečinkov vo vašom počítači, kam sme my nainštalovali takéto licencované písma, alebo iné pokusy o sprístupnenie alebo
používanie licencovaných písiem než priame objednanie služby pomocou nami poskytovaných prostriedkov na tento účel,
(8) kopírovanie alebo distribuovanie licencovaných písiem (s výnimkou explicitného súhlasu v prípade licencovaných typov
písma vložených do niektorých typov publikovaných médií v súlade s článkom 3.1(A) (Zverejňovanie v počítači) týchto
dodatočných podmienok) na používanie v prostredí poskytovateľa služieb, napríklad poskytovateľa komerčnej tlače,
(9) zdieľanie prístupu k počítačovým písmam, ktoré boli synchronizované s vaším počítačom,
(10) vykresľovanie, výroba alebo zachytenie glyfov, v celosti alebo čiastočne, za účelom distribúcie alebo predaja ako typu
písma alebo sádzacieho systému.
(11) hosťovanie Webových typov Písma alebo Webových Projektov pre vašich vlastných zákazníkov alebo klientov alebo
ďalší predaj služieb; a
(12) používať žiadnu časť Licencovaného Obsahu v Platforme Predajcu bez predchádzajúceho výslovného písomného
súhlasu od nás.
(F) Súlad s týmito Dodatočnými podmienkami. Na základe včasného oznámenia môžeme požadovať záznamy, ktoré sa
týkajú vášho dodržiavania týchto Dodatočných Podmienok, a vy súhlasíte s tým, že nám poskytnete takéto záznamy do
tridsiatich (30) dní od prijatia našej žiadosti.
4.

Iné práva a povinnosti.

4.1 Podpora. Technická podpora sa poskytuje iba účastníkom, ktorí si plán predplatného odberu Adobe zaplatili. Za účelom
poskytnutia technickej podpory môže byť potrebné, aby sme komunikovali s vami alebo vašimi pracovníkmi a požadovali
prístup k vašim systémom alebo sieťam. Pokiaľ spoločnosti takúto spoluprácu neposkytnete, môže dôjsť k obmedzeniu
rozsahu podpory, ktorú vám môžeme poskytnúť.
4.2 Vypovedanie.
(A) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že získavame Licencovaný Obsah od poskytovateľov licencií, ktorí vlastnia alebo
majú práva na licencovanie takéhoto Licencovaného Obsahu. Vaše oprávnenia a licencia na používanie tohto Licencovaného
Obsahu a jeho začlenenie do médií závisia od pokračujúcej vynútiteľnosti akýchkoľvek dohôd medzi nami a našimi
poskytovateľmi licencií k obsahu. Ak príslušné dohody medzi nami a našimi poskytovateľmi licencií budú ukončené,
Licencovaný Obsah budete stále môcť použiť vo vašich médiách, ak vám neposkytneme oznámenie o ukončení. Budeme sa
snažiť poskytnúť vám toto oznámenie v primeranom čase pred akýmkoľvek takýmto ukončením.
(B) My, na základe nášho vlastného uváženia, môžeme váš účet dočasne alebo natrvalo pozastaviť, ak zistíme prípady
zneužitia, nesprávneho používania, nadmerne častých požiadaviek na službu alebo iného nadmerného používania služby.
(C) Akýkoľvek pokus o narušenie prevádzky licencovaného obsahu ľubovoľným spôsobom môže viesť k trestnému postihu a
môže podliehať vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu.
4.3 Refundácia. V súvislosti s nákupom Písiem z Marketplace sa za zrušenie, zníženie verzie alebo iné zmeny nebudú
poskytovať žiadne refundácie.
4.4 Účinnosť vypovedania alebo zrušenia.
(A) Pri ukončení platnosti vášho účtu či už z vašej strany alebo zo strany našej z dôvodu, že ste porušili tieto dodatočné
podmienky, môžeme váš účet bez ďalšieho oznámenia uzavrieť.
(B) Vypovedanie alebo zrušenie vášho účtu môže mať za následok okamžité deaktivovanie alebo vymazanie vášho účtu
a prepadnutie a vymazanie celého obsahu na vašom účte, vrátane vašej celej konfigurácie služby a údajov o dizajne webovej
stránky, a po takomto vymazaní už nebude možné tieto informácie znovu obnoviť ani získať. Po vymazaní nie je možné tieto
informácie obnoviť ani získať späť.
4.5 Osobné údaje. Informácie o postupoch ochrany osobných údajov služby Adobe Písma nájdete na stránke
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.
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