Додаткові умови Adobe Express
Оновлення від 10 червня 2022 року. Замінює всі попередні версії.
Ці Додаткові умови регулюють використання вами служби Adobe Express, і їх включено (у вигляді посилання) до
Загальних умов використання Adobe («Загальні умови»), доступних за адресою www.adobe.com/go/terms_ua (ці
Додаткові умови й Загальні умови разом – «Умови»). Терміни, указані з великої літери, визначення яких не наведено
в цьому документі, мають такі самі визначення, що й у Загальних умовах.
1. Сторонні служби. Adobe Express містить функції, які дають змогу використовувати та шукати вміст із незалежних
сторонніх служб у межах інтерфейсу користувача Adobe Express та імпортувати такий вміст безпосередньо у свій
Клієнтський проєкт (як визначено нижче). Adobe Express надає доступ до таких сторонніх служб лише для зручності.
Деякі сторонні служби або вміст можуть пропонуватися лише для особистого некомерційного використання. Щоб
отримати додаткову інформацію, ознайомтеся з правами на використання зображень, наведеними за адресою
https://www.adobe.com/go/express-imageusage. Застосовуються всі інші вимоги Загальних умов щодо використання
послуг сторонніх постачальників.
2. Особиста інформація Відвідувачів Adobe Express. У відносинах між компанією Adobe і вами ви несете повну
відповідальність за всю особисту інформацію відвідувачів ваших Клієнтських проєктів, яку ви можете збирати, коли
такі відвідувачі переглядають ваші Клієнтські проєкти, отримують до них доступ або використовують їх. Клієнтські
проєкти – це проєкти, створені за допомогою Adobe Express, наприклад відео, вебсторінки та графіка. Ви зобов’язані:
(A) дотримуватися всіх законів і правил щодо захисту інформації та конфіденційності, що застосовуються до
особистої інформації відвідувачів ваших Клієнтських проєктів і можуть включати в себе доступ до політики
конфіденційності у ваших Клієнтських проєктах, відображення банера щодо файлів cookie, отримання згоди та
забезпечення її подальшої актуальності тощо; та
(B) забезпечувати відшкодування, захист і недоторканність компанії в разі претензій, судових позовів або
процесуальних дій, ініційованих відвідувачами ваших Клієнтських проєктів проти компанії Adobe через будь-які дії
чи бездіяльність щодо особистої інформації цих відвідувачів.
3. Файли вмісту, що виступають ресурсами Adobe Stock. Цей розділ стосується лише файлів вмісту, які також
виступають ресурсами Adobe Stock і доповненням до Додаткових умов Adobe Stock. Ми можемо накладати технічні
обмеження на завантаження, експорт або поширення ресурсів Adobe Stock, включно з обмеженим використанням
ресурсів Adobe Stock (лише за умови використання дозволеного Програмного забезпечення та Служб), і ви не
повинні намагатись оминути їх. Забороняється включати будь-які ресурси Adobe Stock, які пропонуються за
«Обмеженою ліцензією», у товари та файли шаблонів, призначені для продажу або розповсюдження поза
Програмним забезпеченням і Службами Adobe, якщо Кінцевий продукт не вважається оригінальною авторською
роботою.

4.

Сторонні платформи.

4.1 Adobe Express має функції, як-от планувальник дописів у соціальних мережах, які можуть підключатися до
сторонніх платформ, наприклад Instagram або інших соціальних мереж. Дозволяючи використовувати Служби з
будь-якими сторонніми платформами, ви надаєте нам доступ до своїх облікових записів на таких сторонніх
платформах для цілей, описаних у цих Умовах. Ви несете повну відповідальність за дотримання будь-яких
відповідних умов і положень сторонніх платформ. Ми не гарантуємо підтримки інтеграції з будь-якою сторонньою
платформою та можемо вимкнути інтеграцію Служб із будь-якою сторонньою платформою в будь-який час без
попередження.
4.2 Ми не несемо відповідальності за будь-яке використання вашого Вмісту (а також за доступ до нього) сторонніми
платформами або їхніми продуктами чи службами. Ви несете повну відповідальність за своє рішення дозволити
будь-якій сторонній платформі використовувати ваш Вміст. МИ ЗНІМАЄМО ІЗ СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-

ЯКІ ПРОДУКТИ ЧИ СЛУЖБИ СТОРОННІХ ПЛАТФОРМ (ПІДТРИМКУ, ДОСТУПНІСТЬ, ЗАХИСТ ТОЩО), А ТАКОЖ ЗА ДІЇ ЧИ
БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СТОРОННІХ ПЛАТФОРМ.

Adobe Express Additional Terms_uk_UA_20220610

