Zmluva s prispievateľom v službe Adobe Stock
Dodatočné podmienky k Všeobecným podmienkam používania produktov Adobe
Uverejnené 16. marca 2020. Účinné od 16. apríla 2020. Tieto podmienky vylučujú všetky predchádzajúce verzie.
Tieto Dodatočné podmienky sú zahrnuté formou odkazu do Všeobecných podmienok používania produktov Adobe
(„Všeobecné podmienky“) dostupných na www.adobe.com/go/terms a upravuje sa nimi vaše používanie Služieb Adobe
Stock týkajúce sa nahrávania alebo odosielania akéhokoľvek Diela do služby Adobe Stock. Tieto Dodatočné podmienky sa
vzťahujú na všetok obsah, fotografie, ilustrácie, vektorovú grafiku, obrázky, šablóny, 3D zdroje, videá a iné obrazové alebo
grafické diela (spoločne a vrátane všetkých súvisiacich kľúčových slov, opisov, kreditov a titulkov), ktoré nám odošlete alebo
ktoré nahráte na Webovú lokalitu v súlade s týmito Dodatočnými podmienkami alebo akoukoľvek ich predošlou verziou
(ďalej len ako „Dielo“ alebo „Diela“). Tieto Dodatočné podmienky a Všeobecné podmienky sa spoločne označujú ako
„Podmienky.“Termíny uvádzané veľkými začiatočnými písmenami, ktoré tu nie sú vymedzené, majú rovnaký význam ako tie,
ktoré sú definované vo Všeobecných podmienkach. Pojmom „Webová lokalita“ sa označujú naše webové lokality a aplikácie,
ktoré uľahčujú prístup k týmto webovým lokalitám, vrátane, ale nielen na contributor.stock.adobe.com, fotolia.com,
stock.adobe.com, a adobe.com. Ak dielo odovzdáte v mene príslušných vlastníkov autorských práv, vyhlasujete a zaručujete,
že máte oprávnenie a zaistíte, aby títo vlastníci autorských práv v prípade potreby dodržiavali Podmienky. Ak odovzdáte Dielo
v mene nejakého subjektu, Podmienky sa vzťahujú aj na daný subjekt a jeho pridružené subjekty. V takom prípade
vyhlasujete a potvrdzujete, že máte právomoc zaviazať tento subjekt k plneniu Podmienok.
1. Licencie pre spoločnosť Adobe. Udeľujete nám nevýlučnú, celosvetovú, trvalú, úplne zaplatenú a bezplatnú licenciu na
používanie, reprodukciu, verejné zobrazovanie, verejné vykonávanie, distribúciu, indexovanie, preklad a úpravu vášho Diela
na účely prevádzky Webovej lokality, na prezentáciu, distribúciu, marketing, propagáciu a licencovanie Diela používateľom,
na vývoj nových funkcií a služieb, na archivovanie vášho Diela a na ochranu vášho Diela. Dielo môžeme používať na účely
marketingu a propagácie vášho Diela, Webovej lokality, nášho podnikania a ďalších našich produktov a služieb, pričom pre
tento prípad nám udeľujete nevýlučnú, celosvetovú, úplne zaplatenú a bezplatnú licenciu na používanie, reprodukciu, verejné
zobrazovanie, distribúciu, úpravu, verejné vykonávanie a preklad Diela podľa potreby, pričom odškodniť vás môžeme podľa
nášho uváženia, ako sa to uvádza v časti 5 (Platba) nižšie. Taktiež nám dávate právo, nie však povinnosť, používať vaše
zobrazované meno, ochranné známky a obchodné názvy v súvislosti s našimi marketingovými a propagačnými aktivitami
a našou licenciou na Dielo podľa Podmienok.
2. Licencie pre používateľov. Udeľujete nám licenciu na ďalšie poskytovanie licencie (sublicencovanie) na naše právo na
používanie, reprodukciu, verejné zobrazovanie, distribúciu, úpravu, verejné vykonávanie a prekladanie Diela na nevýlučnom,
celosvetovom a trvalom základe v akomkoľvek médiu alebo vyhotovení. Ďalšiu licenciu na Dielo môžeme používateľom
poskytnúť na základe písomnej alebo elektronickej dohody medzi nami a používateľom („Používateľská zmluva“). Licencia
pre používateľov môže zahŕňať právo na úpravu a vytváranie odvodených diel na základe Diela, napríklad aj vrátane práva na
predaj alebo distribúciu Diela alebo jeho reprodukcií na účely predaja, ak je Dielo začlenené do alebo je súčasťou tovaru
alebo iného autorského diela, v akomkoľvek médiu alebo formáte, ktoré je známe teraz alebo bude známe neskôr, za
predpokladu, že takéto používanie upraveného Diela používateľmi je obmedzené výhradne na tie isté použitia povolené
s ohľadom na pôvodné Dielo. Týmto sa objasňuje, že používateľom a iným oprávneným tretím stranám (ako sú napríklad
marketingoví konzultanti alebo poskytovatelia služieb) môžeme povoliť zverejnenie alebo zdieľanie Diela na stránkach
sociálnych médií alebo iných webových lokalitách tretích strán za predpokladu splnenia prípadných obmedzení uložených
Používateľskou zmluvou. Ponúkame program aplikačného programového rozhrania („API“), ktorý našim partnerom
umožňuje prezentovať a uľahčiť predaj Diela.
3.

Práva duševného vlastníctva.

3.1 Práva duševného vlastníctva. Vyhlasujete a potvrdzujete, že vlastníte všetky práva, nároky a podiely v súvislosti
s Dielom vrátane všetkých autorských práv, ochranných známok, patentov, práv na súkromie, práv na publicitu, morálnych
práv a iných vlastníckych práv (ďalej spoločne len ako „Práva duševného vlastníctva“) alebo máte všetky potrebné práva
a licenciu na to, aby ste nám mohli udeliť licencie podľa týchto Podmienok. Ďalej vyhlasujete a potvrdzujete, že Dielo nebude
porušovať Práva duševného vlastníctva iných subjektov, nebude obsahovať zavádzajúce ani nepravdivé informácie ani žiaden

nelegálny alebo hanlivý obsah. Nebudete nahrávať žiadne Dielo, ktoré porušuje alebo narúša Práva duševného vlastníctva
akejkoľvek osoby alebo subjektu ani ktoré predstavuje akékoľvek očierňovanie, ohováranie ani iné hanobenie inej osoby
alebo subjektu. Musíte tiež dodržiavať platné právne predpisy.
3.2 Povolenia na používanie. Ak Dielo obsahuje obraz alebo podobu identifikovateľnej osoby, ochrannej známky alebo loga
alebo určité typické znaky, ktoré sú chránené Právami duševného vlastníctva, vyhlasujete a potvrdzujete, že (A) ste získali
všetky potrebné a platné povolenia alebo zmluvy, ktoré sú v podstatnej miere podobné nášmu štandardnému modelu
a povoleniam na používanie majetku, pre každú osobu alebo majetok zobrazený v Diele; a (B) na našu žiadosť nám okamžite
poskytnete kópie takýchto povolení alebo dohôd. Ak však súhlasíme s tým, že môžete prispieť do našej zbierky redakčného
obsahu a odovzdáte dielo označené ako „iba na redakčné účely“, môžeme ho prijať bez povolenia na používanie modelu
alebo vlastníctva, podľa vlastného uváženia a podľa akýchkoľvek našich pokynov alebo požiadaviek. V prípade Diela
určeného „len na redakčné použitie“ vyhlasujete a potvrdzujete, že: 1) Dielo pravdivo zobrazuje predmet, 2) všetky
zodpovedajúce kľúčové slová, opisy, kredity a titulky sú presné a 3) Dielo nebolo upravené takým spôsobom, ktorý by zmenil
jeho redakčný kontext alebo integritu.
4. Vlastníctvo a používanie Diela. Na základe týchto Podmienok sa na nás neprevádza žiaden nárok ani vlastnícke právo
na Dielo ani v súvislosti s Dielom. Okrem licencií, ktoré ste udelili v súlade s Podmienkami, si na Dielo neuplatňujeme žiaden
vlastnícky nárok ani práva. My aj naši používatelia, ktorí Dielo používajú, majú právo, ale nie povinnosť, vás ako tvorcu
alebo zdroj Diela bežným spôsobom identifikovať. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri komerčnom použití diela (A)
nie je tvorcom zvyčajne pripisované takéto použitie; (B) používatelia nebudú povinní tvorcom platiť; a (C) Dielo môže byť
upravené a použité v súvislosti s akýmkoľvek subjektom (okrem pornografického alebo nezákonného). Z tohto dôvodu sa
vzdávate akéhokoľvek práva namietať proti týmto spoločným obchodným praktikám; Používateľské zmluvy však nepovoľujú
použitie Diela na pornografické alebo nezákonné účely. Okrem toho môžu byť metadáta zmenené, odstránené alebo pridané
bez toho, aby nám, našim distribútorom alebo používateľom vznikli nejaké záväzky. Nezodpovedáme za nedodržanie
podmienok Používateľskej zmluvy ani za zneužitie treťou stranou. Udeľujete nám právo presadzovať vaše Práva duševného
vlastníctva voči porušovateľom, nemáme však v tomto smere žiadne povinnosti. Ak sa domnievate, že vaše Dielo bolo
zneužité, súhlasíte s tým, že nás o tom budete informovať a že bez nášho písomného súhlasu vopred nepodniknete žiadne
kroky.
5.

Platba.

5.1 Ceny a platobné údaje. Budeme vám platiť v súlade s opisom v časti venovanej cenám a platobným údajom na stránke
https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html (alebo nástupníckej stránke či adrese URL) (spoločne
ďalej len ako „Ceny a Platobné údaje“) za akýkoľvek predaj licencií na Dielo, pokiaľ nedôjde k zrušeniu, vráteniu alebo
refundácii. Ceny a platobné údaje môžeme priebežne meniť, a to napríklad aj formou aktualizácie kategórií Diel, aktualizácie
tvorby cien a platobných podmienok a presmerovania na novú časť o cenách a platobných informáciích. Ceny a platobné
údaje by ste si mali pravidelne pozerať. Pokračovaním v odosielaní alebo nahrávaní Diel a tým, že Diela neodstránite,
súhlasíte s prípadnými novými cenami a platobnými údajmi v priebežne revidovanej podobe. Svoje Dielo môžete označiť ako
bezplatný obsah, pričom v takom prípade môžeme takéto Dielo distribuovať bez toho, aby nám vznikala nejaká
zodpovednosť voči vám alebo aby sme vám museli platiť. Ak nie ste vlastníkom autorských práv k dielu, ste v prípade potreby
zodpovední za kompenzáciu takýchto vlastníkov autorských práv. Na to, aby sme vám zabezpečili platby, môžeme využívať
externých spracovateľov platieb, ako napríklad PayPal. Ak my alebo naši partneri ponúkame reklamnú, skúšobnú, testovaciu
alebo vodotlačenú verziu vášho Diela, nevznikajú nám povinnosti platby podľa tejto časti.
5.2 Dane. Nesiete zodpovednosť za vyplnenie všetkých daňových formulárov (IRS) na účely získania platby. „Osoba USA“
(podľa vymedzenia daňovej správy USA IRS) nám musí predložiť vyplnený formulár IRS W-9. „Zahraničná osoba“ (podľa
vymedzenia daňovej správy USA IRS) nám musí predložiť vyplnený formulár IRS W-8, aby bolo možné uplatniť si zníženú
sadzbu dane alebo oslobodenie od zrážkovej dane pre rezidenta zahraničnej krajiny, s ktorou má USA zmluvu o dani
z príjmov. Ak akýkoľvek poplatok, ktorý je vám splatný, podlieha zrážkovej alebo inej dani vyberanej pri zdroji akýmkoľvek
daňovým úradom, takúto daň odpočítame z poplatku, ktorý je vám splatný. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vám
poskytli kópiu úradného dokladu o zaplatení takejto dane, ak je k dispozícii. Budeme s vami primerane spolupracovať, aby ste
získali výhody z prípadných platných zmlúv o zdanení vzťahujúcich sa na takéto dane.
6.

Doručovanie, odosielanie a správa Diela.

6.1 Doručovanie a odosielanie Diela. Dielo doručíte v požadovaných formátoch a požadovanými metódami doručovania.
Okrem toho Dielo odošlete na naše posúdenie v súlade s usmerneniami, ktoré sú k dispozícii na našej Webovej lokalite, alebo
ktoré vám poskytneme (ďalej len ako „Usmernenia“). Tieto Usmernenia môžeme priebežne meniť. Usmernenia by ste si mali
pravidelne pozerať. Dielo, ktoré odovzdáte na Webovú lokalitu alebo inak, môžeme na základe vlastného uváženia prijať
alebo odmietnuť.
6.2 Riadenie diela. Dielo môžete z Webovej lokality kedykoľvek odstrániť, ale za predpokladu, že neodstránite viac ako
100 položiek Diela alebo 10 % Diela (podľa toho, ktorá hodnota je vyššia) počas každého 90-dňového obdobia bez toho, aby
ste spoločnosti Adobe poskytli písomné oznámenie 90 dní vopred. Dielo môžeme odstrániť alebo váš účet ukončiť podľa
nášho uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.
7. Povinnosti súvisiace s odškodnením. Bez toho, aby ste obmedzili svoje povinnosti vo všeobecných podmienkach,
odškodníte nás a naše dcérske a pridružené spoločnosti, úradníkov, zástupcov, zamestnancov, partnerov, príjemcov
a poskytovateľov licencií (vrátane používateľov) v súvislosti so všetkými nárokmi, stratami alebo ujmami vrátane
primeraných právnických poplatkov, ktoré vyplynú z vašich Diel alebo obsahu, ktorý nám odošlete, z vášho používania
Webovej lokality alebo vášho porušenia Podmienok alebo vzniknú v súvislosti s týmito skutočnosťami. Máme právo
kontrolovať obhajobu akýchkoľvek nárokov, konaní alebo záležitostí, za ktoré máte poskytnúť odškodnenie, s právnym
poradcom podľa nášho vlastného výberu. Pri obhajobe obrane akýchkoľvek takýchto nárokov, konaní alebo záležitostí s nami
budete v plnej miere spolupracovať. Každá suma, ktorá je alebo vám môže byť splatná podľa časti 5 vyššie (Platba), sa môže
započítať alebo znížiť o sumu, ktorú dlhujete na základe vašich povinností poskytnúť odškodnenie podľa tejto časti bez toho,
aby vám bola v tomto smere poslaná žiadosť alebo oznámenie.
8.

Ukončenie zmluvy a pretrvanie platnosti

8.1 Ukončenie. Tieto Dodatočné podmienky môžeme ukončiť, Dielo odstrániť a váš účet pozastaviť bez predchádzajúceho
upozornenia. Ak tieto Dodatočné podmienky ukončíme dôvodne, nebudeme mať voči vám žiadne povinnosti platby. Ako
príklad takéhoto dôvodu možno uviesť, že nesmiete sťahovať obsah služby Adobe Stock pre primárny cieľ umelo zvýšiť počet
stiahnutí obsahu určitým prispievateľom alebo umelo vyvolať platby. Tieto Dodatočné podmienky môžete kedykoľvek
ukončiť na základe písomného oznámenia s 90-dňovou výpovednou lehotou, ktoré nám pošlete e-mailom na adresu
contributor-support@adobe.com. Vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme Dielo, ktoré ste odstránili z našej Webovej
lokality, odstránili aj z webových lokalít našich pridružených subjektov (vrátane webových lokalít so spoločným označením),
a to do 60 dní po odstránení Diela z Webovej lokality. Pred ukončením týchto Dodatočných podmienok alebo odstránením
vášho Diela z webových lokalít našich pridružených subjektov môžu naši používatelia naďalej získavať nové licencie na Dielo.
8.2 Účinok ukončenia; Pretrvanie platnosti. Po ukončení týchto Dodatočných podmienok môžeme ďalej používať Dielo
výlučne na interné, archívne a referenčné účely alebo ako je uvedené v tejto časti 8.2 (Účinok ukončenia; Pretrvanie
platnosti). Oddiely 3 (Práva duševného vlastníctva), 4 (Vlastníctvo a využívanie diela), 5.1 (Údaje o cenách a platbách) (ak má
spoločnosť Adobe nejaké platobné povinnosti), 5.2 (Dane), 7 (Povinnosti odškodnenia), 8 (Ukončenie a Pretrvanie platnosti) a
9.1 (Vzťah) zostanú v platnosti aj po ukončení týchto Dodatočných podmienok. Akékoľvek licencie na Dielo udelené našim
používateľom alebo nám pred dňom ukončenia platnosti alebo pred odstránením Diela z Webovej lokality zostávajú
v platnosti aj po ukončení týchto Dodatočných podmienok. Používatelia, ktorým Používateľské zmluvy umožňujú licencovať
a vlastniť Dielo ako kombinovanú verziu (napr., ako vzorovú ukážku), môžu okrem toho túto licenciu premeniť na licenciu na
používanie. Za každý licenčný poplatok, ktorý dostaneme v súvislosti s Dielom po ukončení týchto Dodatočných podmienok,
vám poskytneme platbu v súlade s časťou 5 (Platba).
9. Rôzne ustanovenia.
9.1 Vzťah. Ak ste rezidentom USA, vzťah máte so spoločnosťou Adobe Inc., spoločnosťou USA. Ak nie ste rezidentom USA,
vzťah máte so spoločnosťou Adobe Canada Services Corporation, kanadskou spoločnosťou. Vzťah medzi vami a nami podľa
týchto dodatočných podmienok je vzťah nezávislých dodávateľov. Na objasnenie nie sme žiadnymi spoločníkmi, partnermi,
riaditeľmi ani agentmi alebo vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec. Nič v týchto Dodatočných podmienkach nemá za cieľ,
a ani nebude, poskytovať žiadnej tretej osobe alebo subjektu žiadne práva, výhody ani prostriedky nápravy akejkoľvek
povahy.

9.2 Odmietnutie zodpovednosti. Výslovne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za informácie, spätnú väzbu, materiály
alebo odpovede na otázky, ktoré my alebo naši zástupcovia poskytujú, ktoré sú poskytované iba ako zdvorilostné a nemenia
podmienky ani nepredstavujú právne poradenstvo. Bez obmedzenia neručíme, že vy alebo ktorákoľvek iná strana môže
dosiahnuť alebo dosiahne akúkoľvek úroveň platieb alebo výnosov podľa alebo vyplývajúc z týchto dodatočných podmienok.
9.3 Komunikácia. Beriete na vedomie, že spoločnosť Adobe vás môže kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo inak, aby
s vami mohla komunikovať o potrebách týkajúcich sa obsahu služieb Adobe a efektívnych možnostiach spolupráce.
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