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Ці Додаткові умови регулюють використання Adobe Spark і включені шляхом посилання до Загальних умов 
використання Adobe (Загальні умови), опублікованих за адресою https://www.adobe.com/legal/terms.html. (Ці 
Додаткові умови та Загальні умови разом називаються Умови). Терміни, указані з великої літери, визначення яких не 
наведено в цьому документі, мають такі самі визначення, що й у Загальних умовах.  
 

 1.  Клієнтський шрифт Spark.  

1.1.  Ви заявляєте й гарантуєте, що у вас є всі необхідні права на використання, відтворення, демонстрацію, 
розміщення та розповсюдження будь-якого шрифту або файлу шрифту, який ви завантажуєте чи надсилаєте до 
Adobe Spark (Клієнтського шрифту Spark), з огляду на Проекти Spark (визначено нижче), створені за допомогою 
Adobe Spark. Клієнтські шрифти Spark не вважаються Проектами Spark, як визначено в Умовах. Adobe не заявляє та не 
гарантує, що будь-який Клієнтський шрифт Spark буде сумісним або придатним для використання з Adobe Spark.  

1.2.  Якщо третя сторона повідомить нам або ми дізнаємось, що у вас немає прав, які ви гарантуєте в розділі 
1.1. (Клієнтський шрифт Spark), або що ваш Клієнтський шрифт Spark порушує Права інтелектуальної власності третіх 
сторін, ми можемо видалити такий шрифт із вашого облікового запису та з Проектів Spark, у яких він 
використовується. Якщо ми видалимо Клієнтський шрифт Spark із вашого облікового запису або з Проектів Spark, які 
використовують його, відображення ваших Проектів Spark може бути змінено. Щоб дізнатися більше про те, як 
можуть змінюватися ваші Проекти Spark, перегляньте сторінку запитань і відповідей щодо Adobe Spark.  

1.3.  Ми рекомендуємо регулярно створювати резервні копії вашого Клієнтського шрифту Spark, якщо Служби 
надають сховище та відповідні Служби підтримують таку можливість.  

1.4.  Ви можете відкликати наш доступ до Клієнтського шрифту Spark і припинити наші права в будь-який час, 
видаливши Клієнтський шрифт Spark за допомогою функції керування брендами в Adobe Spark.  

1.5.  Після припинення дії вашого облікового запису чи його закриття ми залишаємо за собою право вилучити ваш 
Клієнтський шрифт Spark. Утім, деякі копії вашого Клієнтського шрифту Spark можуть зберегтися внаслідок 
періодичного резервного копіювання. 

1.6.  Ви не повинні поширювати Клієнтський шрифт Spark або виконувати дії, що порушують будь-які Права 
інтелектуальної власності.  

1.7.  Ви не маєте права завантажувати, передавати, зберігати або робити доступним будь-який Клієнтський шрифт 
Spark або код, що містить будь-які віруси, шкідливий код, шкідливе програмне забезпечення або будь-які 
компоненти, призначені для завдання шкоди Службам чи Програмному забезпеченню або обмеження їхньої 
функціональності.  

1.8.  Ми можемо збирати інформацію, пов’язану з вашим Клієнтським шрифтом Spark, наприклад назви шрифтів, які 
ви завантажуєте, і способи їх використання.  

 
2.  Сторонні служби.   

2.1.  Adobe Spark включає функції, які дають змогу використовувати та шукати вміст із незалежних сторонніх служб у 
межах Adobe Spark та імпортувати такий вміст безпосередньо у свій Проект Spark. Adobe Spark 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/legal/permissions/image-notice.html. Застосовуються всі 
інші вимоги Загальних умов щодо використання сторонніх постачальників.    

 
3.   Особиста інформація Відвідувачів Spark.    

https://www.adobe.com/legal/terms.html
https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html


3.1.  Ваша відповідальність. У відносинах між компанією Adobe і вами ви несете виняткову відповідальність за всю 
особисту інформацію Відвідувачів ваших Проектів Adobe Spark (Відвідувачі Spark), яку ви можете збирати через свої 
Проекти Spark, коли Відвідувачі Spark переглядають ваші Проекти Spark, отримують до них доступ або 
використовують. Проекти Spark – проекти, створені за допомогою Adobe Spark, наприклад відео, веб-сторінки та 
графіка. Ви зобов’язані:     

(A)  дотримуватися всіх законів і правил щодо захисту інформації та конфіденційності, що застосовуються до 
особистої інформації Відвідувачів Spark і можуть включати в себе доступ до політики конфіденційності у ваших 
Проектах Spark, відображення банера щодо файлів cookie, отримання та підтримку згоди тощо;   

(B)  забезпечувати відшкодування, захист і недоторканність компанії в разі претензій, судових позовів або 
процесуальних дій, ініційованих Відвідувачем Spark проти компанії Adobe через будь-які дії чи бездіяльність щодо 
особистої інформації Відвідувачів Spark.  
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