Додаткові умови Behance
Остання редакція від 27 липня 2021 р. Замінює всі попередні версії.
Ці Додаткові умови регулюють використання Behance, і їх включено (у вигляді посилання) до Загальних умов
використання Adobe («Загальні умови»), доступних на сторінці http://www.adobe.com/go/terms_ua (далі
разом – «Умови»). Терміни, указані з великої літери, визначення яких не наведено в цьому документі,
мають такі самі визначення, що й у Загальних умовах.
1. Ліцензії на Ваш контент. Ви зберігаєте всі права та право власності на свій вміст, проте ми вимагаємо від
вас певних ліцензій на нього. Коли ви передаєте або відправляєте вміст до Служб, ви надаєте нам
невиключну міжнародну безоплатну ліцензію з правом субліцензування та передавання, що дозволяє
використовувати, відтворювати, публічно демонструвати, розповсюджувати, змінювати (як-от для кращої
демонстрації вашого вмісту), публічно відтворювати й перекладати вміст. Ліцензія, надана вами, призначена
для роботи, маркетингу, реклами й удосконалення Служб. Ми зазначатимемо ваше авторство в разі
включення вашого вмісту у функцію Служб або рекламні чи маркетингові матеріали.
2.

Поведінка користувача.

2.1. Не зловживайте доступом до Служб. Вам забороняється використовувати Служби для дій, які
порушують права третіх осіб, підривні, шкідливі, жорсткі, непристойні, розпусні, вульгарні або нецензурні, чи
такі, що становлять погрози, образи, приниження або наклеп чи є неприпустимими з інших міркувань. Хоча
ви можете рекламувати свої творчі роботи в Службах, ви не можете надсилати спам іншим користувачам.
Вам забороняється займатися фішингом чи збирати інформацію інших людей без їхньої згоди. Ви не можете
робити прив’язку до Служби або нашого веб-сайту без нашого схвалення. Ви не можете копіювати чи
імітувати дизайн, макет чи зовнішній вигляд Служб. Використовуйте Служби лише для публікації власної
творчої роботи. Ви не можете використовувати Служби як загальну службу розміщення зображень,
наприклад рекламних банерів тощо. Якщо ми вирішимо, що ваша поведінка порушує Умови або Правила
спільноти, розміщені на сторінці http://www.behance.net/misc/community і включені в Умови у формі
посилання, ми можемо вилучити ваш вміст або заблокувати використання вами Служб у будь-який час із
попереднім повідомленням або без нього.
2.2. Уособлення. Згідно з концепцією Behance, творчі професіонали отримують визнання за те, що вони
створюють, тому ми вимагаємо, щоб ви (і ви погоджуєтеся) використовували своє справжнє чи професійне
ім’я у своєму профілі. Якщо ми матимемо підстави вважати, що ви створили обліковий запис від імені іншої
особи, ми можемо, на свій власний розсуд і після внутрішнього розслідування, або передати ваш обліковий
запис особі, за яку ви себе видаєте, або припинити дію цього облікового запису, не несучи за це жодної
відповідальності перед вами.
2.3. Повідомляйте нас про випадки зловживання доступом до Служб із боку інших осіб. Просимо вас
повідомляти про сумнівну поведінку або сумнівний вміст у Службах за допомогою кнопки «Повідомити про
зловживання».
3. Отримання й надання доступу до Вмісту. Надсилаючи свій вміст до наших Служб, ви також надаєте
користувачам Behance право на поширення вашого вмісту за допомогою різноманітних соціальних
платформ, інтегрованих із Behance. Ви можете отримати доступ до свого вмісту та вилучити його. Наша
Служба також дає змогу обмежити сферу використання й доступ інших користувачів до вашого вмісту
(наприклад, зробити вміст доступним лише за ліцензіями Creative Commons). Ви несете відповідальність за
встановлення обмежень щодо свого контенту та застосування відповідного рівня доступу до свого контенту.
Наша компанія не відстежує та не контролює, що інші користувачі роблять із вашим контентом. Ви
зобов’язані повідомити інших користувачів про параметри спільного доступу до вашого вмісту та
відповідним чином змінити налаштування, пов’язані з отриманням і наданням доступу до вашого вмісту.

4. Сторонні Веб-сайти і Служби. Ми можемо включати посилання на веб-сайти або служби,
функціонування яких наша компанія не забезпечує. Ми не контролюємо вміст, що з’являється на цих вебсайтах або в цих службах, і не несемо відповідальності за нього.
5. Умови використання Служб. Для доступу до певних Служб або їх частин потрібно оформити передплату
або членство. З умовами передплати можна ознайомитися тут.
6. Передплати на авторів Behance. Ми можемо зробити доступними функції Служб, які дозволяють
певним користувачам Behance («Автори») створювати, адмініструвати й пропонувати платні передплати
(«Передплати на авторів») іншим користувачам Behance («Передплатники»).
6.1. Розуміння нашої обмеженої ролі.
(A) Відсутність відповідальності за Передплати на авторів. Ми не несемо відповідальності за будь-які
Передплати на авторів, Авторів і будь-які претензії, вміст або переваги, зроблені ними або отримані від
них, і не підтримуємо їх. Подібним чином, ми не даємо жодних гарантій щодо обсягу платежів, які
можуть бути згенеровані Передплатниками, або кількості Передплатників, які можуть вибрати ту чи іншу
Передплату на автора.
(B) Обробка платежів. Ми не обробляємо платежі за допомогою кредитних карток і не маємо коштів,
виплачених Передплатниками у зв’язку з Передплатами на авторів. Натомість Stripe, Inc. («Stripe»),
сторонній партнер з обробки платежів, обробляє всі платежі, здійснені Передплатниками. У рамках
будь-яких платіжних операцій, пов’язаних із Передплатою на автора, ви погоджуєтеся на обробку,
використання, передачу або розкриття даних компанією Stripe відповідно до положень Політики
конфіденційності Stripe (або за будь-якою наступною URL-адресою). Ми не контролюємо те, як Stripe
використовує вашу інформацію.
(C) Спори. Ми не беремо участі та не зобов’язані розслідувати будь-які спори, які можуть виникнути між
Передплатниками й Авторами або пов’язані з Передплатами на авторів. Ви погоджуєтеся, що всі запити
на скасування або повернення коштів і будь-які інші питання, пов’язані з Передплатою на автора, мають
бути адресовані виключно відповідному Авторові (й повністю розглянуті ним). Ми не обробляємо
жодних запитів на повернення коштів або повернення платежів у зв’язку з будь-якими Передплатами на
авторів. Ми не несемо жодної відповідальності у зв’язку з будь-якими Передплатами на авторів.
6.2. Якщо ви Автор, до вас застосовуються наведені далі Умови.
(A) Налаштування. Щоб налаштувати Передплату на автора, ви повинні виконати всі кроки, необхідні в
рамках процесу налаштування, включно з установленням ціни на Передплату на автора, створенням і
прив’язуванням вашого комерційного облікового запису Stripe та виконанням будь-яких дій, що їх
вимагає Stripe. Ми залишаємо за собою право накладати обмеження на умови Передплат на авторів,
включно з тими, що стосуються цін, можливості змінення цін, а також скасовування або створення нових
Передплат на авторів. Час від часу ми можемо вимагати від вас додаткових кроків, щоб зберегти вашу
Передплату на автора активною.
(B) Преміум-вміст. Якщо ви надаєте Передплатникам доступ до будь-якого преміум-вмісту або вмісту з
обмеженим доступом, ви робите це на свій страх і ризик. Ми не несемо відповідальності за будь-яке
повторне або неправильне використання будь-якого преміум-вмісту або вмісту з обмеженим доступом,
який ви надаєте своїм Передплатникам.
(C) Платіжні операції. Усі Передплати на авторів – це транзакції безпосередньо між вами та відповідним
Передплатником, що використовує Stripe як стороннього обробника платежів. Якщо вам не вдається
зберегти належну репутацію свого облікового запису Stripe або розірвати зв’язок між вашим обліковим
записом Stripe та Службами, ми можемо негайно скасувати всі ваші Передплати на авторів, і ви не
зможете отримувати подальші платежі від Передплатників. Як умова прив’язки вашого облікового
запису Stripe до Служб:

(1) ви повинні весь час дотримуватись умов і положень угоди про ваш обліковий запис, пов’язаний зі
Stripe, включно з утриманням від будь-якої діяльності, яка прямо заборонена переліком обмежених
дій Stripe; і
(2) ви дозволяєте нам отримувати й використовувати ваш ідентифікатор платежу Stripe, стан рахунку та
історію транзакцій, щоб спростити Передплати на авторів, забезпечувати роботу Служб і надавати
вам інформацію про ваші Передплати на авторів.
(D) Плата за обслуговування. У зв’язку з платежами, здійсненими за Передплатою на автора, Stripe буде
стягувати з вас дві комісії (перелічені нижче), які можуть бути вирахувані до того, як кошти будуть
розміщені на вашому рахунку Stripe. Ви побачите перелічені комісії під час налаштування Передплати на
автора.
(1) Комісії за платформу Behance. Ми отримаємо плату за обслуговування платформи у зв’язку з
кожною платіжною транзакцією Передплати на автора, яку ми можемо час від часу змінювати. На
власний розсуд ми можемо відмовитися від часткової або всієї цієї плати будь-якому Авторові з
будь-якої причини, зокрема вашого заробленого доходу, кількості передплатників, статусу
передплати на Creative Cloud тощо.
(2) Плата за обробку платежів Stripe. Компанія Stripe отримуватиме комісію за обробку платежів у
зв’язку з кожною платіжною транзакцією Передплати на автора, як це описано у вашій угоді про
підключений обліковий запис Stripe. Stripe може час від часу змінювати комісії за обробку платежів
без попередження.
(E) Податки. Ви погоджуєтеся з тим, що будете нести відповідальність за будь-які застосовні федеральні,
державні, місцеві та іноземні податки, мита, тарифи, збори, утримання й подібні нарахування (зокрема,
податки з продажу, використання та доданої вартості), пов’язані з вашою Передплатою на автора. Ви
повинні визначити, які податки, якщо вони є, застосовуються до платежів, які ви отримуєте від
Передплатників у зв’язку з Передплатою на автора, і виключно ви відповідаєте за те, щоб оцінити,
зібрати, повідомити або перерахувати правильний податок, якщо такий є, до відповідного податкового
органу. За жодних обставин ми не несемо відповідальності за обчислення, збір або перерахування таких
податків.
(1) Форми та повідомлення. У міру того, як компанія Stripe зобов’язана подавати вам певні податкові
повідомлення чи форми (як-от податкові накладні) у зв’язку з будь-якими платежами, що виникають
через Передплату на автора, ви дозволяєте нам отримувати такі повідомлення й форми від вашого
імені та відмовитися від будь-яких зобов’язань для Stripe доставити ці повідомлення й форми
безпосередньо вам. У загальному випадку вам слід увійти у свій обліковий запис Stripe, щоб
отримати доступ до повідомлень або форм.
(F) Призупинення та припинення дії. Ми залишаємо за собою право призупинити або припинити вашу
Передплату на автора в будь-який час без попереднього повідомлення чи відповідальності з будь-якої
причини на наш власний розсуд, зокрема (1) якщо ви порушите Умови; (2) якщо ви від’єднаєте свій
обліковий запис Stripe від Behance, не зможете підтримувати належний стан зв’язаного облікового
запису Stripe або якщо дію вашого облікового запису Stripe буде припинено; або (3) якщо нашу угоду з
нашим обробником платежів буде розірвано або строк її дії завершиться.
6.3. Якщо ви Передплатник, до вас застосовуються наведені далі Умови.
(A) Пряма транзакція з Автором. Ви погоджуєтесь і розумієте, що, оформивши Передплату на автора, ви
вступаєте в прямі, окремі правові відносини з цим Автором, а не з нами. Оформлюючи Передплату на
автора, ви повинні робити це лише тому, що хочете підтримати Автора; вам не гарантують отримання
будь-яких додаткових переваг у рамках Передплати на автора (наприклад, особисту взаємодію з
Автором або доступ до преміум-вмісту). Будь-які платежі, які ви робите Авторові, здійснюються на ваш
власний ризик.
(B) Періодичні платежі. Усі Передплати на авторів – це передплати з періодичною оплатою. Оформлюючи
платну Передплату на автора, ви погоджуєтеся, що Stripe стягуватиме з вашої кредитної картки

відповідну суму під час передплати та в подальшому періодично, доки ваша реєстрація у відповідній
Передплаті на автора не буде скасована або припинена. Ми можемо запропонувати вам функції для
керування активними Передплатами на авторів, але не гарантуємо, що будь-які ваші дії (як-от
скасування реєстрації в Передплаті на автора) будуть упроваджені негайно, а також не відповідаємо за
будь-які затримки.
(C) Преміум-вміст призначений лише для особистого користування. Якщо в рамках реєстрації в
Передплаті на автора вам надається доступ до будь-якого преміум-вмісту або вмісту з обмеженим
доступом, ви погоджуєтеся використовувати цей вміст лише для власних особистих і некомерційних
цілей, а також утримуватися від публікації або поширення вмісту, якщо ви не отримали явного
письмового дозволу від Автора робити інше. Ви ніколи не повинні публікувати або поширювати
преміум-вміст або вміст з обмеженим доступом, щоб дозволити іншим отримати доступ до вмісту без
оформлення Передплати на автора.
7. API Behance. Якщо ми робимо API Behance доступним для вас як частину Служб, то ми надаємо вам
особисту, невиключну ліцензію без права передавання і субліцензування на використання API Behance
виключно в некомерційних цілях способом, дозволеним в Умовах (якщо ми не надали вам конкретний
письмовий дозвіл, у якому зазначається інше), а також з урахуванням таких обмежень:
7.1. ви повинні дотримуватися будь-яких вимог або обмежень, установлених власниками вмісту для
використання їхнього вмісту або проекту, доступного через Служби; ви повинні видалити будь-який такий
вміст або проект зі своєї програми протягом 24 годин після вимоги власника вмісту;
7.2. ви повинні мати власну політику конфіденційності для вашої програми з описом ваших методів
забезпечення конфіденційності даних і збору даних;
7.3. ви не можете використовувати API Behance для будь-якої програми, яка повторює або пробує замінити
основну взаємодію користувача зі Службами;
7.4. ви не можете приховувати вашу особистість або ідентифікаційну інформацію вашої програми;
7.5. ви не можете копіювати, модифікувати, розповсюджувати, продавати чи здавати в оренду будь-яку
частину API Behance, а також не можете виконувати зворотний інжиніринг чи декомпілювати API Behance,
окрім випадків, коли закони забороняють ці обмеження й ви спочатку надіслали нам письмовий запит;
7.6. ви не можете кешувати або зберігати будь-який вміст чи матеріали Behance, окрім необхідних для
використання вашої послуги (але не більше 30 днів);
7.7. ви не можете використовувати API Behance для будь-якої програми, пов’язаної зі шпигунськими,
рекламними або іншими шкідливими програмами чи кодом;
7.8. ви не можете використовувати API Behance будь-яким способом, який порушує будь-які закони чи
правила, або порушує права третіх сторін, зокрема право на конфіденційність чи права на публічність;
7.9. ви не можете використовувати API Behance у спосіб, який може негативно вплинути на стабільність
Служб або інших програм, що використовують API Behance; і
7.10. ліцензія на API Behance припиняє свою дію автоматично, якщо ви порушите будь-яку з Умов або якщо
Behance припинить дію ліцензії в будь-який час після повідомлення вас.
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