Dodatočné obchodné podmienky
Publikované 16. marec 2020. Účinné od 16. apríla 2020. Týmito podmienkami sa nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie.
Tieto dodatočné podmienky sa na vás vzťahujú iba v prípade, ak ste firma, ako sa to uvádza vo Všeobecných podmienkach.
Tieto dodatočné podmienky sú začlenené odkazom do Všeobecných podmienok používania spoločnosti Adobe („Všeobecné
podmienky“) dostupných na www.adobe.com/go/terms. Na vaše používanie Služieb a Softvéru sa môžu vzťahovať aj iné
Dodatočné podmienky, ktoré sú formou odkazu zahrnuté do Všeobecných podmienok. Pojmy uvádzané veľkými
začiatočnými písmenami, ktoré tu nie sú vymedzené, majú rovnaký význam ako vo vymedzeniach vo Všeobecných
podmienkach.
1.

Vymedzenie pojmov

1.1 „Admin“ je správca, ktorý spravuje služby a softvér pre podnikových používateľov v rámci vašej firmy.
1.2 „Admin Console“ je používateľské rozhranie správy programu, ktoré umožňuje správcom spravovať svoje podnikanie
Služby a Softvér.
2.

Správca a Admin Console.

2.1 Správca spravuje oprávnenia pre všetkých podnikových používateľov. Jednotlivec, ktorý prijíma Zmluvné podmienky vo
vašom mene, bude pridelený ako počiatočný správca. Správca môže podľa potreby priradiť ďalších podnikových
používateľov, aby sa stali správcami. Aby bolo možné na správu použiť Admin Console, musí byť priradený aspoň jeden
správca. Splnomocňujete ktoréhokoľvek správcu, aby konal vo vašom mene, a zodpovedáte za jeho konanie a opomenutia.
2.2 Správcovia majú dôležité práva a kontrolu nad vašimi nárokmi a obsahom a obchodnými profilmi vašich obchodných
používateľov. V Admin Console každý administrátor spravuje oprávnenia, môže pridávať a odstraňovať obchodných
používateľov, pristupovať k profilom podnikových používateľov a zobrazovať informácie o účtoch podnikových
používateľov. Spoločnosť Adobe môže vašim firemným používateľom poskytovať osobné údaje správcov.
2.3 Každý Podnikový používateľ, ktorého správca priradí do Admin Console, môže prijímať softvér a služby, a to aj bez toho,
aby im správca pridelil predplatné alebo licenciu. Admin Console sa považuje za súčasť služieb a prístup k nej majú iba
správcovia.
3. Podnikoví používatelia. Musíte zabezpečiť, aby vaši podnikoví používatelia dodržiavali tieto podmienky. Ste
zodpovední za konanie vašich podnikových používateľov; vrátane platieb a objednávok, ktoré môžu zadať. Zodpovedáte tiež
za obsah svojich podnikových používateľov a obchodné profily. Musíte zabezpečiť, aby všetci podnikoví používatelia
zachovávali diskrétnosť všetkých identifikačných údajov a hesiel. Spoločnosť Adobe nekontroluje a nezodpovedá za
možnosti ukladania obsahu podnikových používateľov.
4. Zmena priradenia licencie Priradenie licencie môžete zmeniť z jedného podnikového používateľa na iného bez potreby
nákupu ďalšej licencie za predpokladu, že ak to výslovne nepovolíme, takto opätovne priradené licencie nemôžu byť znovu
nasadené v žiadnom modeli zdieľania licencií ani podobnom modeli nasadenia (vrátane prechodného, prenajímaného či
postupovaného nasadzovania licencií alebo používania všeobecného používateľa). Zhromažďujeme metrické údaje o počte
licencií nasadených a opakovane nasadzovaných Podnikovými používateľmi.
5. E-mailová doména. Ak sa od vás vyžaduje identifikácia domény na prevádzkovanie Služieb, môžeme overiť, že túto
doménu vlastníte alebo spravujete. Ak nevlastníte alebo nespravujete doménu, ktorú určíte, nemáme žiadnu povinnosť
poskytovať vám Služby.
6. Podpora. Ak ste si zakúpili podnikové služby a softvér prostredníctvom nákupného programu Adobe, podrobnosti o
podpore nájdete tu: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html.

7. Informácie o využití aplikácie. Vaši Podnikový používatelia majú možnosť zdieľať s nami informácie o tom, ako naše
aplikácie využívajú. Táto informácia je spojená s účtom spoločnosti Adobe patriaceho Podnikovému používateľovi, a
umožňuje nám poskytnúť mu osobnejší zážitok, pričom nám zároveň pomáha zlepšovať kvalitu a funkcie produktov. Ďalšie
informácie vrátane informácií o tom, ako môžu podnikoví používatelia zmeniť svoje preferencie, nájdete v našich zásadách
ochrany osobných údajov.
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