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Ці Додаткові умови застосовуються до вас лише в тому випадку, якщо ви є Компанією, як визначено Загальними 
умовами. Ці Загальні умови включено (у вигляді посилання) до Загальних умов використання Adobe («Загальні 
умови»), опублікованих за адресою www.adobe.com/go/terms. Інші Додаткові умови, які включено (у вигляді 
посилання) до Загальних умов, також можуть регулювати використання Служб і Програмного забезпечення. Терміни, 
указані з великої літери, визначення яких не наведено в цьому документі, мають такі самі визначення, що й у 
Загальних умовах. 
 

1. Визначення. 

1.1. «Адміністратор» – адміністратор, який керує Службами й Програмним забезпеченням для Бізнес-користувачів у 
вашій Компанії. 

1.2. «Admin Console» – інтерфейс користувача для адміністрування програми, дає змогу Адміністраторам управляти 
Службами й Програмним забезпеченням своїх Компаній. 

 
2. Адміністратор і Admin Console.  

2.1. Адміністратор керує Правами для всіх Бізнес-користувачів. Особа, яка приймає Умови від вашого імені, буде 
призначена як первісний Адміністратор. У разі потреби Адміністратор може призначити інших Бізнес-користувачів на 
роль Адміністратора. Для управління Admin Console потрібно призначити принаймні одного Адміністратора. Ви 
дозволяєте Адміністраторові діяти від вашого імені й несете відповідальність за дії та бездіяльність Адміністратора.  

2.2. Адміністратори мають важливі права та засоби контролю над вашими Правами, а також Вмістом і Бізнес-
профілями ваших Бізнес-користувачів. В Admin Console кожен Адміністратор керує Правами, може додавати й 
видаляти Бізнес-користувачів, отримувати доступ до Профілів Бізнес-користувачів і переглядати відомості облікових 
записів Бізнес-користувачів. Adobe може надати особисту інформацію Адміністраторів вашим Бізнес-користувачам. 

2.3. Будь-який Бізнес-користувач, якого Адміністратор додає до Admin Console, може отримувати Програмне 
забезпечення й Служби, навіть якщо Адміністратор не призначить йому передплату та ліцензію. Admin Console 
вважається частиною Служб, і лише Адміністратори мають доступ до Admin Console.  
 

3. Бізнес-користувачі. Ви повинні забезпечити дотримання вашими Бізнес-користувачами цих Умов. Ви несете 

відповідальність за дії ваших Бізнес-користувачів, зокрема платежі й замовлення, які вони можуть здійснити. Ви 

також несете відповідальність за Вміст і Бізнес-профілі своїх Бізнес-користувачів. Ви повинні забезпечити 

збереження усіма Бізнес-користувачами конфіденційності усіх ідентифікаторів і паролів. Adobe не контролює Вміст, 

який зберігають Бізнес-користувачі, і не несе за нього відповідальності. 

 

4. Перепризначення ліцензії. Ви можете перепризначити ліцензію одного Бізнес-користувача іншому Бізнес-
користувачеві, не вимагаючи покупки додаткової ліцензії, за умови, що перепризначені ліцензії не розгортатимуться 
повторно в моделі розгортання зі спільною ліцензією або в схожій моделі (зокрема, розгортання плаваючої й 
орендованої ліцензії, ліцензії для загального користувача або ліцензії зі зміною), якщо інше явно нами не дозволено. 
Ми збиратимемо показники кількості ліцензій, які було розгорнуто вперше та повторно для Бізнес-користувачів. 
 

5. Домен електронної пошти. Якщо вам необхідно ідентифікувати домен для роботи Служб, ми можемо 
перевірити, чи є ви власником або контролером цього домену. Якщо ви не володієте вказаним вами доменом або 
не контролюєте його, ми не зобов’язані надавати вам Служби. 
 

http://www.adobe.com/go/terms


6. Підтримка. Якщо ви придбали корпоративні Служби та Програмне забезпечення через програму покупки Adobe, 
то відомості про підтримку ви можете знайти тут: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-
conditions.html. 
 

7. Інформація про використання програми для настільних ПК. Ваші Бізнес-користувачі можуть за власним 
бажанням поділитися з нами інформацією про використання ними наших програм. Ця інформація, пов’язана з 
вашим обліковим записом Adobe Бізнес-користувача, дає нам змогу персоналізувати обслуговування Бізнес-
користувачів, а також допомагає нам покращити якість і функції продукту. Для отримання додаткової інформації 
ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності, яка регулює, зокрема, те, як Бізнес-користувачі можуть 
змінювати свої параметри. 
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