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Ці Додаткові умови регулюють використання Document Cloud, і їх включено (у вигляді посилання) до Загальних умов 
використання Adobe («Загальні умови»), доступних за адресою www.adobe.com/go/terms (далі разом – «Умови»). 
Терміни, указані з великої літери, визначення яких не наведено в цьому документі, мають такі самі визначення, що й у 
Загальних умовах. Посилання на «Служби» в цих Додаткових умовах стосуються служб Document Cloud. Якщо ваша 
ліцензія на використання Служб включає Adobe Sign і ви користуєтеся службою Adobe Sign під час використання 
Document Cloud, застосовуються також Додаткові умови використання Adobe Sign, опубліковані за адресою 
www.adobe.com/go/adobesignterms_ua. «Кінцевий користувач» – будь-яка особа або компанія, яка отримує, 
переглядає, приймає, підписує, затверджує, передає Служби, делегує таку дію третій особі або взаємодіє з нею в 
інший спосіб. 
 

1. Термін дії та припинення дії. 

1.1.  Ці Додаткові умови залишаються чинними, доки ви або компанія Adobe не припините їхню дію в порядку, 
викладеному в Умовах. Окрім причин, зазначених у Загальних умовах, компанія Adobe також може припинити дію 
цих Додаткових умов, якщо вашим обліковим записом Служб користуються невповноважені треті особи. 

1.2.  На додачу до розділів, зазначених у розділі Загальних умов «Продовження терміну дії», після завершення 
терміну дії або припинення дії цих Додаткових умов чинність збережуть такі розділи цих Додаткових умов: 1.2 
(«Термін дії та припинення дії»), 2 («Ваша відповідальність») і 4 («Умови надання Служб з урахуванням їхньої 
специфіки»). 
 

2. Ваша відповідальність. У відносинах між компанією Adobe і вами ви несете виняткову відповідальність за всю 
особисту інформацію Кінцевих користувачів, що використовується та надається в межах користування Службами. Ви 
зобов’язані:  

(A) дотримуватися всіх законів і правил захисту даних і конфіденційності, що застосовуються до особистої інформації 
Кінцевих користувачів (зокрема, отримання та підтримку згоди, коли це потрібно); 

(B) забезпечувати відшкодування компанії Adobe, захист і недоторканність компанії Adobe щодо претензій, судових 
позовів чи процесуальних дій, ініційованих Кінцевим користувачем проти компанії Adobe через будь-які дії чи 
бездіяльність щодо особистої інформації Кінцевих користувачів. 
 

3. Акційні програми. Розділ 3 («Акційні програми») стосується вас лише в тому разі, якщо компанія Adobe надала 
вам привілейований доступ до Служб у межах спеціальної програми (далі кожна з них окремо – «Акційна 
програма»). Ваше право на використання Служб у межах Акційної програми буде скасовано відразу після 
завершення передбаченого для неї періоду. До того ж, компанія Adobe зберігає за собою право припинити або 
призупинити дію будь-якої Акційної програми чи використання вами Служб у межах Акційної програми в будь-який 
час, з будь-якої причини чи без причини. Ваші права й права Кінцевих користувачів на доступ до Вмісту, збереженого 
у вашому обліковому записі та обробленого за допомогою Служб у межах Акційної програми, можуть утратити 
чинність відразу після припинення використання вами Служб. 
 

4. Умови надання Служб з урахуванням їхньої специфіки. Умови в розділі 4 («Умови надання Служб з 
урахуванням їхньої специфіки») застосовуються лише до окремих (перелічених нижче) пропозицій. У разі конфлікту 
між розділом 4 («Умови надання Служб з урахуванням їхньої специфіки») та цими Додатковими умовами положення 
розділу 4 («Умови надання Служб з урахуванням їхньої специфіки») мають вищій пріоритет.   

4.1. Send. Файл, надісланий за допомогою служби Adobe Send, автоматично передаватиметься на сервер Adobe. 
Компанія Adobe повідомить Кінцевих користувачів про те, що файл доступний і (або) готовий для завантаження. Ваші 
одержувачі можуть отримати доступ або завантажити файл, натиснувши на посилання в повідомленні електронної 
пошти, яке компанія Adobe їм надіслала. Компанія Adobe може збирати інформацію про отримання й використання 
одержувачем файлу Adobe Send, а також ділитися нею з вами. Ви несете повну відповідальність за те, щоб 
повідомляти Кінцевим користувачам про збір і поширення такої інформації. 

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


4.2. Служба огляду Adobe. Файл, до якого ви надаєте спільний доступ за допомогою служби огляду Adobe, 
автоматично передаватиметься на сервер Adobe. Кінцеві користувачі отримають повідомлення про те, що файл 
доступний і готовий до завантаження. Ваші Кінцеві користувачі можуть отримати доступ до файлу й завантажити 
його, натиснувши на посилання в повідомленні електронної пошти, яке їм надіслала компанія Adobe, і увійшовши в 
службу огляду. Компанія Adobe може збирати й зберігати Вміст та інші відомості від Кінцевих користувачів, які 
стосуються використання Кінцевими користувачами служби огляду. Крім того, компанія може надати доступ до цієї 
інформації вам та іншим Кінцевим користувачам. Ви несете повну відповідальність за повідомлення Кінцевим 
користувачам про збір і поширення такої інформації. 
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