Умови використання Adobe Developer
Остання редакція від 30 березня 2022 р. Замінюють усі попередні версії (зокрема попередні версії Умов
використання для розробників і угоду Adobe Exchange, а також додаткові умови Adobe Developer) у повному
обсязі.

1.

Ваша угода з компанією Adobe.

1.1 Ці умови використання Adobe Developer («Умови») є юридичною угодою між вами («ви» або «ваш»)
та компанією Adobe («Adobe», «ми», «нас» або «наш»), що регулюють використання вами (1) сайтів Adobe
для розробників, розташованих за адресою https://developer.adobe.com (у тому числі консолі розробника
Adobe на сайті https://developer.adobe.com/console/home/ua), сайту Adobe Exchange та порталу виробника,
розташованих за адресою https://exchange.adobe.com/, а також (2) будь-яких інструментів розробника, які
ми надаємо вам.
1.2 Якщо ви проживаєте в Північній Америці (зокрема в США, Канаді, Мексиці, на територіях і у
володіннях США, а також на військових базах США незалежно від розташування), ви вступаєте в договірні
відносини з компанією Adobe Inc., а ці Умови регулюються законодавством штату Каліфорнія (США), якщо
інше не передбачено федеральним законодавством США, незважаючи на норми колізійного права. Якщо
ви проживаєте поза межами Північної Америки, ви вступаєте в договірні відносини з компанією Adobe
Systems Software Ireland Limited, а ці Умови регулюються законодавством Ірландії. Для клієнтів, які
проживають в Австралії, компанія Adobe Systems Software Ireland Limited діє як уповноважений представник
компанії Adobe Systems Pty Ltd. і укладає цю угоду як представник компанії Adobe Systems Pty Ltd. У вас можуть
бути додаткові права згідно з місцевим законодавством. Наша компанія жодним чином не намагається
обмежити такі права там, де це заборонено законодавством.
1.3 Якщо ви є адміністратором (див. визначення нижче) або використовуєте Інструменти розробника від
імені підприємства (див. визначення нижче), тоді термін «ви» означає вас (особисто) разом із вашим
підприємством, і ви підтверджуєте й гарантуєте, що ви (особисто) маєте всі необхідні повноваження, щоб
зобов’язати підприємство виконувати ці Умови.
2.

Визначення.

2.1 «Адміністратор» — адміністратор, який керує службами Adobe та програмним забезпеченням Adobe

для бізнес-користувачів на вашому підприємстві за допомогою Admin Console та (або) Консолі розробника.

2.2 «Admin Console» — користувацький інтерфейс адміністрування програм, який дає
Адміністраторам керувати Службами та Програмним забезпеченням Adobe свого підприємства.

змогу

2.3 «Adobe ID» — унікальне ім’я користувача, пароль та інформація в профілі, які ви використовуєте для
створення свого облікового запису розробника, а також входу в Інструменти розробника й доступу до них.
2.4 «Служби Adobe» — наш вебсайт, служба підтримки клієнтів, форуми для обговорення або інші

інтерактивні можливості чи служби, а також служби на кшталт Creative Cloud. Використання Служб Adobe
регулюється окремою угодою між вами й нами, а також цими Умовами.

2.5 «Інтерфейс входу в Adobe» — окремі графічні кнопки та спеціальний шаблон інтерфейсу екрана входу,
надані нами, які мають відображатися в інтерфейсі користувача як візуальна підказка для полегшення або
ініціалізації механізму входу в Служби Adobe.

2.6 «Програмне забезпечення Adobe» — це програмне забезпечення, яке ми включаємо до складу Служб

Adobe, а також програми, у тому числі й мобільні, зразки файлів і файли вмісту, сценарії, набори інструкцій і

пов’язана з ними документація. Використання Програмного забезпечення Adobe регулюється окремою
угодою між вами й нами, а також цими Умовами.

2.7 «Роботи Adobe Stock» — фотографії, ілюстрації, зображення, векторні об’єкти, відео, 3D-ресурси,

шаблони та інші ілюстративні чи графічні роботи, доступні для ліцензування через Служби Adobe Stock на сайті
stock.adobe.com (або URL-адреса сайту-наступника) або матеріали, які в інший спосіб визначено як ресурси
Adobe Stock.
2.8 «Торговельні марки Adobe» — інтерфейс користувача для входу в Adobe; емблеми; значки функцій;
торговельні марки, назви, логотипи та значки Adobe, указані в Правилах брендування; а також інші
торговельні марки, прямо надані вам нами для просування доступності схваленого Програмного
забезпечення розробника.

2.9 «Ключ API» — облікові дані для доступу до API, призначені Програмному забезпеченню розробника та

пов’язані з Ідентифікатором Adobe ID, які використовуються нами для встановлення зв’язку, підтвердження й
автентифікації ваших дій з API та Програмним забезпеченням розробника.

2.10 «Емблеми» — торговельні марки (зокрема, логотипи), значки й текст, визначені як емблема в Правилах
брендингу.

2.11 «Правила брендингу» — будь-які інструкції або правила, опубліковані або надані вам нами у зв’язку з
використанням вами Торговельних марок Adobe, включно з правилами, розміщеними за цією адресою:
https://www.adobe.com/ua/legal/permissions/trademarks.html.

2.12 «Підприємство» — організація або група, у тому числі, серед іншого, компанія або будь-яка інша
комерційна структура, державна установа, неприбуткова організація або навчальний заклад.

2.13 «Бізнес-користувач» — це ви, якщо ви отримали від Підприємства право використовувати, отримувати
доступ та застосовувати Програмне забезпечення Adobe і Послуги Adobe в рамках одного з бізнес-планів
Adobe (наприклад, Creative Cloud для робочих груп, Creative Cloud для підприємств або Document Cloud).

2.14 «Конфіденційна інформація» — це інформація, надана в письмовій, усній, графічній або електронній

формі, у тому числі: (A) будь-яка інформація, що позначена Adobe як «конфіденційна» або усно позначена як
конфіденційна на момент розголошення; (B) інструменти розробника попередньої версії, разом із їх
існуванням, можливостями й функціями, комерційними таємницями, вихідним кодом і рештою пов’язаної
інформації, незалежно від того, чи позначено її як конфіденційну; (C) база даних помилок Adobe; (D)
обговорення потенційних функцій і (або) змін у продукті; (E) Зворотний зв’язок і думки, що випливають зі
Зворотного зв’язку; (F) думки, що випливають із консультаційних нарад із клієнтами, які ми організовуємо; (G)
будь-які API-інтерфейси, документація до яких недоступна для широкого загалу, коли вам надано доступ до
них; і (H) будь-які похідні роботи від вищезазначеного. До «Конфіденційної інформації» не належить
інформація, яка (i) є або стає загальнодоступною на момент розголошення чи після нього не з вашої провини;
(ii) була відома вам (без зобов’язань щодо конфіденційності) до її розголошення; (iii) стає відомою вам (без
зобов’язань щодо конфіденційності) з іншого джерела; (iv) є необхідною для публікації Програмного
забезпечення розробника, у тому числі й саме Програмне забезпечення розробника; або (v) незалежно
розробляється вами без використання Конфіденційної інформації.

2.15 «Файли вмісту» — ресурси Adobe, що надаються в складі Служб і Програмного забезпечення Adobe.

Якщо в документації або умовах спеціальних ліцензій (зокрема, але не виключно, у Додаткових умовах) не
стверджується інше, ми надаємо вам персональну невиключну ліцензію без права субліцензування та
передавання, що дозволяє використовувати Файли вмісту для створення вашого кінцевого продукту (тобто
похідної програми або продукту, автором якого є ви), у який Файли вмісту або їх похідні вбудовано для вашого
використання («Кінцевий продукт»). Ви можете змінити Файли вмісту, перш ніж вбудувати їх у Кінцевий
продукт. Ви можете відтворювати й поширювати Файли вмісту тільки у зв’язку з вашим Кінцевим продуктом,
але за жодних обставин не можете поширювати Файли вмісту окремо, не в складі Кінцевого продукту.

2.16 «Консоль

розробника» —
https://developer.adobe.com/console/home/ua.

консоль,

доступна

за

адресою:

2.17 «Програмне забезпечення розробника» — будь-які програми, надбудови, розширення, плагіни й інші

технології, розроблені вами за допомогою Інструментів розробника (за винятком Попередніх випусків
інструментів розробника) для отримання доступу до Програмного забезпечення Adobe чи Служб Adobe, їх
використання та взаємодії з ними або для додавання функцій до Програмного забезпечення Adobe або Служб
Adobe.

2.18 «Інструменти розробника» — усі елементи й пов’язані з ними матеріали, на які ми видали вам ліцензію

для розробки або включення до Програмного забезпечення розробника й доступ до яких може бути надано
нами. До Інструментів розробника належать, без обмеження, (A) усі файли, інструменти, програми й утиліти
з комплекту для розробки програмного забезпечення («SDK»); (B) будь-які плагіни чи інші прикладні
програмні інтерфейси («API»); (C) Ключі API; (D) файли заголовків або JAR-файли; (E) демонстраційні
зображення, звуки або подібні ресурси; (F) Демонстраційний код; (G) будь-яка пов’язана документація,
технічні характеристики, примітки й пояснювальні матеріали; та (H) будь-які модифікації, оновлення або копії
вищезазначених елементів. До «Інструментів розробника» належать «Попередні випуски інструментів
розробника», окрім випадків, коли це прямо зазначено. «Інструменти розробника» — це Послуги Adobe та
Програмне забезпечення Adobe.

2.19 «Дані розробника про використання» — це всі дані про використання, що стосуються або з’являються

внаслідок використання вами Інструментів розробника, Служб Adobe, Програмного забезпечення Adobe,
сайту розробників Adobe, розташованого за адресою https://developer.adobe.com (включно з Консоллю
розробника), а також сайту Adobe Exchange і порталу виробника, розташованих за адресою
https://exchange.adobe.com/.

2.20 «Кінцевий користувач» — клієнт, що придбав або використовує ваше Програмне забезпечення
розробника.

2.21 «Значки функцій» — графічні значки, які ми зробили доступними для вас і які мають відображатися в

інтерфейсі користувача для унікального позначення окремих функцій, компонентів або функцій обробки
Програмного забезпечення Adobe чи Служб Adobe.

2.22 «Зворотній зв’язок» — ідеї, звіти стосовно помилок чи збоїв, рекомендації, пропозиції та інша

інформація або матеріали, надані вами нам у зв’язку з отриманням доступу до Попередніх випусків
інструментів розробника або Інструментів розробника, включно з усіма пов’язаними Правами інтелектуальної
власності, їх використанням або оцінюванням.

2.23 «Права інтелектуальної власності» — авторське право, особисті немайнові права, права на торговельні
марки, фірмовий стиль, патенти, комерційну таємницю, захист від недобросовісної конкуренції, таємницю
особистого життя та гласність, а також інші майнові права.

2.24 «Попередні випуски інструментів розробника» — закриті попередні версії Інструментів розробника.
2.25 «Демонстраційний код» — об’єктний або вихідний код, за винятком Зразків файлів, який ви можете
включати в Програмне забезпечення розробника згідно з цими Умовами.

2.26 «Зразки файлів» — файли, що містять звук, зображення, відео або інші матеріали й надані компанією

Adobe для використання в навчальних посібниках, для демонстрацій та інших способів ознайомлення. Такі
файли можна ідентифікувати як зразки. Зразки файлів можна використовувати лише для цілей, для яких вони
надані. Ви не можете розповсюджувати Зразки файлів у спосіб, що дає змогу третій стороні використовувати,

завантажувати чи видобувати Зразки файлів або отримувати до них доступ як до окремого файлу, а також не
можете заявляти жодні права на Зразки файлів.

2.27 «Період тестування» — період часу з моменту надання вам доступу до Попередніх випусків
інструментів розробника до дати першого комерційного випуску цих інструментів або дати, повідомленої вам
нами (залежно від того, що раніше).

3.

Облікові дані розробника.

3.1 Ваш обліковий запис. За винятком випадків, коли це прямо не дозволено нами, щоб отримати й

використовувати Інструменти розробника й створювати Програмне забезпечення розробника, необхідно
створити ідентифікатор Adobe ID та профіль облікового запису веброзробника. Профіль облікового запису
необхідно завжди підтримувати в актуальному стані, указуючи поточні відомості облікового запису (зокрема
дійсну контактну інформацію). Ви несете відповідальність за всі дії, що виконуються за допомогою вашого
облікового запису, навіть якщо такі дії здійснюються не вами або без вашого відома чи згоди. Якщо ви виявили
факт несанкціонованого використання свого облікового запису, негайно повідомте про це до служби
підтримки клієнтів Adobe. Ви не можете (A) з умислом чи без нього надавати відомості свого облікового
запису іншим користувачам (окрім уповноваженого адміністратора облікового запису); (B) використовувати
обліковий запис іншого користувача. Адміністратор вашого облікового запису може використовувати
відомості вашого облікового запису для керування використанням Інструментів розробника й доступом до
них. Ви отримаєте доступ до Інструментів розробника згідно з нашими вимогами та в спосіб, описаний у
відповідній документації. Використовуючи API, ви не маєте права фальсифікувати або приховувати
інформацію про свою особу чи клієнт API.

3.2 Ключ API. Якщо для використання API потрібний Ключ API, ви маєте отримати окремий Ключ API для

кожного Програмного забезпечення розробника. Поки ми не схвалимо Програмне забезпечення розробника
для розповсюдження, Ключ API можна використовувати лише для розробки й тестування
Програмного забезпечення розробника та не можна використовувати з будь-яким Програмним
забезпеченням розробника, що доступне Кінцевим користувачам.

3.3 Дані розробника про використання. Ви погоджуєтеся, що ми можемо збирати Дані розробника про

використання, пов’язані з вашим Adobe ID і онлайн-профілем облікового запису розробника, щоб
забезпечувати безпеку, здійснювати моніторинг продуктивності й поліпшувати якість обслуговування. Крім
того, ви погоджуєтеся, що ми можемо відстежувати та збирати Дані розробника про використання, у тому
числі й особисту інформацію, у цілях дослідження, розробки й удосконалення продуктів. Ви погоджуєтеся, що
ми можемо передавати вашу особисту інформацію через національні кордони, а також зберігати й обробляти
таку інформацію в будь-якій із країн, де в нас або наших представників є офіси. Якщо ви не хочете, щоби ваші
дані про використання відстежувалися, у вас немає іншого вибору, ніж припинити використання Інструментів
розробника, сайтів для розробників Adobe, розташованих за адресою https://developer.adobe.com, включно з
Консоллю розробника, розташованою за адресою https://developer.adobe.com/console/home/ua, а також сайт
Adobe Exchange і портал виробника, розташований за адресою https://exchange.adobe.com/.

4.

Ліцензії.

4.1 Ліцензія, надана вам. Ми надаємо вам невиключну, відкличну ліцензію без права передачі третім
особам на (A) використання й відтворення Інструментів розробника для розробки й тестування Програмного
забезпечення розробника; (B) розповсюдження Інструментів розробника (чи їх окремих частин) разом зі
схваленим Програмним забезпеченням розробника виключно у вигляді об’єктного коду, згідно з правами
затвердження, указаними в розділі 5. Надання вищезазначеної ліцензії не розповсюджується на Попередні
випуски інструментів розробника. Умови використання Попередніх випусків інструментів розробника
наведено в розділі 9.

4.2 Ліцензія, надана компанії Adobe. Якщо ви вирішили надіслати нам своє Програмне забезпечення
розробника, ви надаєте нам міжнародну, невиключну й повністю сплачену без виплати гонорарів ліцензію на

(A) використання, відтворення й тестування Програмного забезпечення розробника з метою ухвалення для
розповсюдження; (B) публічну демонстрацію, модифікацію, субліцензування й надання вашого Програмного
забезпечення розробника Кінцевим користувачам через Adobe Exchange або інші схвалені нами канали.
4.3 Право власності. Інструменти розробника й Роботи з Adobe Stock є нашою інтелектуальною власністю
та інтелектуальною власністю наших постачальників і захищені законом США (у тому числі законом США про
авторське право, торговельні марки, комерційні таємниці й патенти), положеннями міжнародних договорів і
законами країни, у якій вони використовуються. Ми та наші постачальники зберігаємо за собою право
власності на ці елементи, носії, на яких їх записано, і всі майбутні копії, незалежно від форми, у якій можуть
існувати оригінал та інші копії. Ми залишаємо за собою всі права, прямо не надані цими Умовами. Ви
погоджуєтеся зберігати й відтворювати в повному обсязі всі попередження Adobe про авторське право та інші
повідомлення про право власності чи відмову від відповідальності в усіх копіях Інструментів розробника та їх
окремих частинах, які ви відтворюєте.

4.4 Внесення змін. Ми маємо право вносити зміни в Інструменти розробника, оновлювати їх або припиняти

їх ліцензування в будь-який момент без попередження й зобов’язань перед вами чи іншими особами, а
подальший доступ до Інструментів розробника чи їх використання розглядатиметься як прийняття цих
оновлень чи змін. Після випуску будь-якого оновлення чи модифікації будь-яких Інструментів розробника ви
несете відповідальність за впровадження найновішої версії цих Інструментів розробника за власний рахунок.

4.5 Умови сторонніх розробників. Інструменти розробника можуть містити програмне забезпечення

сторонніх розробників (безкоштовне або з відкритим вихідним кодом) і регулюватися додатковими умовами
та положеннями, викладеними в окремій ліцензійній угоді, файлах ReadMe або License чи в документі «Third
Party Software Notices and/or Additional Terms and Conditions» («Повідомлення про Програмне забезпечення
сторонніх розробників і (або) Додаткові умови та положення»), розміщеному на сторінці
http://www.adobe.com/go/thirdparty_ua (разом – «Ліцензійні умови сторонніх розробників»). Ліцензійні
умови третьої сторони можуть вимагати від вас передавати повідомлення Кінцевим користувачам і
контролюють суперечності між цими Умовами й Ліцензійними умовами третьої сторони.

5.

Розповсюдження Програмного забезпечення розробника.

5.1 Схвалення Adobe. Ми можемо на власний розсуд обмежувати розповсюдження будь-якого

Програмного забезпечення розробника (або доступ Програмного забезпечення розробника до Програмного
забезпечення Adobe і Служб Adobe), не схваленого нами. Ми також можемо вимагати повторного схвалення
будь-яких змін, внесених до Програмного забезпечення розробника, зокрема виправлень помилок, оновлень
і нових випусків. У процесі схвалення ми можемо намагатися перевірити Програмне забезпечення
розробника на відповідність цим Умовам, зокрема для виявлення проблем із безпекою, які можуть вплинути
на нас або наших користувачів. Ми можемо будь-коли та з будь-якої причини скасувати схвалення будь-якого
Програмного забезпечення розробника, зокрема через невідповідність цим Умовам. Якщо ми скасуємо своє
схвалення будь-якого Програмного забезпечення розробника, ви маєте припинити розповсюдження
Програмного забезпечення розробника й доступ до Програмного забезпечення Adobe та Служб Adobe через
нього протягом десяти (10) днів після сповіщення про скасування.

5.2 Канали розповсюдження. Ми маємо право вимагати розповсюдження схваленого Програмного

забезпечення розробника через Adobe Exchange або інші схвалені нами канали. Ми можемо обмежувати
розповсюдження схваленого Програмного забезпечення розробника через будь-які канали, які ми не
схвалили.

6.

Вимоги та обмеження

6.1 Заборона внесення змін і декомпіляції. За винятком випадків, чітко передбачених у цих Умовах, вам

заборонено: (A) змінювати, переносити, адаптувати чи перетворювати будь-яку частину будь-яких
Інструментів розробника; (B) реконструювати, декомпілювати, дизасемблювати чи іншим чином намагатися
розкрити вихідний код або будь-яку частину будь-яких Інструментів розробника, не наданих вам у вигляді

вихідного коду. Якщо закони вашої юрисдикції надають вам право на декомпіляцію Інструмента розробника
з метою отримання необхідної інформації для забезпечення взаємодії цього інструмента з іншим програмним
забезпеченням, ви можете скористатися цим правом тільки після того, як запитаєте цю інформацію в нас. Ми
маємо право впроваджувати раціональні умови, зокрема обґрунтовані тарифи, використання вихідного коду,
щоб гарантувати захист наших прав і прав наших постачальників на вихідний код Інструментів розробника, а
також виконання зобов’язань.

6.2 Заборона перешкод. За винятком випадків, прямо зазначених нами, заборонено створювати

Програмне забезпечення розробника, яке (A) вилучає або іншим чином приховує будь-які екрани чи сторінки
з інформацією про Adobe в будь-якій Службі Adobe або Програмному забезпеченні Adobe або (B) погіршує чи
негативно впливає на роботу та (або) відображенню будь-якої Служби Adobe чи Програмного забезпечення
Adobe або іншим чином перешкоджає ним. Ви не маєте права використовувати Інструменти розробника для
створення Програмного забезпечення розробника, що робить можливим перешкоджання або внесення змін
до стандартної мови будь-яких Служб Adobe чи Програмного забезпечення Adobe.

6.3 Заборона поділу на компоненти. Інструменти розробника можуть (A) містити різні програми, утиліти й
компоненти; (B) підтримувати різні платформи й мови; або (C) надаватися вам на різних носіях чи в кількох
примірниках. Ви не маєте права роз’єднувати або перепаковувати складові частини будь-яких Інструментів
розробника або будь-які зі своїх прав у них у цілях розповсюдження, передавання чи перепродажу.

6.4 Шкідливе програмне забезпечення. Ви не маєте права свідомо, навмисно чи несумлінно
впроваджувати зловмисний або шкідливий код, віруси, троянських коней, «хробаки», віруси з таймером дії,
програми-імітатори та інші шкідливі програми в Програмне забезпечення розробника.

6.5 Регулювання торгівлі. Ваше Програмне забезпечення розробника підпадає під дію законів, обмежень
і правил США та інших країн, які можуть регулювати його імпорт, експорт і використання. Ви заявляєте та
гарантуєте, що отримали всі необхідні дозволи від відповідних урядових установ на імпорт, експорт і
використання Програмного забезпечення розробника. Крім того, ви заявляєте й гарантуєте, що ви не є
громадянином або мешканцем країни чи території, на яку поширюється ембарго або інше обмеження
(зокрема, Ірану, Сирії, Судану, Куби, Криму й Північної Кореї).
6.6 Вірусне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Ви не маєте права інтегрувати,

використовувати, розповсюджувати або іншим чином поєднувати Інструменти розробника з вірусним
програмним забезпеченням із відкритим вихідним кодом. У цьому розділі термін «Вірусне програмне
забезпечення з відкритим вихідним кодом» означає програмне забезпечення, що надається за ліцензією
GNU General Public License (GPL), GNU Affero General Public License (AGPL), GNU Lesser General Public License або
будь-якою іншою ліцензією, яка вимагає (як умову використання, внесення змін чи розповсюдження), щоби
програмне забезпечення: (A) оприлюднювалося чи розповсюджувалось у вигляді вихідного коду; (B)
ліцензувалося з метою створення похідних робіт; або (C) розповсюджувалося безкоштовно.

6.7 Обмеження використання. Ми можемо обмежувати використання Інструментів розробника, як-от

кількість або тип викликів, які приймає API, якщо, на нашу думку, така кількість негативно впливає на роботу
Інструментів розробника, Програмного забезпечення Adobe чи Служб Adobe.

6.8 Заборона субліцензування. Ви не маєте права (A) субліцензувати Інструменти розробника для
використання третіми особами та (B) продавати, здавати в оренду чи іншим чином надавати третій особі права
на Інструменти розробника.

6.9 Конкурентне програмне забезпечення. Ви не маєте права створювати, а ми маємо право відхиляти чи

видаляти будь-яке Програмне забезпечення розробника, що не додає значних функціональних можливостей,
окрім тих, що надають Інструменти розробника, конкурує з Програмним забезпеченням Adobe чи Службами
Adobe або є їх аналогом. Ви не маєте права використовувати Програмне забезпечення чи Інструменти
розробника для того, щоб (прямо чи опосередковано) створювати, навчати або покращувати продукти чи
служби, які конкурують із Програмним забезпеченням Adobe чи Службами Adobe або є їх аналогами.

6.10 Дані кінцевого користувача. Якщо ви за допомогою Програмного забезпечення розробника збираєте,

використовуєте чи обробляєте особисту інформацію, ви повинні: (A) дотримуватися всіх чинних законів і
нормативних вимог щодо конфіденційності; (B) опублікувати повідомлення про конфіденційність, до якого
Кінцеві користувачі зможуть легко отримати доступ в Adobe Exchange (або іншому схваленому нами каналі) та
в Програмному забезпеченні розробника, у якому буде правильно й точно описано методи збору,
використання й обробки особистої інформації Кінцевого користувача, зокрема її розкриття третім сторонам;
(C) поважати конфіденційність Кінцевих користувачів і виконувати свої зобов’язання, викладені в
повідомленні про конфіденційність; (D) негайно вилучати будь-який вміст Кінцевого користувача або іншу
інформацію, зокрема токени, коли про це попросить Кінцевий користувач або ми чи коли Кінцевий користувач
закриває свій обліковий запис у вас.

6.11 Передача Заборонених даних. Ваше Програмне забезпечення розробника не має передавати,

надавати або в інший спосіб робити доступним для нас будь-які Заборонені дані. Крім того, ваше Програмне
забезпечення розробника не має отримувати особисту інформацію шляхом будь-якого пов’язання, поєднання
або перехресного порівняння даних, які ви надаєте нам, з іншими даними, які ви отримуєте зі сторонніх
джерел. «Заборонені дані» — дані, які дають нам змогу ідентифікувати конкретну фізичну особу (а не її
пристрій), як-от номер телефону, адреса електронної пошти, державний ідентифікаційний номер, ім’я або
поштова адреса.

6.12 Конфіденційність. Політика конфіденційності Adobe (http://www.adobe.com/go/privacy_ua) описує
заходи із забезпечення конфіденційності у Службах Adobe та Програмному забезпеченні Adobe (визначення
див. у наших Загальних умовах використання).

6.13 Неблокування розробки Adobe. Ми можемо розробляти, купувати, ліцензувати, підтримувати й

розповсюджувати технології або продукти (зараз або в майбутньому), які мають дизайн або функції, що є
аналогами або конкурентами вашого Програмного забезпечення розробника, і жодне з положень цих Умов
не обмежує наше право на це. Ви погоджуєтеся не заявляти, що ми, наші філії або афілійовані особи чи наші
або їхні клієнти, представники або підрядники порушуємо будь-які Права інтелектуальної власності на
Програмне забезпечення розробника, створюючи, використовуючи, імпортуючи, ліцензуючи, пропонуючи на
продаж чи продаючи будь-яке Програмне забезпечення Adobe, Служби Adobe або інші продукти чи технології.

6.14 Підтримка. Ви несете виключну відповідальність за надання підтримки Кінцевим користувачам
Програмного забезпечення розробника.

6.15 Дотримання законів і умов. Ви повинні дотримуватись усіх чинних законів і постанов, а також не маєте

права використовувати Інструменти розробника для заохочення або пропаганди незаконної діяльності чи
порушення прав третіх осіб, зокрема створення Програмного забезпечення розробника, що порушує закони,
постанови або права інших осіб, під час використання за призначенням чи продажу.

6.16 Ліцензійна угода з кінцевим користувачем. Ви повинні включити власну ліцензійну угоду з кінцевим

користувачем у своє Програмне забезпечення розробника. Ваша ліцензійна угода з кінцевим користувачем
не може містити положень, які суперечать цим Умовам.
6.17 Машинне навчання та штучний інтелект. Ви не будете самі й не дозволите третім особам
використовувати Служби Adobe чи Програмне забезпечення Adobe (або будь-який вміст, дані, результати чи
іншу інформацію, отриману зі Служб Adobe або Програмного забезпечення Adobe) для прямого чи
опосередкованого створення, навчання, тестування й інших заходів із поліпшення будь-яких алгоритмів
машинного навчання чи систем штучного інтелекту, включно з будь-якими архітектурами, моделями чи
вагомими елементами, або будь-яких технологій, розроблених чи призначених для ідентифікації фізичних
осіб.

6.18 Регіональні обмеження служб. Якщо використання в Країні з обмеженим доступом спеціально не

дозволено Adobe, вам заборонено використовувати будь-які інструменти розробника в будь-якій такій країні
або забезпечувати користувачам у Країні з обмеженим доступом можливість використовувати Програмне

забезпечення розробника. «Країна з обмеженим доступом» — це материкова частина Китаю, Росія та будьяка інша країна, у якій доступ або використання обмежено місцевими законами або в інший спосіб обмежено
відповідно до Розділу 6.5 (Заходи торгового контролю).

7. Платежі, розподіл доходу й обробка платежів
7.1 Плата, яку ми стягуємо. Ми маємо право встановлювати ціни чи стягувати плату за використання будьяких функціональних можливостей, компонентів або функцій обробки, які надаються чи вмикаються через
Інструменти розробника.

7.2 Плата, яку ми вносимо. Якщо ми пропонуємо плату або частку доходу за продаж вашого Програмного

забезпечення розробника через Adobe Exchange або інші схвалені нами канали, то ми платитимемо вам згідно
з відповідним розділом цих Умов і правилами платежів для відповідного каналу. Ми можемо в будь-який
момент змінювати свої правила оплати, і ви несете відповідальність за регулярну перевірку оновлень.
Продовжуючи надсилати Програмне забезпечення розробника нам або не видаляючи Програмне
забезпечення розробника, ви погоджуєтеся на змінені правила оплати. Ви можете визначити своє Програмне
забезпечення розробника як безкоштовне, пробне чи тестове. У такому разі ми можемо розповсюджувати
його, не приймаючи жодних зобов’язань перед вами й нічого вам не сплачуючи. За винятком випадків,
зазначених у цих Умовах, ми не маємо жодних платіжних зобов’язань перед вами.

7.3 Система платежів Adobe. Ми можемо використовувати сторонні системи платежів (кожна з яких –

«Система платежів Adobe») для зручності надсилання вам платежів за продаж вашого Програмного
забезпечення розробника. Для використання Системи платежів Adobe вам може знадобитися надати
додаткову інформацію чи укласти окрему пряму угоду про використання її служб. Якщо платіж за продаж
Програмного забезпечення розробника обробляється Системою платежів Adobe, ви підтверджуєте та
погоджуєтеся, що ми не несемо жодної відповідальності за його затримку або неточність, а також
погоджуєтеся вирішувати будь-які суперечки, пов’язані з обробкою платежів, безпосередньо із Системою
платежів Adobe. Крім того, ми можемо надавати інформацію про вас Системі платежів Adobe, а також іншим
постачальникам служб Adobe, якщо це необхідно для використання Інструментів розробника. Ми не маємо
доступу до дій третьої сторони і не контролюємо їх. Політика конфіденційності Adobe, ці Умови й інші надані
нами чинні умови та положення не охоплюють правила роботи з інформацією сторонніх вебсайтів.

7.4 Податки та платежі третім особам. Ви маєте (а ми не зобов’язані) сплачувати всі застосовні податки й

послуги третіх осіб (зокрема послуги телефонної компанії, оператора мобільного зв’язку та інтернетпровайдера, передачу даних, комісії за оплату кредитною карткою чи обмін валюти), надані у зв’язку з
ліцензуванням Програмного забезпечення розробника через Adobe Exchange чи інші схвалені нами канали.
Якщо нам доведеться сплатити будь-які послуги, ми маємо право стягнути їхню вартість з вас, а ви повинні
сплатити всі супутні витрати на стягнення коштів і наші витрати.

8.

Торговельні марки.

8.1 Ліцензія на торговельну марку Adobe.
(A) Ми надаємо вам обмежену, невиключну, відкличну та без права передачі третім сторонам ліцензію на

використання Торговельних марок Adobe у вашому Програмному забезпеченні розробника, на вашому
вебсайті та в друкованих і електронних повідомленнях виключно для того, щоб указати, що ваше схвалене
Програмне забезпечення розробника забезпечує підключення, може взаємодіяти або є сумісним зі Службами
Adobe або Програмним забезпеченням Adobe чи є доступним через Adobe Exchange або інші канали, схвалені
нами, за умови, що використання вами Торговельних марок Adobe відповідає цим Умовам, Правилам
використання
торговельних
марок
Adobe,
розміщеним
на
вебсайті
Adobe
(https://www.adobe.com/ua/legal/permissions/trademarks.html), Правилам брендингу й будь-яким іншим
застосовним правилам або обмеженням, установленим нами. Ми можемо будь-коли змінити або оновити ці
правила, а ви маєте завжди дотримуватися їх актуальної версії.

(B)

Ці Умови не надають вам прав на використання будь-яких торговельних марок, окрім Торговельних
марок Adobe, і не надають вам жодних прав, повноважень чи майнових прав щодо будь-яких Торговельних
марок Adobe, крім тих, які прямо зазначені в цих Умовах. Ви погоджуєтеся, що Торговельні марки Adobe
належать нам, визнаєте цінність нематеріальних активів, пов’язаних із Торговельними марками Adobe, і
підтверджуєте, що ці нематеріальні активи служать і належать виключно нам. Ви погоджуєтеся не
використовувати Торговельні марки Adobe будь-яким чином, що ганьбить нас, Служби Adobe або Програмне
забезпечення Adobe, шкодить репутації Торговельних марок Adobe, порушує наші Права інтелектуальної
власності або вводить в оману щодо Програмного забезпечення розробника.

8.2 Обмеження щодо Торговельних марок Adobe.
(A)

Ви погоджуєтеся використовувати Торговельні марки Adobe лише у зв’язку з Програмним
забезпеченням розробника, яке (1) відповідає цим Умовам, (2) відповідає нашим стандартам якості і (3)
відповідає всім законам території, на якій створюється або використовується Програмне забезпечення
розробника. За запитом ви маєте повідомити нам про всі місця, де ви використовуєте Торговельні марки
Adobe, надати нам показові зразки такого використання й допомогти нам відстежувати й підтримувати якість
і форму Торговельних марок Adobe. Після отримання сповіщення ви маєте припинити використання
Торговельних марок Adobe, яке, на нашу думку, суперечить меті надання ліцензії на торговельну марку. Ви
несете повну відповідальність за витрати, пов’язані з вилученням Торговельних марок Adobe або зміною їх
використання, за нашим запитом.

(B)

Ви можете використовувати Емблеми лише для маркетингу та просування Програмного забезпечення
розробника. Вам заборонено використовувати Емблеми в інтерфейсі користувача Програмного забезпечення
розробника.

(C)

Якщо ваше Програмне забезпечення розробника використовується для ідентифікації, ініціалізації або
спрощення входу до Служб Adobe, вам потрібно використовувати інтерфейс входу Adobe в інтерфейсі
користувача вашого Програмного забезпечення розробника. Якщо ваше Програмне забезпечення
розробника визначає окремі функції, компоненти або функції обробки Служби Adobe або Програмного
забезпечення Adobe, ви маєте використовувати Значки функцій в інтерфейсі користувача вашого Програмного
забезпечення розробника. Ви не можете використовувати Інтерфейс користувача для входу в Adobe або
Значки функцій для реклами або просування вашого Програмного забезпечення розробника чи іншим чином,
не зазначеним у цих Умовах, Правилах використання торговельних марок Adobe, Правилах брендування та
інших застосовних правилах чи обмеженнях, зазначених нами.

(D)

Згідно з Правилами брендування ви не можете використовувати Торговельні марки, слово або логотип
Adobe, назви продуктів Adobe або дуже схожі назви чи елементи дизайну (цілком, частково або в будь-якій
скороченій формі) у назві Програмного забезпечення розробника або на його значку, а також реєструвати чи
намагатися зареєструвати доменне ім’я вебсайту або торговельну марку, які містять будь-що з наведених
вище елементів чи схожі на них.

8.3 Торговельні марки розробників. Ви надаєте нам невиключну міжнародну ліцензію без виплати

гонорарів і можливості субліцензування на відтворення й використання вашої назви, торговельних марок,
знаків обслуговування, торгових назв, логотипів та інших позначок і описів для рекламування й просування
Служб Adobe, Програмного забезпечення Adobe й вашого Програмного забезпечення розробника, включно
зі сторінками вашого Програмного забезпечення розробника в Adobe Exchange чи інших ухвалених нами
каналах.

9.

Попередні випуски інструментів розробника.

9.1 Пробна ліцензія. У випадку надання Попередніх випусків інструментів розробника ми надаємо вам

обмежену невиключну ліцензію без виплати гонорарів, що не підлягає передаванню, на використання
Попередніх випусків інструментів розробника протягом Періоду тестування з метою оцінювання Попередніх
випусків інструментів розробника й надання нам Зворотного зв’язку.

9.2 Додаткові вимоги й обмеження для Попередніх випусків інструментів розробника.
(A)

Заборонені вихідні дані. Ви не маєте права публічно використовувати Попередні версії інструментів
розробника, зокрема розповсюджувати, оприлюднювати, показувати чи посилатися на Попередні випуски
інструментів розробника. Ви не маєте права оприлюднювати знімки екрана з інтерфейсом користувача
Попередніх випусків інструментів розробника й посилатися на назви будь-яких Попередніх випусків
інструментів розробника, якщо це явно не дозволено компанією Adobe.

(B)

Особливі обмеження щодо шрифтів. Якщо в Попередні випуски інструментів розробника включено
будь-який шрифт, зазначений за адресою https://www.adobe.com/ua/products/type/font-licensing/restrictedfonts.html, ви можете використовувати цей шрифт лише у зв’язку з Попередніми випусками інструментів
розробника. Заборонено копіювати, переміщувати, активувати, використовувати (або дозволяти застосування
будь-яких інструментів керування шрифтами для копіювання, переміщення, активації чи використання таких
шрифтів) у будь-яких програмних додатках, програмах або файлах, які не є Попередніми випусками
інструментів розробника.

9.3 Зворотний зв’язок. Ви погоджуєтеся надавати нам Зворотний зв’язок протягом Періоду тестування, і ви

взагалі можете надавати нам Зворотний зв’язок. Ви надаєте нам міжнародну безвідкличну безоплатну
ліцензію з правом субліцензування й передавання, що дозволяє реалізовувати, використовувати, продавати,
пропонувати на продаж, імпортувати, експортувати, розповсюджувати, змінювати, публічно відтворювати,
оприлюднювати й субліцензувати матеріали, що складають Зворотній зв’язок, а також створювати похідні
роботи на його основі. Ви підтверджуєте й гарантуєте наявність у вас усіх прав, необхідних для надання нам
Зворотного зв’язку. Ми не зобов’язані впроваджувати, використовувати або іншим чином визнавати наданий
вами Зворотній зв’язок.

10. Конфіденційна інформація.
10.1 Заборона розкриття інформації. Ви погоджуєтеся зберігати Конфіденційну інформацію в умовах

суворої конфіденційності й не розголошувати її іншим особам, окрім ваших працівників і вповноважених
представників, яким потрібно знати Конфіденційну інформацію та дотримуватися не менш суворих
зобов’язань щодо конфіденційності, ніж положення стосовно конфіденційності, наведені в цих Умовах, перш
ніж отримувати доступ до Конфіденційної інформації. Ви несете відповідальність за будь-яке порушення
цього положення щодо конфіденційності будь-якими вашими представниками. Якщо це явно не дозволено
цими Умовами, ви не маєте права змінювати, реконструювати чи дизасемблювати будь-які програми, що
надаються або розголошуються як Конфіденційна інформація, а також створювати інші роботи на їх основі без
нашого попереднього письмового дозволу. Ви погоджуєтеся використовувати Конфіденційну інформацію так
само обережно, як і власні конфіденційні, непублічні матеріали (щонайменше з розумною обережністю). За
запитом ви маєте негайно припинити використовувати, а також повернути чи знищити всі фізичні матеріали з
Конфіденційною інформацією разом з їхніми копіями, якщо це не суперечить чинному законодавству. Ви
можете розголошувати Конфіденційну інформацію, якщо це (A) схвалено нами в письмовій формі або (B)
необхідно для виконання чинного розпорядження суду чи іншого урядового органу, дотримання
законодавства або встановлення прав будь-якої особи, за умови що ви негайно повідомите нам про
отримання розпорядження щодо розголошення чи запитів щодо конфіденційного використання відповідної
Конфіденційної інформації. За наявності невідповідності між цим розділом та наявними зобов’язаннями щодо
нерозголошення чи конфіденційності перед нами чинні зобов’язання мають пріоритет.

10.2 Попередні випуски інструментів розробника. Якщо не узгоджено інше, ваші зобов’язання щодо
захисту конфіденційності будь-яких Попередніх випусків інструментів розробника буде скасовано після
виходу першої загальнодоступної комерційної версії цих інструментів. Однак ідентифікатори входу, паролі й
Ключі API для попередніх випусків призначені виключно для вашого використання. Їх не можна нікому
передавати.

11. Ваші зобов’язання щодо гарантій і відшкодувань.

11.1 Ваші гарантії. Якщо ви вирішили використовувати Інструменти розробника, ви погоджуєтеся й

гарантуєте, що: (A) у вас є всі необхідні ліцензії, права й дозволи використовувати весь вміст, який з’являється
у вашому Програмному забезпеченні розробника або включений у нього, а також надавати ліцензії згідно з
цими Умовами; (B) Програмне забезпечення розробника не порушує будь-які Права інтелектуальної
власності, які належать нам або третій стороні.

11.2 Відшкодування. Ви зобов’язуєтеся захищати нас, наші дочірні компанії, наших афілійованих осіб,

службовців, представників, співробітників, партнерів і ліцензіарів від будь-яких позовів третіх осіб, вимог,
збитків або пошкоджень, зокрема від справедливих витрат на адвокатів, пов’язаних із: (A) будь-яким
порушенням вами цих Умов, зокрема порушенням (фактичним чи підозрюваним) ваших заяв і гарантій
стосовно будь-якого аспекту Програмного забезпечення розробника; (B) використанням вами Інструментів
розробника; (C) підозрюваним чи фактичним порушення ваших зобов’язань щодо конфіденційності перед
третьою особою; (D) будь-яким позовом Кінцевого користувача стосовно Програмного забезпечення
розробника, зокрема претензією до якості товару; (E) будь-яким позовом, що стосується вашої угоди чи ваших
відносин із Кінцевим користувачем. Ми маємо право контролювати захист від будь-яких позову, дії чи справи,
що вимагають компенсації від вас, через обраного нами консультанта, а ви маєте співпрацювати з нами для
захисту від таких позову, дії чи справи.

12. Відмова від гарантій. Інструменти розробника надаються «ЯК Є», і ми, наскільки це дозволено

законом, відмовляємося від усіх пов’язаних із ними прямих і непрямих гарантій, зокрема непрямих
гарантій непорушення прав інтелектуальної власності, придатності до продажу та придатності для
використання з певною метою. Ми не приймаємо жодних зобов’язань стосовно роботи Інструментів
розробника, а також не гарантуємо, що: (A) Інструменти розробника відповідатимуть вашим вимогам або
надаватимуться постійно, безперебійно, своєчасно, безпечно чи без помилок; (B) результати, отримані
внаслідок використання Інструментів розробника, будуть ефективними, точними чи надійними; (C) якість
Інструментів розробника виправдає ваші очікування; (D) будь-які помилки або дефекти Інструментів
розробника буде виправлено. Окрім того, наша компанія відмовляється від усієї відповідальності за будьякі дії, що виникли внаслідок вашого користування Інструментами розробника. Ви отримуєте доступ до
Інструментів розробника та користуєтеся ними на власний ризик і розсуд, а також несете виключну
відповідальність за шкоду власній комп’ютерній системі чи втрату даних, спричинені доступом до Служби
або Інструментів розробника чи їх використанням.

13. Обмеження відповідальності. Якщо інше не зазначено в цих Умовах, ми не несемо перед вами

жодної відповідальності за будь-які особливі, випадкові, побічні, непрямі, моральні або штрафні збитки,
незалежно від причини, зокрема такі, що: (A) виникли внаслідок втрати можливості використання, даних,
репутації, доходу або прибутків; (B) виникли на підставі будь-якого виду відповідальності, зокрема через
порушення договору чи гарантії, недбалість або інші правопорушення; (C) виникли через ваш доступ до
Інструментів розробника та їх використання. Наша загальна відповідальність у будь-яких питаннях, що
виникли через ці Умови, обмежується (A) 100 дол. США або (B) повною сумою, яку ви сплатили компанії
Adobe за доступ до Інструментів розробника протягом тримісячного періоду, що передував події, через яку
настала відповідальність, залежно від того, яка сума є більшою.

14. Припинення та вилучення.
14.1 Припинення використання за вашою ініціативою. Ви можете в будь-який момент припинити

використання Інструментів розробника чи доступ до Служб Adobe або Програмного забезпечення Adobe
через ваше Програмне забезпечення розробника. Припинення використання не звільняє вас від жодних
зобов’язань, які існували до нього, зокрема зобов’язання щодо сплати нарахованих внесків.

14.2 Припинення дії за нашою ініціативою. Ми можемо будь-коли і з будь-якої причини скасувати ваші
права згідно з цими Умовами, заборонити використання Інструментів розробника чи доступ до Служб Adobe
або Програмного забезпечення Adobe через ваше Програмне забезпечення розробника чи відкликати

призначені вам Ключі API. Стосовно Попередніх випусків інструментів розробника, ваші права за цими
Умовами буде скасовано (A) наприкінці Періоду тестування або (B) за нашим письмовим сповіщенням
(залежно від того, що станеться раніше).

14.3 Наслідки припинення дії. Після скасування ви маєте негайно: (A) припинити розповсюдження свого

Програмного забезпечення розробника; (B) припинити використання Інструментів розробника й
Торговельних марок Adobe; (C) припинити доступ до Служб Adobe, Програмного забезпечення Adobe й Робіт
Adobe Stock через ваше Програмне забезпечення розробника; (D) припинити рекламувати сумісність зі
Службами Adobe або Програмним забезпеченням Adobe; та (E) припинити використовувати та повернути чи
знищити всю Конфіденційну інформацію, зокрема всі версії Попередніх випусків інструментів розробника, що
є у вашому розпорядженні.

14.4 Продовження дії положень. Усі положення, які за своїм характером мають діяти після припинення дії

цих Умов, продовжать діяти. Крім того, без обмеження загальності попереднього речення, розділи 1 («Ваша
угода з Adobe»), 2 («Визначення»), 4.3 («Право власності»), 4.5 («Умови сторонніх розробників»), 6 («Вимоги
та обмеження»), 11 («Ваші зобов’язання щодо гарантій і відшкодувань»), 12 («Відмова від гарантій»), 13
(«Обмеження відповідальності»), 14.3 («Наслідки припинення дії»), 15 («Загальні положення») та 17.10
(«Наслідки припинення дії для Робіт Adobe Stock») продовжать діяти після припинення дії цих Умов.

15. Загальні положення.
15.1 Відсутність агентських відносин. Жодне положення цих Умов не створює довірених або агентських
відносин, відносин спільного підприємництва, відносин між працівником і роботодавцем, партнерських
відносин або довірчих відносин між вами та нами. Ані ви, ані ми не можемо бути пов’язані між собою жодним
чином.
15.2 Англомовна версія. Для інтерпретації або тлумачення цих Умов використовується їхня англомовна
версія.

15.3 Заборона переуступання прав. Ви не можете переуступати чи іншим чином передавати ці Умови або

ваші права та зобов’язання відповідно до цих Умов, частково чи повністю, без нашого письмового дозволу.
Будь-яка спроба зробити це не матиме юридичної сили. Наша компанія може передавати свої права згідно з
цими Умовами третій особі.

15.4 Заголовки. Заголовки використовуються в цих Умовах лише для зручності та не визначають зміст або
призначення положень.

15.5 Автономність положень. Якщо з будь-якої причини певне положення цих Умов буде визнано

недійсним або таким, яке не можна виконати, решта положень цих Умов зберігатимуть повну юридичну силу.

15.6 Відсутність відмови. Невикористання чи незабезпечення виконання будь-якого положення Умов із
нашого боку не означає відмову від такого положення.

15.7 Засоби правового захисту. Незважаючи на інші положення цих Умов, порушення вами цих Умов може
завдати нам непоправної шкоди, яку неможливо компенсувати грошовим відшкодуванням, і ми маємо право
шукати судовий захист наших прав за цими Умовами, а також використовувати будь-які доступні засоби
правого захисту. У випадку судового позову для забезпечення виконання цих Умов сторона, що виграє його,
має право на відшкодування гонорарів своїх адвокатів, судових витрат та інших витрат на інкасацію, а також
інші відшкодування.

15.8 Повна угода та пріоритет. За винятком будь-яких застосовних положень Загальних умов використання

Adobe (https://www.adobe.com/ua/legal/terms.htm) або вашої корпоративної угоди з Adobe
(https://www.adobe.com/ua/legal/terms/enterprise-licensing/overview.html), ці Умови становлять повну угоду
між сторонами щодо її предмету та замінюють усі попередні чи одночасні угоди, домовленості й

кореспонденцію (як письмові, так і усні). У випадку невідповідності чи суперечності між цими Умовами та
іншою вашою угодою з Adobe ці Умови мають пріоритет.

16. Додаткові умови для SDK та API Adobe InDesign
16.1 Ви можете компілювати Демонстраційний код в SDK та API InDesign з унікальним ідентифікатором

плагіна. Якщо ви розповсюджуєте модифіковані або об’єднані версії Демонстраційного коду, ви погоджуєтеся
замінити ідентифікатор плагіна, включений до Демонстраційного коду, на унікальний ідентифікатор плагіна,
створений спеціально для вас. Інструкції із запиту унікального ідентифікатора плагіна можна знайти на
нашому вебсайті.

16.2 Інтерфейси API в SDK InDesign Server для World Ready Composer створено в цілях внутрішньої розробки

програмного забезпечення, призначеного для роботи з Adobe InDesign Server. Ми не підтримуємо внутрішню
розробку програмного забезпечення, призначеного для роботи з InDesign і (або) InCopy, за допомогою API
World Ready Composer.

17. Додаткові умови для SDK та API Adobe Stock
17.1 Визначення.
(A)

«Афілійований партнер Adobe Stock» — третя сторона, що бере учать у програмі рефералів або
подібній партнерській програмі, щоб рекламувати Adobe Stock відповідно до окремої письмової угоди з нами.

(B)

«Служба керування ресурсами» — рішення, розгорнуте клієнтами Adobe Stock безпосередньо або
через сторонні служби, яке дає змогу користувачам шукати й ліцензувати Робити Adobe Stock, а також
організовувати, підбирати й зберігати записи, пов’язані з Роботами Adobe Stock, зокрема систематично
підключаючи ліцензовані Роботи Adobe Stock до внутрішніх платформ клієнта (наприклад, до систем
керування цифровими ресурсами та керування вмістом).

(C)

«Маркетингові платформи» — продукти та служби, що інтегрують Роботи Adobe Stock в інструменти
створення вмісту, як-от конструктори вебсайтів і реклами, електронна пошта, засоби контент-маркетингу й
соціальні мережі, з метою просування або продажу сторонніх товарів чи послуг.

(D)

«Друк на вимогу» – служба, що дає Кінцевим користувачам змогу застосовувати Роботи Adobe Stock
лише для створення спеціальних (1) друкованих матеріалів, призначених для рекламних і маркетингових
цілей Кінцевих користувачів, і (2) окремих фізичних товарів, призначених для продажу одному Кінцевому
користувачу.

(E)

«Інтеграція стороннього програмного забезпечення» — цифрові продукти й служби, які
використовують SDK і API для Adobe Stock, щоб включити в користувацькі програми доступ до Робіт Adobe
Stock.

17.2 Послуги для входу, пошуку та ліцензування. Якщо ваше Програмне забезпечення розробника
призначено для Служб керування ресурсами, Друку на вимогу, Інтеграцій стороннього програмного
забезпечення або Маркетингових платформ, ви можете використовувати SDK і API для Adobe Stock тільки з
такою метою: (A) дати змогу клієнту Adobe ввійти у свій обліковий запис Adobe Stock через Програмне
забезпечення розробника за умови, що ви спершу отримали від нього прямий дозвіл на доступ до його
облікового запису; (B) дати змогу клієнту, який увійшов до Adobe Stock за допомогою Програмного
забезпечення розробника, шукати й ліцензувати Роботи Adobe Stock відповідно до угоди між клієнтом і нами.

17.3 Афілійовані партнери. Якщо ваше Програмне забезпечення розробника призначене для Афілійованих

партнерів Adobe Stock, ви можете використовувати SDK, API і Роботи Adobe Stock тільки з метою реклами
Adobe Stock згідно з умовами окремої письмової угоди Афілійованого партнера Adobe Stock із нами.

17.4 Використання Робіт Adobe Stock.

(A)

Для будь-якого використання Робіт Adobe Stock необхідна додаткова угода з Adobe. Якщо ви отримали
від нас доступ до Робіт Adobe Stock, ви можете використовувати їх тільки з метою розробки й розгортання
Програмного забезпечення розробника для Афілійованих партнерів Adobe Stock, Служб керування ресурсами,
Маркетингових платформ, Друку на вимогу й Інтеграцій стороннього програмного забезпечення. Роботи
Adobe Stock не можна копіювати, поширювати, змінювати чи відображати в інший спосіб, ніж це дозволено
поточними Умовами. Ви не повинні дозволяти Кінцевому користувачу завантажувати будь-яку Роботу Adobe
Stock із Програмного забезпечення розробника як окремий файл, якщо він не отримав ліцензію Adobe Stock.
Якщо ваше Програмне забезпечення розробника призначено для Служб керування ресурсами,
Маркетингових платформ, Друку на вимогу або Інтеграцій стороннього програмного забезпечення, ви можете
дозволити третім сторонам переглядати версії неліцензованих Робіт Adobe Stock, що захищені водяними
знаками або мають вигляд мініатюр.

(B)

Ви повинні переконатися, що ім’я автора відображається на Роботі Adobe Stock або біля неї в
Програмному забезпеченні розробника в такому форматі: «Ім’я автора / Adobe Stock».

(C)

Забороняється вчиняти відносно Робіт Adobe Stock будь-які дії, що порушують Права інтелектуальної
власності або інші права будь-якої фізичної чи юридичної особи, зокрема особисті немайнові права автора
Роботи Adobe Stock і права будь-якої особи, чия зовнішність або власність зображена в Роботі Adobe Stock.

(D)

Забороняється реєструвати чи намагатися зареєструвати торговельну марку, графічний знак, фірмову
назву, логотип або знак обслуговування, що використовує Роботу Adobe Stock (частково чи повністю), а також
заявляти права власності з метою завадити третій стороні використовувати Роботу Adobe Stock.

(E)

Забороняється використовувати Роботу Adobe Stock у порнографічних або наклепницьких матеріалах
чи в інший незаконний спосіб.

(F)

Ви не маєте права використовувати Роботу Adobe Stock у такий спосіб, що зображує моделі та (або)
об’єкти інтелектуальної власності в рамках матеріалів, що, з огляду на характер Роботи Adobe Stock, можуть
видаватися неприємними, аморальними або суперечливими.

(G)

Ви не повинні видаляти, приховувати або змінювати будь-які повідомлення про право власності,
пов’язані з Роботою Adobe Stock, а також явно чи неявно вказувати хибну інформацію про те, що ви або третя
сторона є автором певної Роботи Adobe Stock чи власником авторських прав на неї.

17.5 Редакційні Роботи Adobe Stock. Якщо ваше Програмне забезпечення розробника призначено для (A)

Афілійованих партнерів Adobe Stock, Маркетингових платформ, Друку на вимогу або Інтеграцій стороннього
програмного забезпечення, для яких не отримано прямого письмового дозволу від Adobe, ви не можете
отримувати доступ до будь-яких Робіт Adobe Stock, назва файлу або метадані яких містять слово
«редакційний», а також використовувати чи показувати їх; (B) Служб керування ресурсами або дозволених
випадків Інтеграцій стороннього програмного забезпечення, ви повинні переконатися, що біля кожної Роботи
Adobe Stock, назва файлу або метадані якої містять слово «редакційний», на помітному місці зазначено
«Тільки для редакційного використання».

17.6 Зазначення авторства та застереження. Ваше Програмне забезпечення розробника має містити чітке й

наочне посилання на Adobe Stock у форматі «Powered by Adobe Stock» із гіперпосиланням на сторінку
http://stock.adobe.com/ua (URL-адреса може змінюватися). Його мають бачити Кінцеві користувачі вашого
Програмного забезпечення розробника, у якому ви також повинні розмістити таке застереження: «Цей
продукт використовує [SDK і (або) API] Adobe Stock, але його не сертифікує, не схвалює та не спонсорує
компанія Adobe. [Ваше ім’я] не має стосунку до Adobe».

17.7 Торгівля та реклама. Окрім ваших зобов’язань, передбачених розділом 6.5 («Регулювання торгівлі»),
відображення Робіт Adobe Stock має також відповідати всім чинним нормам і правилам щодо торгівлі та
реклами.

17.8 Кешування. Вам забороняється кешувати й зберігати Роботи Adobe Stock або інші дані, отримані через
API або SDK для Adobe Stock, довше, ніж це потрібно для роботи Програмного забезпечення розробника. Ви

зобов’язані оновлювати Роботи Adobe Stock та інші дані, отримані через API або SDK для Adobe Stock, не рідше
одного разу на день. Ми не несемо відповідальності за будь-які претензії, пов’язані з тим, що ви не оновили
колекцію Робіт Adobe Stock.

17.9 Машинне навчання та штучний інтелект. Вам забороняється використовувати SDK чи API Adobe Stock,

Роботи Adobe Stock або заголовок, дані супровідного підпису, ключові слова чи інші метадані, пов’язані з
Роботами Adobe Stock, для (a) будь-яких завдань із машинного навчання або навчання штучного інтелекту й
(b) технологій, розроблених чи призначених для ідентифікації фізичних осіб.

17.10

Наслідки припинення дії для Робіт Adobe Stock. У разі припинення дії цих Умов або отримання
запиту від нас (залежно від того, що станеться раніше) ви повинні негайно припинити використання будь-яких
версій Робіт Adobe Stock, на які не отримали іншої ліцензії від нас, а також видалити їх зі свого Програмного
забезпечення розробника, і це положення не обмежує положення розділу 14.3 («Наслідки припинення дії»).
Ми не несемо відповідальності за претензії, пов’язані з використанням Робіт Adobe Stock, які ви зберігаєте
локально.

17.11

Застереження. Ми можемо будь-коли змінити чи припинити ліцензування будь-яких SDK чи API
Adobe Stock або ліцензування чи завантаження будь-якої Роботи Adobe Stock.

18. Додаткові умови для API Adobe Typekit
18.1 Вебпроєкти для опублікованих вебсайтів. Ви маєте використовувати Вебпроєкт (і не маєте права

використовувати Web Font Preview API або Web Open Font Format, WOFF) для завантаження Adobe Fonts для
опублікованих вебсайтів. «Вебпроєкт» — це програмний пакет, який ви створюєте за допомогою Adobe Fonts
та який містить бажані параметри, збірки шрифтів, формати, таблиці стилів та інший програмний код, а також
будь-який код, який обгортає та ідентифікує кожний шрифт.

18.2 Веброзробка. Adobe Fonts можна використовувати лише для веброзробки вмісту, який опубліковано як
HTML і який включає Вебпроєкт. Ви не маєте права конвертувати чи растеризувати вебшрифти від Adobe Fonts
у будь-який інший формат, зокрема PDF чи графічний формат.

19. Додаткові умови для Adobe Exchange.
19.1 Платежі й розподіл доходу. Ми платитимемо вам відповідно до цих Умов і правил оплати, доступних

на сайті https://partners.adobe.com/ua/exchangeprogram/creativecloud/support/ae-payment-policy.html (або на
вебсайті, який замінить його в майбутньому) (разом — «Правила платежів Adobe Exchange») за продажі
Програмного забезпечення розробника, яке було надіслано на Adobe Exchange і розповсюджується через
Adobe Exchange, за вирахуванням випадків скасування, повернення й відшкодування.

19.2 Надсилання вашого Програмного забезпечення розробника. Версія вашого Програмного
забезпечення розробника, яку ви надсилаєте через Adobe Exchange, має відповідати поточним правилам
схвалення та стандартним правилам на Adobe Exchange, а також Правилам брендування, і пройти вашу власну
процедуру забезпечення якості. Вимоги для схвалення Програмного забезпечення розробника викладено в
розділі 5.1, і ми можемо прийняти або відхилити ваше Програмне забезпечення розробника на власний
розсуд. Ви матимете право рекламувати схвалене Програмне забезпечення розробника, лише коли ми
зробимо його доступним в Adobe Exchange. Adobe може будь-коли вилучити Програмне забезпечення
розробника з Adobe Exchange із будь-якої причини й без відповідальності.

20. Додаткові умови для Document Cloud.
20.1 Загальні умови для Document Cloud. Наведені нижче умови та положення застосовуються лише до API
PDF Embed, API PDF Services та SDK Acrobat і API Adobe Sign (разом — «SDK або API Document Cloud»).

(A)

Обмеження використання. Ми встановлюємо обмеження на доступ і використання SDK або API
Document Cloud, а також забезпечуємо застосування таких обмежень. Ви погоджуєтеся з такими
обмеженнями, задокументованими на вебсайті Adobe I/O (https://www.adobe.io), і не намагатиметесь обійти
їх. Щоб використовувати будь-який SDK або API Document Cloud поза цими обмеженнями, ви повинні
отримати нашу пряму згоду; у такому випадку ми можемо відхилити ваш запит або внести умови його
прийняття до додаткових умов вашої угоди та (або) встановити плату за таке використання. Щоб отримати
додаткову інформацію та подати такий запит, зверніться до робочої групи з маркетингу та продажів
платформи Adobe Document Services або Adobe Sign.

(B)

Відстеження вмісту й використання. Ви визнаєте та погоджуєтеся, що ми можемо збирати інформацію
про ваш вміст і використання вами SDK або API Document Cloud, зокрема особисту інформацію, і можемо
використовувати таку інформацію, щоб підтримувати безпеку, відстежувати ефективність та іншим чином
покращувати якість запропонованих SDK або API Document Cloud.

(C)

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем і умови надання йому послуг. На використання іншого
Програмного забезпечення Adobe або Служб Adobe поширюється чинна ліцензійна угода з кінцевим
користувачем або умови надання Програмного забезпечення Adobe чи Служб Adobe, навіть якщо таке
програмне забезпечення Adobe або доступ до служб надається вам згідно з цими Умовами.

20.2 PDF Embed API. Наведені нижче умови застосовуються лише до PDF Embed API.
(A)

Процес схвалення. Ви можете вільно надавати комерційний доступ до Програмного забезпечення
розробника, пропускаючи процес схвалення, описаний вище в розділі 5.1. Незважаючи на це, ви
надаватимете Програмне забезпечення розробника для перевірки за запитом Adobe та співпрацюватимете з
нами задля спрощення такої перевірки.

(B)

Відстеження використання PDF Embed API. Наданий вам PDF Embed API може містити функції
відстеження використання, увімкнені за замовчуванням, і ми можемо відстежувати ваше використання PDF
Embed API у цілому (наприклад, які можливості ви використовуєте в API від PDF Embed API). Якщо ви також є
передплатником Adobe Analytics, наше відстеження інших даних про використання регулюється відповідною
угодою щодо Adobe Analytics.

(C)

Зазначення авторства. Програмне забезпечення розробника має містити чітке та помітне посилання на
Adobe Document Cloud у форматі «Powered by Adobe Document Cloud» із гіперпосиланням на сторінку
http://acrobat.adobe.com. Його мають бачити всі Кінцеві користувачі Програмного забезпечення розробника.

20.3 PDF Services API. Наведені нижче умови застосовуються лише до PDF Services API.
(A)

Процес схвалення. Ми вимагаємо схвалення Програмного забезпечення розробника. Ви не можете
продавати, розповсюджувати, пропонувати або іншим чином робити комерційно доступним Програмне
забезпечення розробника, призначене для взаємодії з PDF Tools API, перш ніж отримаєте від нас ліцензію на
виробництво в рамках окремої письмової угоди.

(B)

Зазначення авторства. Програмне забезпечення розробника має містити чітке та помітне посилання на
Adobe Document Cloud у форматі «Powered by Adobe Document Cloud» із гіперпосиланням на сторінку
http://acrobat.adobe.com. Його мають бачити всі Кінцеві користувачі Програмного забезпечення розробника.

20.4 Adobe Sign API. Наведені нижче умови застосовуються лише до Adobe Sign API.
(A)

Підпис. Заборонено дозволяти будь-якій третій особі змінювати, замінювати або намагатися
перевірити будь-які функції перевірки цифрового підпису або функціонування будь-якої служби електронного
підпису Adobe без попереднього письмового схвалення від нас.

(B)
(C)

У Програмне забезпечення розробника заборонено включати функцію MegaSign.

Ви повинні укласти окрему письмову угоду з нами, щоб продавати, розповсюджувати або пропонувати
Програмне забезпечення розробника, призначене для взаємодії з API Adobe Sign.

(D)

Зазначення авторства. Програмне забезпечення розробника має містити чітке та помітне посилання на
API Adobe Sign у форматі «Powered by Adobe Sign» із гіперпосиланням на сторінку
http://acrobat.adobe.com/ua/uk/sign.html. Його мають бачити всі Кінцеві користувачі Програмного
забезпечення розробника.

20.5 Acrobat SDK. Наведені нижче умови застосовуються лише до Acrobat SDK.
(A)

Заборонено використовувати Acrobat SDK для створення, розробки або використання будь-якої
програми, програмного забезпечення чи послуги, що:

(1)

може зв’язуватися з продуктами Adobe Reader і модифікувати або зберігати документи PDF (включно зі
збереженням будь-яких модифікацій в окремий файл для таких документів);

(2)

відкриває інформацію про файл заголовка;

(3)

працює як плагін із продуктами Adobe Reader (якщо для цього немає спеціальної ліцензії);

(4)

змінює дозволи або права в документі PDF, зокрема (але не лише) порушення прав доступу, визначених
для документа PDF, наприклад відкриття зашифрованих документів PDF без уповноваженого отримання
інформації про відповідні паролі;

(5)

змінює можливості програмного забезпечення Adobe Acrobat без письмового дозволу Adobe, зокрема
(без обмежень) шляхом модифікації функціональності перевірки електронного підпису; або

(6)

дозволяє продуктам Adobe Acrobat працювати на сервері.

21. Додаткові умови для Ліцензованих шрифтів.
21.1 Визначення.
(A)

«Вбудувати» або «Вбудований» означає, що Ліцензовані шрифти будуть надійно інтегровані в
Програмне забезпечення розробника з єдиною метою – дати змогу Кінцевим користувачам бачити таке ж
відображення Ліцензованих шрифтів, як у Програмному забезпеченні розробника.

(B)

«Ліцензовані шрифти» — шрифти (зокрема Adobe Clean, Adobe Clean UX, Adobe Clean Variable, Adobe
Clean UX Variable та Adobe Clean Han), на які ми надаємо ліцензії виключно для створення, розробки та
розповсюдження інтерфейсів користувача в Програмному забезпеченні розробника.

21.2 Обмежена ліцензія. Ми надаємо вам невиключну міжнародну обмежену ліцензію без права передачі

третім особам лише для (A) використання немодифікованих Ліцензованих шрифтів із метою створення й
розробки Програмного забезпечення розробника без використання іншого програмного забезпечення; (B)
вбудовування немодифікованих Ліцензованих шрифтів у Програмне забезпечення розробника; і (C)
поширення та публічного відображення Ліцензованих шрифтів як вбудованих у Програмне забезпечення
розробника з метою дати змогу Кінцевим користувачам переглядати Ліцензовані шрифти в інтерфейсі
користувача Програмного забезпечення розробника.

21.3 Вимоги. Якщо ми надаємо вам Ліцензовані шрифти у форматі Web Open Font Format («WOFF»), ви
повинні використовувати саме WOFF-версію Ліцензованих шрифтів у вебверсіях Програмного забезпечення
розробника, а не версію формату шрифту OpenType («OTF»).

21.4 Обмеження та зобов’язання.
(A)

Заборонено використовувати Ліцензовані шрифти будь-яким способом, прямо не дозволеним у цих
Умовах.

(B)

Програмне забезпечення розробника може не містити функціональних можливостей, які дають змогу
експортувати Ліцензовані шрифти. Ви не можете поширювати будь-яку частину Ліцензованих шрифтів окремо
або будь-яким способом, що дасть змогу будь-кому іншому користуватися Ліцензованими шрифтами.

(C)

Заборонено додавати будь-які функції чи іншим чином вносити зміни, переробляти, адаптувати,
перекладати, перетворювати, модифікувати, створювати або застосовувати вже створені похідні роботи до
будь-якої частини Ліцензованих шрифтів.

(D)

Ви не можете переуступати, здавати в прокат або оренду, позичати, продавати, надавати субліцензію
чи будь-яким іншим чином передавати ліцензії, надані вам цими Умовами.

(E)

Ви не можете надавати доступ до Ліцензованих шрифтів або викладати їх на сервері, щоб Ліцензовані
шрифти можна було використовувати одночасно більш ніж на одному комп’ютері.

(F)

Заборонено використовувати Ліцензовані шрифти для відтворення, виготовлення або запису гліфів
(цілком або частково), використовувати як шрифт або систему набору тексту.

(G)

Заборонено виконувати дизасемблювання, декомпілювання, зворотну розробку або в інший спосіб
намагатися виявити вихідний код Ліцензованих шрифтів або вимикати, ігнорувати чи в інший спосіб обходити
будь-які захисні засоби програмного забезпечення в Ліцензованих шрифтах, окрім як тією мірою, якою такі
обмеження заборонені чинним законодавством. Не дозволяється поділяти на компоненти або
переупаковувати компоненти Ліцензованих шрифтів для розповсюдження, передачі або перепродажу.

(H)

Ліцензовані шрифти можуть містити повідомлення про права власності, зокрема патентні
повідомлення, попередження про авторське право, а також повідомлення про товарні знаки. Ви зобов’язані
зберігати всі повідомлення про права власності, що відображаються в Ліцензованих шрифтах або на них, у
тому ж вигляді, у якому їх було надано (і не видаляти та не змінювати їх).

21.5 Продовження доступу до Ліцензованих шрифтів. Поточний доступ до Ліцензованих шрифтів може
вимагати регулярного доступу до Інтернету для використання або активації Ліцензованих шрифтів чи для
авторизації, поновлення або підтвердження вашого права доступу до Ліцензованих шрифтів.

22. Додаткові умови лише для Substance SDK.
22.1 Незважаючи на Розділ 4.1 (B), ваше право розповсюджувати Substance SDK обмежується
розповсюдженням лише Substance Engine. «Substance Engine» — динамічні бібліотеки, що містяться в папці
«bin» Substance SDK.
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