Adobe Express Ek Koşulları
10 Haziran 2022 tarihinde güncellenmiştir. Önceki tüm sürümlerin yerine geçer.
İşbu Ek Koşullar, Adobe Express kullanımınızı kapsar ve Adobe Genel Kullanım Koşullarına (“Genel Koşullar”) atıfta
bulunulmak suretiyle dahil edilir. (www.adobe.com/go/terms_tr adresinde bulabileceğiniz bu Ek Koşullar ve Genel Koşullar
topluca “Koşullar” olarak adlandırılır). Burada açıklanmayan baş harfi büyük yazılmış terimler, Genel Koşullarda açıklanan
anlamlara sahiptir.
1. Üçüncü Taraf Hizmetler. Adobe Express, bağımsız üçüncü taraf hizmetlerine ilişkin içeriği Adobe Express kullanıcı
arabirimi içinden kullanmanıza, aramanıza ve bu içeriği doğrudan Müşteri Projenize aktarmanıza (aşağıda belirtilen şekilde)
olanak veren özellikler barındırır. Adobe Express, bu tür üçüncü taraf hizmetlerine yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla
erişim sunar. Bazı üçüncü taraf hizmetleri veya içerikler yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım için sunulabilir. Daha fazla
bilgi için Görüntü Kullanım Hakları bölümünü ziyaret edin: https://www.adobe.com/go/express-imageusage. Genel
Koşullarda üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına ilişkin diğer tüm gereksinimler geçerlidir.
2. Adobe Express Ziyaretçilerinin Kişisel Bilgileri. Sizinle aramızda olduğu gibi, Müşteri Projelerinizin ziyaretçilerinden de
Müşteri Projelerinizi görüntülediklerinde, kullandıklarında veya bu projelere eriştiklerinde toplayabileceğiniz tüm kişisel
bilgilerin sorumluluğu tamamen size aittir. “Müşteri Projeleri”, Adobe Express kullanarak oluşturduğunuz videolar, web
sayfaları ve grafikler gibi projeleri ifade eder. Aşağıdakileri yapmanız gerekir:
(A) Müşteri Projeleriniz içerisinde veya bu projelerle birlikte bir gizlilik politikası bulundurmak, çerez bildirimi sunmak, izin
almak ve izinleri korumak vb. eylemleri içerebilecek şekilde Müşteri Projelerinizin ziyaretçilerine ilişkin kişisel bilgiler için
geçerli tüm veri koruma ve gizlilik yasaları ile kurallara uymak ve
(B) ziyaretçilerin kişisel bilgileri ile ilgili eylem ve ihmallerle bağlantılı olarak Müşteri Projelerinizin ziyaretçileri tarafından
aleyhimize başlatılan herhangi bir hak talebi, dava veya hukuki işleme karşı bizi savunmak, tazmin etmek ve zarar
görmememizi sağlamak.
3. Adobe Stock Varlıkları Olan İçerik Dosyaları. Bu bölüm yalnızca aynı zamanda Adobe Stock varlıkları olan İçerik
Dosyaları için geçerlidir ve Adobe Stock Ek Koşullarına ilave olarak sunulmaktadır. Adobe Stock varlıklarının kullanımını
yetkili Yazılımlar ve Hizmetler ile sınırlandırmak dahil olmak üzere, Adobe Stock varlıklarının indirilmesi, dışa aktarılması
veya paylaşılması konusunda teknik sınırlamalar getirebiliriz ve bu teknik sınırlamaları aşmaya çalışmamalısınız. “Sınırlı
Lisans” kapsamında sunulan herhangi bir Adobe Stock varlığı için; Son Kullanım orijinal bir yazarlık çalışması olmadığı sürece,
varlığı Adobe Yazılım ve Hizmetleri dışında satış veya dağıtım amaçlı ürün veya şablon dosyalarına dahil edemezsiniz.

4.

Üçüncü Taraf Platformları.

4.1 Adobe Express, örneğin Instagram veya diğer sosyal medya platformları gibi üçüncü taraf platformlara bağlanabilen
sosyal medya gönderi planlayıcı gibi özellikler içerir. Hizmetlerin herhangi bir üçüncü taraf platformuyla kullanılmasını
sağlayarak, bu Koşullarda açıklanan amaçlarla bu tür üçüncü taraf platformları ile hesaplarınıza erişmemize izin vermiş
olursunuz. Üçüncü taraf platformların ilgili hüküm ve koşullarına uymak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir
üçüncü taraf platformuyla entegrasyonu sürdüreceğimizi garanti etmiyoruz ve Hizmetlerin herhangi bir üçüncü taraf
platformuyla entegrasyonunu herhangi bir zamanda size bildirimde bulunmaksızın devre dışı bırakabiliriz.
4.2 İçeriğinize üçüncü taraf platformlar veya bunların ürünleri ya da hizmetleri tarafından herhangi bir erişim veya
kullanımın sorumluluğu bize ait değildir. Herhangi bir üçüncü taraf platformunun İçeriğinizi kullanmasına izin verme
kararının sorumluluğu tamamen size aittir. HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORM ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİ
(DESTEK, KULLANILABİLİRLİK, GÜVENLİK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMUNUN
EYLEMLERİ VEYA İHMALLERİ İÇİN TÜM YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUĞU REDDEDERİZ.
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