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Ці Додаткові умови включено (у вигляді посилання) до Загальних умов використання Adobe («Загальні умови») на 
сторінці www.adobe.com/go/terms, і вони регулюють ваше користування Службами Adobe Stock стосовно передачі 
або надсилання будь-якої Роботи в Adobe Stock. Ці Додаткові умови застосовуються до всього Вмісту, фотографій, 
ілюстрацій, векторних об’єктів зображень, шаблонів, 3D-ресурсів, відео та інших живописних або графічних творів 
(разом з усіма пов’язаними з ними ключовими словами, описами, переліком авторів і супровідними підписами), які 
ви надсилаєте нам або передаєте на Веб-сайт відповідно до цих Додаткових умов, а також до будь-яких інших 
попередніх версій («Робота(и)»). Ці Додаткові умови й 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. «Веб-сайт» означає наші веб-сайти й програми, які полегшують доступ до цих веб-сайтів, зокрема (але не 
обмежуючись ними) contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com і adobe.com. Якщо ви подаєте Роботу від 
імені відповідних власників авторських прав, ви заявляєте й гарантуєте, що маєте повноваження забезпечити та 
забезпечите дотримання Умов такими власниками авторських прав, коли це необхідно. Якщо ви надсилаєте Роботу 
від імені юридичної особи, то ці Умови застосовуються до цієї юридичної особи та її афілійованих осіб. У такому разі 
ви заявляєте й гарантуєте, що маєте право зобов’язувати юридичну особу Умовами.  
 

1.  Ліцензії для Adobe. Ви надаєте нам невиключну, всесвітню, безстрокову, повністю оплачену ліцензію, що не 
передбачає сплати роялті, на публічний показ, публічне виконання, розповсюдження, індексування й модифікацію 
Роботи для цілей функціонування Веб-сайту; презентування, розповсюдження, маркетингу, реклами та ліцензування 
Роботи для користувачів; розробки нових можливостей і послуг; архівування й захисту Роботи. Ми можемо 
використовувати Роботу для цілей маркетингу й просування вашої Роботи, Веб-сайту, нашого бізнесу та наших інших 
продуктів і послуг. У цьому випадку ви надаєте нам невиключну, всесвітню ліцензію, що не передбачає сплати роялті, 
на використання, відтворення, публічний показ, розповсюдження, модифікування, публічне виконання та переклад 
Роботи в разі необхідності, і Adobe може надати вам компенсацію на власний розсуд, як описано в розділі 5 
(«Оплата») нижче. Ви також надаєте нам право (але не зобов’язуєте нас) використовувати ваше відображуване ім’я, 
товарні знаки й торговельні назви в межах наших маркетингових і рекламних заходів і нашої ліцензії на вашу Роботу 
відповідно до Умов. 
 

2.  Ліцензії для користувачів. Ви надаєте нам невиключну, всесвітню й безстрокову ліцензію на подальше 
субліцензування нашого права використовувати, відтворювати, публічно відображати, поширювати, модифікувати, 
публічно виконувати та перекладати Роботу на будь-якому носії або в будь-якому виконанні. Ми можемо 
субліцензувати Роботи відповідно до письмової або електронної угоди між нами й користувачем («Угода з 
користувачем»). Ліцензія для користувачів може включати право змінювати й створювати похідні роботи на основі 
Роботи, зокрема, з-проміж іншого, право продавати або розповсюджувати для продажу Роботу чи будь-які її 
репродукції, якщо вони включені або додаються до будь-якого товару або іншої авторської роботи на будь-якому 
носії та в будь-якому форматі, відомому зараз або який стане відомим пізніше, за умови, що таке використання 
зміненої Роботи обмежується винятково тими способами, які дозволено для оригіналу Роботи. Уточнення: ми 
можемо дозволити користувачам та іншим авторизованим стороннім особам (наприклад, консультантам із 
маркетингу або постачальникам послуг) публікувати Роботу або ділитися нею на сайтах соціальних мереж або інших 
сторонніх веб-сайтах із дотриманням будь-яких обмежень, установлених Угодою з користувачем. Ми пропонуємо 
Прикладний програмний інтерфейс («API»), що дає змогу нашим партнерам демонструвати вашу Роботу й сприяти її 
продажу.  
 

3.  Права на інтелектуальну власність. 

3.1. Права на інтелектуальну власність.  Ви заявляєте й гарантуєте, що володієте всіма майновими правами на 
Роботу, зокрема всіма авторськими правами, товарними знаками, патентами, правами на конфіденційність, правами 
на публічність, моральними правами та іншими правами власності (далі разом – «Права на інтелектуальну 
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власність»), або маєте всі необхідні права та ліцензію, щоб надати нам ліцензії відповідно до Умов. Крім того, ви 
заявляєте та гарантуєте, що Робота не порушить права на інтелектуальну власність інших осіб, не містить оманливу 
чи хибну інформацію, а також не містить будь-якого незаконного чи наклепницького вмісту. Ви не будете 
завантажувати жодної Роботи, яка порушує Права на інтелектуальну власність будь-якої фізичної чи юридичної особи 
або містить наклеп, образу чи ганьбить честь і гідність будь-якої фізичної чи юридичної особи. Ви також повинні 
дотримуватися чинного законодавства.  

3.2.  Згоди. Якщо Робота містить зображення чи подібність до особи, торговельної марки або логотипа чи певного 
особливого майна, які може бути ідентифіковано та які захищено Правами на інтелектуальну власність, ви заявляєте 
та гарантуєте, (A) що отримали всі необхідні та дійсні документи про згоду чи угоди, що за своєю суттю подібні до 
наших стандартних документів про згоду моделі чи власника майна, для кожної особи або майна, зображених у 
Роботі; і (B) що ви оперативно надасте копії таких згод або угод для компанії Adobe на її запит. Але якщо ми 
домовилися, що ви можете додавати елементи до своєї колекції редакційного вмісту, і ви передаєте Роботу з 
позначкою «Тільки для редакційного використання», ми можемо прийняти її без згоди моделі або власника майна за 
нашим власним розсудом і згідно з нашими правилами чи вимогами. Для роботи з позначкою «Тільки для 
редакційного використання» ви заявляєте й гарантуєте, що: (1) Робота правдиво зображує тему; (2) усі відповідні 
ключові слова, описи, списки авторів і супровідні підписи є точними; і (3) Роботу не було модифіковано таким чином, 
що це призвело до зміни редакторського контексту або цілісності. 
 

4.  Право володіння Роботою та її використання. Згідно з цими Умовами нам не передається правовий титул або 
дольове майнове право на Роботу. Окрім ліцензій, наданих вами відповідно до цих Умов, ми не заявляємо про жодні 
права власності на Роботу. Як ми, так і наші користувачі, які використовують Роботу, мають право (але не зобов’язані) 
визначати вас як автора та джерело Роботи у звичайний спосіб. Ви розумієте та погоджуєтеся, що в разі комерційного 
використання Роботу (A) авторів зазвичай не зазначають; (B) користувачі не зобов’язуються зазначати авторів; та (C) 
Робота може бути модифікована й використана в межах будь-якої теми (крім порнографічної чи незаконної). Тому ви 
відмовляєтеся від будь-якого права заперечувати проти цих поширених ділових звичаїв; проте Угоди з 
користувачами не дозволяють застосовувати Роботи для порнографічних чи незаконних цілей. Крім того, метадані 
може бути змінено, видалено або додано без будь-якої відповідальності перед нами, нашими дистриб’юторами чи 
користувачами. Ми не несемо відповідальності за невиконання умов Угоди з користувачем або незаконне 
використання будь-якою третьою стороною. Ви надаєте нам право застосовувати ваші Права на інтелектуальну 
власність проти порушників, але ми не зобов’язані це робити. Якщо ви вважаєте, що ваша Робота була використана 
неправильно, ви погоджуєтеся повідомляти нас про це й не вживати жодних заходів без нашої попередньої 
письмової згоди.   
 

5.  Оплата. 

5.1. Ціни й відомості про оплату.  Ми будемо платити вам, як це описано у відомостях про ціни й оплату на сторінці 
https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html (або на сторінці чи за URL-адресою 
правонаступника) (далі разом – «Відомості про ціни та оплату»), за будь-які продажі ліцензій на Роботу, за 
винятком будь-яких разів скасування, повернень і відшкодувань. Час від часу ми можемо змінювати Відомості про 
ціни й оплату, зокрема оновлювати категорії Робіт, умови щодо цін і оплати та надавати посилання на відомості про 
ціни й платіжні відомості. Ви повинні регулярно переглядати Відомості про ціни й оплату. Продовжуючи надсилати 
або передавати Роботи або не видаляючи Роботи, ви погоджуєтеся на будь-які нові Відомості про ціни й оплату, які 
можуть переглядатися час від часу. Ви можете визначити свою Роботу як безкоштовний вміст, і в такому разі ми 
можемо поширювати її без зобов’язань перед вами або без оплати вам. Якщо ви не є власником авторських прав на 
Роботу, ви несете одноосібну відповідальність за компенсацію власникам авторських прав, коли це потрібно. Ми 
можемо використовувати сторонніх обробників платежів на зразок PayPal для спрощення оплати вам. Якщо ми або 
наші партнери пропонують рекламну, пробну, тестову або захищену водяним знаком версію вашої Роботи, ми не 
повинні виконувати платіжні зобов’язання цього розділу.  

5.2.  Податки. Ви несете відповідальність за заповнення необхідних форм Внутрішньої податкової служби для 
отримання платежу. «Особа зі США» (як визначено Внутрішньою податковою службою) повинна надіслати нам 
заповнену форму W-9 Внутрішньої податкової служби. «Іноземна особа» (як визначено Внутрішньою податковою 
службою) повинна подати нам заповнену форму W-8 Внутрішньої податкової служби, щоб вимагати зменшення 
ставки або звільнення від утримання, оскільки є резидентом іноземної держави, з якою Сполучені Штати підписали 

https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html


 
угоду про уникнення подвійного оподаткування. Якщо будь-який збір, сплачений вам, підлягає утриманню податку 
або стягненню інших податків у джерела виплати податковим органом, ми вираховуватимемо цей податок від суми 
збору, що вам виплачується. Ми докладемо належних зусиль, щоб надати вам копію офіційної квитанції про таку 
сплату податку, якщо копія буде доступною. Ми будемо розумно співпрацювати з вами, щоб отримати переваги 
будь-яких відповідних податкових угод, що стосуються таких податків. 
 

6.  Доставка й надсилання вашої Роботи та керування нею. 

6.1.  Доставка й надсилання Роботи. Ви будете доставляти Роботу у форматі(ах) та способом(ами) доставки, які 
вимагає компанія Adobe. Окрім того, ви надішлете Роботу для нашого перегляду відповідно до інструкцій, доступних 
на нашому Веб-сайті або наданих нами вам («Інструкції»). Ми можемо час від часу змінювати Інструкції. Регулярно 
перевіряйте Інструкції. Ми можемо прийняти або відхилити Роботу, яку ви передаєте на Веб-сайт або надсилаєте нам 
іншим чином, на власний розсуд. 

6.2.  Керування Роботою. Ви можете видалити будь-яку свою Роботу з Веб-сайту в будь-який час, але за умови, що ви 
не видалите більше 100 елементів Роботи або 10 % вашої Роботи (залежно від того, що більше) за будь-який 90-
денний період без попереднього письмового повідомлення компанії Adobe за 90 днів. Ми можемо видалити Роботу 
або припинити дію вашого облікового запису на власний розсуд без попереднього повідомлення. 
 

7.  Зобов’язання щодо відшкодування. Ваші зобов’язання за Загальними умовами залишаються в повному обсязі, і 
ще ви зобов’язуєтеся захищати нашу компанію, її дочірні компанії, афілійованих осіб, службовців, представників, 
співробітників, партнерів, ліцензіатів і ліцензіарів (включно з користувачами) від усіх позовів, вимог, втрат і збитків 
(включно з обґрунтованими гонорарами адвокатів), пов’язаних із вашими Роботами або іншим вмістом, надісланим 
нам, використанням вами Веб-сайту або порушенням вами Умов. Ми маємо право самі вибирати адвоката для 
ведення захисту за будь-яким позовом, судовим процесом або спірним питанням, витрати на які підлягають 
відшкодуванню з вашої сторони. Ви повинні співпрацювати з нами в повному обсязі під час ведення захисту за таким 
позовом, судовим процесом або спірним питанням. Будь-яка сума, яка заборгована або може бути заборгована вам 
відповідно до розділу 5 («Оплата») вище, може бути компенсована та зменшена на будь-яку суму, заборговану вами 
відповідно до ваших зобов’язань щодо відшкодування за цими Умовами, без попереднього запита чи повідомлення 
вам. 
 

8.  Припинення та продовження терміну дії 

8.1.  Припинення дії. Ми можемо припинити дію цих Додаткових умов, видалити будь-яку Роботу чи призупинити 
дію вашого облікового запису без попереднього повідомлення. Ми не матимемо перед вами жодних платіжних 
зобов’язань, якщо скасуємо ці Додаткові умови на законній підставі. Наприклад, ви не можете завантажувати вміст 
Adobe Stock з основною метою штучно збільшувати кількість завантажень вмісту конкретного автора або штучно 
запускати платежі. Ви можете припинити дію цих Додаткових умов у будь-який час, надіславши нам письмове 
повідомлення щонайменше за 90 днів на адресу електронної пошти contributor-support@adobe.com. Ми будемо 
застосовувати розумних зусиль, щоб будь-яку Роботу, яку ви видалили з Веб-сайту, було видалено з веб-сайтів усіх 
наших афілійованих осіб (включно з веб-сайтами зі спільним брендом) протягом 60 днів після видалення Роботи з 
Веб-сайту. До припинення дії цих Додаткових умов або видалення Роботи з веб-сайтів будь-яких наших афілійованих 
осіб наші користувачі можуть продовжувати отримувати нові ліцензії на Роботу. 

8.2.  Наслідки припинення дії; подовження дії положень. Після припинення дії цих Додаткових умов ми можемо 
продовжувати використовувати Роботу виключно для внутрішніх архівних і довідкових цілей або так, як зазначено в 
цьому розділі 8.2 («Наслідки припинення дії; подовження дії положень»). Розділи 3 («Права інтелектуальної 
власності»), 4 («Право володіння Роботою та її використання»), 5.1 («Ціни й відомості про оплату») (якщо Adobe має 
будь-які платіжні зобов’язання), 5.2 («Податки»), 7 («Зобов’язання щодо відшкодування»), 8 («Припинення та 
продовження терміну дії») та 9.1 («Відносини») залишаються в силі після припинення дії цих Додаткових умов. Будь-
які ліцензії на Роботу, надані нашим користувачам або нам до вилучення цієї Роботи з Веб-сайту або дати 
припинення дії цих Додаткових умов, залишатимуться чинними після припинення дії. Крім того, користувачі, чиї 
Угоди користувача дозволяють їм ліцензувати Роботу та володіти Роботою як безкоштовною версією (наприклад, 
зразком для попереднього перегляду), можуть також перетворити цю ліцензію на ліцензію на користування. Ми 
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забезпечимо оплату згідно з розділом 5 («Оплата») для будь-якої ліцензійної плати, яку ми отримуємо через Роботу, 
після припинення дії цих Додаткових умов. 
 

9. Різне.  

9.1.  Відносини. Якщо ви проживаєте в Сполучених Штатах, ваші відносини будуть із компанією Adobe Inc. зі 
Сполучених Штатів. Якщо ви проживаєте за межами Сполучених Штатів, ваші відносини будуть із компанією Adobe 
Canada Services Corporation із Канади. Відносини між вами й Adobe відповідно до цих Додаткових умов стосуються 
незалежних підрядників. Уточнення: ми не є спільними підприємствами, партнерами, принципалом і агентом або 
роботодавцем та працівником. Ніщо в цих Додаткових умовах не має за мету надавати й не надаватиме будь-якій 
третій особі, фізичній чи юридичній, будь-які права, вигоди чи засоби судової заборони будь-якого характеру. 

9.2.  Відмова від відповідальності. Adobe прямо відмовляється від будь-якої відповідальності за інформацію, 
зворотній зв’язок, матеріали чи відповіді на запитання, надані вам компанією Adobe чи її представниками, усе 
перелічене надається лише як люб’язність, не змінює Умов і не є юридичною консультацією. Зокрема, ми не 
заявляємо й не гарантуємо, що ви чи будь-яка інша сторона можете досягти або досягнете будь-якого рівня платежів 
чи доходів завдяки цим Додатковим умовам. 

9.3.  Зв’язок. Ви підтверджуєте, що Adobe може зв’язатися з вами електронною поштою або в інший спосіб стосовно 
потреб щодо вмісту Adobe і ефективних способів нашої співпраці. 
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