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Tieto Dodatočné podmienky upravujú vaše používanie služby Document Cloud a sú formou odkazu zahrnuté do 
Všeobecných podmienok používania spoločnosti Adobe (ďalej len „Všeobecné podmienky“) dostupných na 
www.adobe.com/go/terms (tieto Dodatočné podmienky a Všeobecné podmienky sa spoločne ďalej označujú len ako 
„Podmienky“). Termíny uvádzané veľkými začiatočnými písmenami, ktoré tu nie sú vymedzené, majú rovnaký význam ako vo 
vymedzeniach vo Všeobecných podmienkach. Odkazy na „Služby“ v týchto dodatočných podmienkach sa vzťahujú na služby 
Document Cloud. Ak vaša licencia na služby zahŕňa službu Adobe Sign a pri používaní služby Document Cloud pracujete so 
službou Adobe Sign, dodatočné podmienky používania pre službu Adobe Sign, ktoré sa nachádzajú na adrese 
www.adobe.com/go/adobesignterms, platia tiež. „Koncový užívateľ“ je každá osoba alebo spoločnosť, ktorá prijíma, 
kontroluje, akceptuje, podpisuje, schvaľuje, prenáša, deleguje činnosť na tretiu stranu alebo inak interaguje s týmito Službami. 
 

1. Trvanie a vypovedanie Podmienok 

1.1  Tieto Dodatočné podmienky zostanú v platnosti až do ich vypovedania buď z vašej strany alebo z našej strany tak, ako je 
to uvedené vo Všeobecných podmienkach. Okrem dôvodov, na základe ktorých môžeme vypovedať tieto Dodatočné 
podmienky vo vzťahu k vám tak, ako je to uvedené vo Všeobecných podmienkach, môžeme tieto Dodatočné podmienky 
vypovedať v prípade, ak váš účet Služieb používajú iné neoprávnené tretie strany. 

1.2  Popri oddieloch uvedených v časti „Pretrvanie platnosti“ Všeobecných podmienok zostanú nasledujúce časti týchto 
Dodatočných podmienok platné aj po vypršaní alebo ukončení Zmluvných podmienok: 1.2 (Termín a ukončenie), 2 (Vaše 
povinnosti) a 4 (Podmienky vzťahujúce sa na konkrétne služby). 
 

2. Vaše povinnosti. V našom vzájomnom vzťahu ste výhradne vy zodpovedný za všetky osobné údaje o koncových 
používateľoch, ktoré boli použité a predložené v súvislosti so Službami. Musíte:  

(A) dodržiavať všetky zákony a pravidlá týkajúce sa ochrany údajov a súkromia, ktoré sa vzťahujú na osobné údaje koncových 
používateľov, vrátane získania a udržiavania súhlasu, ak sa vyžaduje; a 

(B) ochraňovať, poskytnúť náhradu a odškodniť nás vo vzťahu k nárokom, súdnym sporom alebo konaniam proti nám zo 
strany koncového používateľa v súvislosti s konaním alebo zanedbaním vo vzťahu k takýmto osobným údajom o koncových 
používateľoch. 
 

3. Propagačné programy. Táto časť 3 (Propagačné programy) sa vás týka len, ak sme vám udelili zvláštne oprávnenia na 
prístup k Službám na základe zvláštneho programu (jednotlivo „Propagačný program“). Vaše právo využívať Služby na 
základe Propagačného programu končí ihneď po vypršaní obmedzeného časového obdobia, ktoré bolo stanovené v rámci 
Propagačného programu. Okrem toho si vyhradzujeme právo kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu prerušiť alebo 
pozastaviť akýkoľvek Propagačný program alebo vaše využívanie Služieb na základe Propagačného programu. Vaše práva 
a práva koncových používateľov na prístup k Obsahu, ktorý bol zaslaný na váš účet a spracovaný Službami na základe 
Propagačného programu, je možné v prípade potreby zmeniť alebo zrušiť ihneď po zrušení vášho využívania Služieb. 
 

4. Podmienky vzťahujúce sa na konkrétne služby. Podmienky v tejto časti 4 (Podmienky vzťahujúce sa na konkrétne 
služby) sa vzťahujú len na konkrétne Služby uvedené nižšie. V prípade rozporu medzi touto časťou 4 (Podmienky vzťahujúce 
sa na konkrétne služby) a týmito Dodatočnými podmienkami sú prioritnejšie podmienky časti 4 (Podmienky vzťahujúce sa na 
konkrétne služby).   

4.1 Odoslať. Keď odošlete súbor prostredníctvom služby Adobe Send, tento súbor sa automaticky načíta na server 
spoločnosti Adobe a koncových používateľov budeme informovať o tom, že súbor je pripravený na prístup a/alebo prevzatie. 
Príjemcovia môžu získať prístup k vášmu súboru alebo si ho stiahnuť kliknutím na prepojenie, ktoré je uvedené v e-maili, 
ktorý zašleme vašim príjemcom. Môžeme získavať informácie o tom, ako príjemca prijal súbor služby Adobe Send a ako ho 
používa, a môžeme sa s vami o tieto informácie podeliť. Nesiete plnú zodpovednosť za to, aby ste koncových používateľov 
informovali o tomto získavaní a zdieľaní týchto informácií. 

4.2 Služba revízie Adobe. Keď sa podelíte o súbor prostredníctvom služby revízie Adobe, tento súbor sa automaticky načíta 
na server spoločnosti Adobe a koncoví používatelia budú informovaní o tom, že súbor je pripravený na prístup a/alebo 

http://www.adobe.com/go/terms
http://www.adobe.com/go/adobesignterms


prevzatie. Koncoví používatelia môžu získať prístup k vášmu súboru a prevziať si ho kliknutím na prepojenie, ktoré je uvedené 
v e-maili zaslanom vašim koncovým používateľom, a vstúpiť do služby revízie. Môžeme zhromažďovať a uchovávať obsah a 
ostatné informácie od koncových používateľov v súvislosti s ich využívaním služby revízie a môžeme si tieto údaje s vami a s 
ostatnými koncovými používateľmi zdieľať. Nesiete plnú zodpovednosť za to, aby ste koncových používateľov informovali 
o tomto získavaní a zdieľaní týchto informácií. 
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