Adoben lisäehdot kehittäjille
Päivitetty viimeksi 16.7.2020. Korvaa kaikki aiemmat versiot (myös Kehittäjän käyttöehtojen ja Adobe Exchange
-sopimuksen aiemmat versiot) kokonaisuudessaan.
Nämä Lisäehdot määrittävät käyttäjän Adoben SDK-pakettien, API-sovellusliittymien, portaalien, Adobe Stock teosten ja muiden Adoben omille tuotteilleen ja palveluilleen tarjoamien kehittäjäresurssien käyttöä, ja ne
sisällytetään viittauksena Adoben yleisiin käyttöehtoihin (”Yleiset käyttöehdot”), jotka ovat osoitteessa
http://www.adobe.com/go/terms (näitä Lisäehtoja ja Yleisiä käyttöehtoja kutsutaan yhteisesti nimellä ”Ehdot”).
Niillä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita tässä ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin Adoben
yleisissä käyttöehdoissa.
Näiden Ehtojen hyväksyminen kumoaa kaikki aiemmin tehdyt käyttäjän ja Adoben väliset Adoben SDKpaketteihin, API-sovellusliittymiin, portaaleihin, Adobe Stock -teoksiin ja muihin Adoben tuotteilleen ja
palveluilleen tarjoamiin kehittäjäresursseihin liittyvät sopimukset.
1. Määritelmät.
1.1. ”Adobe ID” tarkoittaa yksilöllistä käyttäjätunnusta, salasanaa ja profiilitietoja, joita käytetään käyttäjän tilin
luomiseen ja Palveluun kirjautumiseen ja sen käyttämiseen.
1.2. ”Adobe-maksunkäsittelijä” tarkoittaa Adoben kolmannen osapuolen maksunkäsittelijää, joka voi vaatia
käyttäjää tekemään erillisen suoran maksunkäsittelijäsopimuksen ja antamaan tiettyjä lisätietoja.
1.3. ”Adoben Kirjaudu sisään -painikkeet ja Kirjaudu sisään -malli” tarkoittaa erillistä graafista painiketta ja
erillistä sisäänkirjautumisnäytön käyttöliittymämallia, jotka Adobe on antanut käytettäviksi ja joita tarvitaan
käyttöliittymässä näytettäväksi visuaalisena kehotteena Palvelun sisäänkirjautumismenetelmän helpottamiseksi
tai käynnistämiseksi, kuten portaaleissa olevien tuotemerkkien käyttöohjeissa esitetään ja kuvataan.
1.4. ” Adobe Stock -yhteistyökumppani(t)” tarkoittaa kolmansia osapuolia, jotka osallistuvat kumppanuus-,
suositus- tai vastaavaan kumppaniohjelmaan Adobe Stockin mainostamiseksi Adoben kanssa tehdyn erillisen
kirjallisen sopimuksen mukaisesti.
1.5. ” Adobe Stock -teokset” tarkoittaa valokuvia, piirroksia, kuvia, vektoreita, videoita, 3D-resursseja,
malliresursseja ja muita kuvallisia tai graafisia töitä, jotka ovat lisensoitavissa Adobe Stock -palvelujen kautta
osoitteessa stock.adobe.com [tai sen seuraaja-URL-osoitteessa] tai jotka on muuten nimetty Adobe Stock resursseiksi.
1.6. ”Adobe-tavaramerkit” tarkoittaa Adoben tavaramerkkejä, nimiä, logoja, kuvakkeita, Badge-tuotemerkkejä
ja Creative-tuotemerkkejä, jotka ovat tuotemerkkien käyttöohjeissa tai joita tarjotaan käyttäjälle portaaleissa
hyväksytyn Kehittäjän ohjelmiston saatavuuden edistämiseen.
1.7. ”API” tarkoittaa sovellusohjelmointiliittymiä, jotka ovat joukko rutiineja, protokollia, työkaluja, ja APIdokumentaatiota, jotka määrittävät, miten ohjelmistokomponentit toimivat keskenään. Sovellusliittymät
voidaan määritellä otsaketiedostoissa, JAR-tiedostoissa, SDK-laajennusliittymissä, jotka on määritelty
otsikkotiedostoissa ja jotka on osoitettu laajennusesimerkkikoodissa ja niihin liittyvissä tiedoissa
objektikoodimuodossa ja/tai kirjastoina, jotka Adobe on sisällyttänyt muuttamattomana osaksi SDK:ta Kehittäjän
ohjelmistolla tehtävää jakelua varten, mikä helpottaa Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöä ja yhteistyötä. Tämä
määritelmä sisältää kaikki näihin Lisäehtoihin kuuluvat API:t.
1.8. ”API-dokumentaatio” tarkoittaa sovellettavia API-sovellusliittymien ja SDK-pakettien teknisiä määrityksiä ja
sovellustietoja, jotka asetetaan saataville osoitteessa adobe.io tai Adoben hyväksymän ohjelmistokehitysversion
hallinnan isännöintiä tarjoavien kolmansien osapuolien sivustoilla (esim. GitHub). ”API-dokumentaatio” ei sisällä
(a) kolmannen osapuolen sisältöä, joka on lähetetty osoitteeseen adobe.com tai adobe.io; (b) sisältöä, joka on
julkaistu Adoben ylläpitämissä tai valvomissa käyttäjäfoorumeissa; (c) sisältöä, joka liittyy tuleviin toimintoihin;
tai (d) viestintää, jota käydään suoraan käyttäjän ja Adoben välillä.

1.9. ”API-avain” tarkoittaa käyttäjän Kehittäjän ohjelmistolle myönnettyjä ja Adobe ID -tunnukseen yhdistettyjä
API-käyttöoikeuksia, joita Adobe käyttää API-käytön ja Kehittäjän ohjelmiston tunnistamiseen, vahvistamiseen ja
varmentamiseen.
1.10.
”Resurssienhallintapalvelut” tarkoittaa ratkaisuja, joita Adobe Stock -asiakkaat ovat ottaneet käyttöön
suoraan tai kolmansien osapuolien palveluiden kautta ja joiden avulla käyttäjät voivat etsiä ja lisensoida Adobe
Stock -teoksia sekä järjestää, valita ja ylläpitää Adobe Stock -teoksiin liittyviä tietueita, mukaan lukien
lisensoitujen Adobe Stock -teosten järjestelmälliseksi yhdistämiseksi asiakkaan sisäisiin käyttöympäristöihin
(esim. digitaalisten resurssien hallinta ja sisällön hallintajärjestelmät).
1.11.
”Badge-tuotemerkit” tarkoittaa tavaramerkkejä (mukaan lukien logot) kuvakkeita ja tekstiä, jotka on
määritetty tunnusmerkeiksi tuotemerkkien käyttöohjeissa tai portaaleissa.
1.12.
”Tuotemerkkien käyttöohje” tarkoittaa ohjeita tai neuvoja, joita Adobe saattaa julkaista tai toimittaa
käyttäjän Adobe-tavaramerkkien käyttöön liittyen.
1.13.
”Creative-tuotemerkit” tarkoittaa Badge-merkkejä, Adoben Kirjaudu sisään -painikkeita ja Kirjaudu
sisään -mallia ja Ominaisuuskuvakkeita, jotka on esitetty ja kuvattuportaalien tuotemerkkien käyttöohjeissa.
1.14.
”Kehittäjän ohjelmisto” tarkoittaa kaikkia ohjelmistosovelluksia, ohjelmia, lisäosia, laajennuksia, plugin-laajennuksia ja muita tekniikoita, joita käyttäjä kehittää SDK:lla tai API:llä ja jotka on tarkoitettu Palvelujen ja
Ohjelmiston käyttämiseen, toimivaksi saattamiseen tai yhteistoimintaan tai Palvelujen, Ohjelmiston tai muiden
Adoben tuotteiden tai -palveluiden ominaisuuksien tai toiminnallisuuden kehittämiseen.
1.15.
”Upottaa” tai ”Upotettu” tarkoittaa, että Lisensoidut Fontit integroidaan turvallisesti Kehittäjän
ohjelmistoon, jonka ainoa tarkoitus on antaa loppukäyttäjille mahdollisuus nähdä Lisensoitujen Fonttien näkyä
Kehittäjän ohjelmistossa aiotulla tavalla.
1.16.
”Ominaisuuskuvakkeet” tarkoittaa erilaisia Adoben tarjoamia graafisia kuvia, joita tarvitaan
käyttöliittymässä Palvelujen tai Ohjelman tiettyjen erillisten ominaisuuksien, komponenttien tai
käsittelytoimintojen tunnistamiseen.
1.17.
” Lisensoidut Fontit” tarkoittaa Adobe Clean-, Adobe Clean UX-, Adobe Clean Variable-, Adobe Clean
UX Variable- ja Adobe Clean Han -fontteja, jotka Adobe lisensoi käyttäjälle pelkästään Kehittäjän ohjelmiston
käyttöliittymien suunnitteluun, kehittämiseen ja jakamiseen.
1.18.
”Markkinointiympäristöt” tarkoittaa tuotteita ja palveluita, jotka yhdistävät Adobe Stock -teokset
sisällön luomistyökaluihin, kuten verkkosivustojen ja mainosten rakennustyökaluihin, sähköpostiin,
sisältömarkkinointiin ja sosiaaliseen mediaan, kolmansien osapuolien tuotteiden tai palveluiden mainostus- tai
myyntitarkoituksia varten.
1.19.
”Portaalit” tarkoittaa Adoben kehittäjäsivustoja, jotka sijaitsevat osoitteessa https://www.adobe.io, ja
Adobe Exchange -sivustoa ja tuottajaportaalia, jotka sijaitsevat osoitteessa https://adobeexchange.com/,
Creative Cloudia ja Document Cloudia varten.
1.20.
”Print-on-Demand” tarkoittaa palvelua, joka antaa loppukäyttäjille mahdollisuuden käyttää Adobe
Stock -teoksia yksinomaan räätälöityjen (i) painettujen materiaalien luomiseen loppukäyttäjien mainonta-,
markkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin; ja (ii) yksittäiselle loppukäyttäjälle myytäväksi tarkoitettujen
aineellisten hyödykkeiden yksiköiden luomiseen.
1.21. ”Kielletyt tiedot” tarkoittaa tietoja, joiden avulla Adobe voi tunnistaa tietyn luonnollisen henkilön (hänen
laitteensa sijasta), kuten henkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite, valtion myöntämä henkilötunnus, nimi ja
postiosoite.
1.22.
”Mallikoodi” tarkoittaa objektikoodia ja/tai lähdekoodia, lukuun ottamatta mallitiedostoja, jotka Adobe
on liittänyt mukaan, jotta käyttäjä voi sisällyttää ne Kehittäjän ohjelmistoonsa näiden ehtojen mukaisesti
1.23.
”SDK” tarkoittaa Adobe-ohjelmistokehityspaketteja ja kaikkia siihen liittyviä materiaaleja,
järjestelmätiedostoja, mallikoodia, työkaluja, ohjelmia ja apuohjelmia, plug-in-laajennuksia, mallitiedostoja ja
niihin liittyvää dokumentointia. Tämä määritelmä sisältää kaikki näihin Lisäehtoihin kuuluvat SDK:t, mukaan
lukien PhoneGap SDK.

1.24.
”Kolmansien osapuolien ohjelmistointegraatiot” tarkoittaa digitaalisia tuotteita tai palveluita, joissa
hyödynnetään Adobe Stockin SDK-paketteja tai API-sovellusliittymiä tarkoituksena sisällyttää pääsy Adobe Stock
-teoksiin mukautetuissa sovelluksissa.
2.

Kehittäjän tunnistetiedot.

2.1. Adobe ID. Jos käyttäjä haluaa SDK- tai API-avaimen, portaalin tai luoda plug-in-laajennuksen tai muun
laajennuksen, hänen on luotava Adobe ID -tunnus ja online-tiliprofiili vaadituilla tilitiedoilla, ellei Adobe
nimenomaisesti salli muuta. Käyttäjän on pidettävä tiliprofiilinsa aina ajan tasalla voimassa olevilla tilitiedoilla,
mukaan lukien yhteystiedot. Käyttäjä on vastuussa kaikesta tilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta. Jos käyttäjä
saa tiedon tilinsä luvattomasta käytöstä, hänen on ilmoitettava siitä Adoben asiakastukeen välittömästi. Käyttäjä
ei saa (a) jakaa tilitietojaan (paitsi valtuutetulle järjestelmänvalvojalle) eikä (b) käyttää toisen käyttäjän tiliä. Voit
käyttää API-sovellusliittymää Adoben edellyttämillä tavoilla ja siten kuin se on muuten kuvattu asiaankuuluvan
SDK:n dokumentaatiossa. Kun käytät API-sovellusliittymiä, et saa esiintyä muuna henkilönä etkä peittää
henkilöllisyyttäsi tai API-asiakaspäätteesi tunnistettavuutta.
2.2. API-avain. Jos asiaankuuluva API vaatii API-avaimen käyttöä Palveluiden tai Ohjelmiston käyttämiseksi,
käyttäjän on hankittava erillinen API-avain jokaista Kehittäjän ohjelmistoa varten. Ennen kuin hyväksymme
käyttäjän Kehittäjän ohjelmiston jakelua varten, API-avainta saa käyttää vain Kehittäjän ohjelmiston sisäiseen
kehittämiseen ja testaamiseen, eikä sitä saa käyttää minkään kolmannelle osapuolelle saatavana olevan
Kehittäjän ohjelmiston yhteydessä. Hyväksymisprosessin yksityiskohdat ovat näissä Ehdoissa tai portaaleissa tai
Adobe tiedottaa niistä muulla tavoin käyttäjälle.
2.3. Käyttötiedot. Adobe voi kerätä minkä tahansa Kehittäjän ohjelmiston aggregoituja käyttötietoja käyttämällä
SDK:ta, API:tä tai portaalia. Nämä tiedot liittyvät käyttäjän Adobe ID sekä online-kehittäjätilin profiiliin, ja niiden
avulla Adobe voi ylläpitää turvallisuutta, seurata suorituskykyä ja parantaa laatua ja ominaisuuksia.
3.

Käyttöoikeudet.

3.1. Adoben immateriaaliomistusoikeudet. Palveluihin ja Ohjelmistoon (mukaan lukien Adobe Stock -teokset)
sisältyvät osat ovat Adoben ja sen toimittajan immateriaalista omaisuutta, ja niitä suojataan laeilla, mukaan
lukien Yhdysvaltojen tekijänoikeus-, tavaramerkki-, liikesalaisuus- ja patenttilainsäädännöllä, kansainvälisin
sopimusmääräyksin ja sen maan, joissa niitä käytetään, sovellettavilla laeilla (”Adoben immateriaalinen
omistusoikeus”). Käyttäjän tulee varmistaa, että kaikki SDK- tai API- kopiot tai mikä tahansa SDK:n tai API:n
sisältö, jonka hän on kopioinut mistä tahansa syystä, sisältävät samat tekijänoikeusilmoitukset ja muut
asianmukaiset ilmoitukset, jotka näkyvät nimikkeissä samassa muodossa kuin missä Adobe on toimittanut ne.
Adobe tavarantoimittajineen säilyy Palveluiden tai Ohjelmiston sisältämien osien tuotenimen ja omistajuuden
haltijana Tuotteissa itsessään, tallennusvälineissä, joille osat on tallennettu, ja Tuotteiden kaikissa myöhemmissä
jäljennöksissä huolimatta siitä, missä muodossa tai millä välineellä alkuperäiset ja muut kopiot ovat olemassa.
Adobe pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Ehdoissa.
3.2. Käyttäjän Adobelle myöntämät oikeudet. Käyttäjä antaa Adobelle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen,
täysin maksetun käyttöoikeuden käyttää, kopioida ja muulla tavalla testata Kehittäjän ohjelmistoa, jotta se
saadaan hyväksytettyä jakelua varten. Jos käyttäjä lähettää Kehittäjän ohjelmiston portaalin kautta (esim. Adobe
Exchange -portaalin kautta), jotta se voidaan ottaa käyttöön Palvelussa (esim. Adobe Exchange -palvelussa),
käyttäjä myöntää Adobelle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltimaksuttoman, täysin maksetun
käyttöoikeuden käyttäjän Kehittäjän ohjelmiston julkiseen esittämiseen, julkiseen suorittamiseen,
muokkaamiseen, alilisensointiin ja loppukäyttäjille Palvelun kautta tapahtuvaan jakamiseen. Käyttäjä myöntää
Adobelle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen ja täysin maksetun oikeuden käyttää nimeään, logoaan tai muita
merkkejä ja kuvaavia materiaaleja ja viitata julkisesti käyttäjään tai tämän Kehittäjän ohjelmistoon Palvelujen ja
Ohjelmistojen ja Kehittäjän ohjelmiston mainostamista ja markkinointia varten.
3.3. Takuut ja takeet, jotka käyttäjä antaa Adobelle. Lataamalla tai lähettämällä Kehittäjän ohjelmistonsa
portaaleihin käyttäjä hyväksyy, että: (a) käyttäjällä on kaikki tarvittavat lisenssit ja käyttöoikeudet käyttää kaikkea
sisältöä, joka ilmestyy tai on sisällytetty tämän Kehittäjän ohjelmistoon, samoin kuin kaikki tarvittavat oikeudet

Kehittäjän ohjelmiston käyttöoikeuksien myöntämiseen ja (b) Kehittäjän ohjelmisto ei loukkaa minkään
kolmannen osapuolen immateriaaliomistusoikeuksia.
3.4. Adoben käyttäjälle myöntämät oikeudet.
(a) Sisäinen kehitys. Jollei näistä ehdoista ja lisähuomioista aiheudu muuta, Adobe antaa käyttäjälle eiyksinomaisen, ei-siirrettävän ja peruutettavan lisenssin SDK:n ja API-avaimen käyttämiseksi ja kopioimiseksi
käyttäjän Kehittäjän ohjelmiston sisäistä kehitystä ja testausta varten.
(b) Jakelu. Jollei näistä ehdoista ja lisähuomioista, mukaan lukien kohdassa 4 annetut hyväksyntäoikeudet,
aiheudu muuta, Adobe antaa käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja peruutettavan lisenssin SDK:n ja APIavaimen käyttämiseen, jäljentämiseen ja jakeluun yksinomaan hyväksytyssä Kehittäjän ohjelmistossa.
(c) Mallikoodi. Käyttäjä voi käyttää, muokata tai integroida kaikkia Adoben SDK:n mukana tarjoamia
esimerkkikoodeja (huolimatta siitä, onko ne merkitty mallikoodiksi SDK:n mukana toimitetuissa kansioissa ja
tiedostoissa) Kehittäjän ohjelmiston avulla. Jollei kohdassa 4 annetuista hyväksyntäoikeuksista muuta aiheudu,
käyttäjä voi jakaa mallikoodia ja sen mahdollisia muutoksia osana Kehittäjän ohjelmistoaan vain
objektikoodimuodossa. Käyttäjä hyväksyy säilyttävänsä ja jäljentävänsä kaikki Adoben tekijänoikeudet,
vastuuvapauslausekkeet tai muut omistusilmoitukset (siinä muodossa, jossa ne esiintyvät mallikoodissa) kaikissa
näiden Ehtojen mukaisissa mallikoodin kopioissa, muutoksissa tai integraatioissa. Kaikkien Adoben toimittamien
mallikoodien muutokset ja integraatiot säilyvät näiden Ehtojen alaisina.
3.5. Muokkaukset. Adobe voi muuttaa tai päivittää mitä tahansa SDK:ta tai API:tä tai niiden osia tai
ominaisuuksia tai portaalia tai lopettaa ne milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja joutumatta vastaamaan
siitä kenellekään. Kun käyttäjä on julkaissut minkä tahansa mahdollisen SDK:n tai API:n päivityksen, käyttäjän on
otettava pikaisesti käyttöön ja käytettävä SDK:n ja/tai API:n uusinta versiota täysin omalla kustannuksellaan.
Käyttäjän jatkuva pääsy SDK:hon tai API:hin tai niiden käyttö päivityksen tai muutoksen jälkeen merkitsee
tällaisen päivityksen tai muutoksen hyväksymistä.
3.6. Ei-julkiset API:t. Käyttäjä ei saa julkisesti näyttää eikä paljastaa mitään API-ohjelmia (mukaan lukien APIavaimet), joita ei ole julkisesti dokumentoitu silloin, kun käyttäjälle on annettu käyttöoikeus niihin. Näiden eijulkisten API-sovellusliittymien käyttö voi edellyttää salassapitovelvollisuutta.
3.7. Kolmannen osapuolen ehdot. SDK:t ja API:t voivat sisältää muun valmistajan ohjelmistoa (kuten
maksuttoman tai avoimen lähdekoodin ohjelmiston), ja siihen voi liittyä lisäehtoja, jotka tyypillisesti ovat
erillisessä lisenssisopimuksessa, ReadMe-tiedostossa tai lisenssitiedostossa, jotka sijaitsevat tällaisten
materiaalien yhteydessä, tai kolmannen osapuolen ohjelmistoilmoituksissa ja/tai lisäehdoissa osoitteessa
http://www.adobe.com/go/thirdparty (yhdessä ”Kolmannen osapuolen valmistajan käyttöoikeusehdot”).
Kolmannen osapuolen valmistajan käyttöoikeusehdot saattavat edellyttää, että käyttäjä välittää ilmoituksia
loppukäyttäjille. Kolmannen osapuolen valmistajan käyttöoikeusehtoja sovelletaan ensisijaisesti, mikäli tämän
näiden Ehtojen ja kyseisten kolmannen osapuolen valmistajan käyttöoikeusehtojen välillä on ristiriitaisuuksia.
3.8. Muut Adobe-palvelut. Nämä Ehdot eivät anna käyttäjälle mitään oikeuksia mihinkään Adoben palveluihin,
ohjelmistoihin tai niiden kautta käytettäviin sisältöihin.
4.

Kehittäjän ohjelmiston jakelu.

4.1. Adoben hyväksymä. Adobe pidättää oikeuden rajoittaa täysin oman harkintansa mukaan minkä tahansa
Kehittäjän ohjelmiston jakelua (mukaan lukien Palveluiden ja Ohjelmiston käyttöä Kehittäjän ohjelmistolla), ellei
Adobe ole hyväksynyt sitä. Hyväksyntä edellyttää, että Adobe voi tarkastella käyttäjän Kehittäjän ohjelmistoa,
jotta näiden ehtojen ja lisäehtojen noudattamisesta voidaan varmistua. Tarkasteluun sisältyvät myös mahdolliset
tietoturvaongelmat, jotka voisivat vaikuttaa Adobeen tai sen tuotteiden käyttäjiin. Adobe pidättää myös
oikeuden vaatia uudelleenhyväksyntää Kehittäjän ohjelmistoihin tehtyihin muutoksiin (mukaan lukien
korjaukset, päivitykset, päivitysparannukset, korjaukset ja uudet julkaisut). Hyväksymisprosessin yksityiskohdat
esitetään portaaleissa. Adobe voi peruuttaa minkä tahansa Kehittäjän ohjelmiston hyväksynnän milloin tahansa
mistä tahansa syystä, mukaan lukien Adoben yleisten käyttöehtojen tai muiden ehtojen tulevien versioiden
noudattamatta jättämisen takia. Jos Kehittäjän ohjelmiston hyväksyntä peruutetaan, käyttäjän on lopetettava sen
jakelu ja lopetettava Palveluiden tai Ohjelmiston käyttö sen kautta 10 päivän kuluessa ilmoituksesta.

4.2. Jakelukanavat. Adobe pidättää oikeuden vaatia hyväksyttyä Kehittäjän ohjelmistoa jaettavaksi Adobe
Exchange Service -palvelun kautta ja rajoittaa hyväksyttyjen Kehittäjän ohjelmistojen jakelua kaikkien ilman
Adoben hyväksyntää olevien jakelukanavien kautta.
5.

Vaatimukset ja rajoitukset.

5.1. Muuttamis- ja purkamiskielto. Jollei näissä Ehdoissa nimenomaisesti sallita muuta, käyttäjä ei voi (a)
muokata, siirtää, muuttaa tai kääntää mitään SDK:n osaa eikä (b) takaisinmallintaa, purkaa, hajottaa osiin tai
muuten yrittää löytää minkään SDK:n tai API:n lähdekoodia tai mitään muuta osaa. Jos käyttäjän oman
lainkäyttöalueen lainsäädäntö antaa tälle oikeuden purkaa SDK:n, jotta hän saa tiedot, jotka ovat
välttämättömiä, jotta SDK:n lisensoidut osat voidaan yhdistää muiden ohjelmistojen kanssa, käyttäjä voi tehdä
niin vasta, kun on ensin pyytänyt Adobelta tällaisia tietoja. Adobe voi harkintansa mukaan antaa tällaisia tietoja
tai asettaa kohtuullisia ehtoja kohtuulliseen hintaan tällaisen lähdekoodin käytön varmistamiseksi, jotta SDKlähdekoodin omistajien ja tavarantoimittajien oikeudet suojataan.
5.2. Ei Palveluiden tai Ohjelmistojen käyttöön vaikuttavia häiriöitä. Mikäli API:t eivät erikseen sitä salli,
käyttäjä voi luoda Kehittäjän ohjelmistoa, joka (a) poistaa tai muuten peittää minkä tahansa Adoben Palvelun tai
Ohjelmiston Tietoja- tai Info-näytöt tai -sivut tai (b) häiritsee minkä tahansa Palvelun tai Ohjelmiston tai minkä
tahansa sen osan toimintoja ja/tai ulkonäköä.
5.3. Palveluiden ja Ohjelmiston lokalisointikielto. SDK:ita ei saa käyttää sellaisten ohjelmistojen kehittämiseen,
jotka mahdollistaisivat Palveluiden tai Ohjelmiston lokalisoinnin. ”Lokalisointi” tarkoittaa asennetun Palvelujen
tai Ohjelmiston oletuskielen muuttamista, mukaan lukien Palvelujen tai Ohjelmiston käyttöliittymän oletuskieltä
rajoittumatta pelkästään siihen.
5.4. Erottamiskielto. SDK:t voivat sisältää erilaisia sovelluksia, hyötyohjelmia sekä osia, ja ne saattavat tukea
useita ohjelmistoalustoja ja kieliä. Ohjelmisto voidaan myös toimittaa käyttäjälle useammalla asennusmedialla
tai useina kopioina. Siitä huolimatta SDK:t on suunniteltu ja ne toimitetaan käyttäjälle yksittäisenä tuotteena
käytettäväksi tietokoneissa ja alustoilla yksittäisenä tuotteena, kuten tässä tekstissä sallitaan. Käyttäjän ei tarvitse
käyttää kaikkia SDK:n osia, mutta hän ei voi erottaa eikä pakata uudelleen SDK:n osia jakeluun, siirtoon,
jälleenmyyntiin tai käyttöön eri tietokoneissa.
5.5. Ei-julkiset API:t. Käyttäjä ei saa julkisesti näyttää eikä paljastaa mitään API-ohjelmia, joita ei ole julkisesti
dokumentoitu silloin, kun käyttäjälle on annettu käyttöoikeus niihin. Näiden ei-julkisten API-sovellusliittymien
käyttö voi edellyttää salassapitovelvollisuutta.
5.6. Haittaohjelmat. Käyttäjä ei tee mitään sellaista, joka altistaa Palvelut tai Ohjelmiston haitallisille koodeille,
viruksille, troijalaisille, madoille, aikapommeille, cancelbot-ohjelmille tai muille haittaohjelmille, joiden tarkoitus
on aiheuttaa tuhoa tai keskeytyksiä.
5.7. Laittomat ohjelmistot. Käyttäjä ei voi käyttää Palveluita tai Ohjelmistoa tarkoituksenaan luoda Kehittäjän
ohjelmistoa, joka rikkoo lakeja, sääntöjä, säädöksiä, määräyksiä tai oikeuksia (mukaan lukien kaikki lait,
asetukset tai immateriaalisten omistusoikeuksien kunnioittaminen, tietokoneiden vakoiluohjelmat, yksityisyyden
suoja, kaupan valvonta, epäoikeudenmukainen kilpailu, syrjintä tai väärä mainonta), kun sitä käytetään tavalla,
jolla sitä on tarkoitettu käytettävän tai jota varten sitä pidetään kaupan. Tähän sisältyy rajoituksetta tietojen
kaapiminen, tietokantojen kokoaminen tai muuten pysyvien kopioiden luominen sisältötiedostoista, jotka on
luotu Kehittäjän ohjelmistolla SDK:iden avulla, tai välimuistissa olevien kopioiden säilyttäminen kauemmin kuin
välimuistin otsaketiedot sallivat.
5.8. Kaupan valvonta. Käyttäjän Kehittäjän ohjelmistoon sovelletaan Yhdysvaltojen ja kansainvälisiä lakeja,
rajoituksia ja määräyksiä (yhdessä ”Kaupan lait”), jotka voivat säädellä Kehittäjän ohjelmiston tuontia, vientiä ja
käyttöä. Käyttäjä ilmaisee ja takaa saaneensa kaikki asianmukaiset viranomaisvaltuudet Kehittäjän ohjelmiston
tuontia, vientiä ja käyttöä varten. Lisäksi käyttäjä on ilmaissut ja taannut, ettei ole kauppasaarrossa olevan
kansakunnan tai muuten rajoitetun alueen kansalainen eikä asu sellaisessa (mukaan lukien Iran, Syyria, Sudan,
Kuuba, Krim ja Pohjois-Korea rajoittumatta pelkästään näihin).

5.9. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Käyttäjä ei sulauta, integroi eikä käytä SDK:ta tai API:tä tai mitään niiden
osaa missään ohjelmassa, jonka käyttöehdoissa edellytetään, että Adoben immateriaalista omistusoikeutta
lisensoidaan tai muutoin jaetaan kolmannen osapuolen kanssa (kuten esimerkiksi GLP-käyttöehdot).
5.10.
Käytön rajoitukset. Adobe voi täysin harkintansa mukaan rajoittaa API-sovellusliittymien tai SDK:iden
käyttöäsi, kuten esimerkiksi rajoittamalla API:n hyväksymien tai sitä varten hyväksyttyjen kutsujen lukumäärää
tai tyyppiä, jos sen mielestä kutsujen lukumäärä voi vaikuttaa negatiivisesti API-sovellusliittymiin, Ohjelmistoon
tai Palveluun.
5.11.
Alilisenssikielto. Käyttäjä ei saa alilisensoida API:tä kolmannen osapuolen käyttöön. Käyttäjä ei voi (a)
vuokrata, lainata tai myöntää muita oikeuksia SDK:ssa tai API:ssä, mukaan lukien jäsenyys- tai tilausperusteisia
oikeuksia, tai (b) tarjota SDK:n tai API:n käyttöä tietotekniikkaliiketoiminnassa, kolmannen osapuolen
ulkoistamiskeskuksessa tai -palvelussa, palvelukomitean järjestelyssä, verkossa tai aikajakamisperusteisesti.
5.12.
Palvelujen käytön rajoitukset. Käyttäjä ei saa käyttää Kehittäjän ohjelmistoa samanlaisen tai kilpailevan
tuotteen tai palvelun luomiseen, sellaisen käyttökoulutukseen tai kehittämiseen suoraan tai epäsuorasti.
5.13.
API:n tavoin toimivan ohjelmiston luominen. Käyttäjä ei voi luoda Kehittäjän ohjelmistoa, joka ei lisää
merkittäviä toimintoja tai ominaisuuksia, joita API ei sisältäisi jo valmiiksi. Käyttäjä ei voi luoda mitään Kehittäjän
ohjelmistoa, joka on Adobe-teknologioiden tai -tuotteiden kanssa kilpaileva tai niitä vastaava tuote. Adobe
pidättää oikeuden täysin yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä tai poistaa Kehittäjän ohjelmiston, joka on
samanlainen tai kilpaileva Adobe-teknologioiden tai -tuotteiden kanssa.
5.14.
Loppukäyttäjän tiedot.Jos käyttäjä kerää, käyttää tai käsittelee henkilötietoja Kehittäjän ohjelmistonsa
kautta, hänen on (a) noudatettava kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja -määräyksiä; (b) julkaistava
tietosuojailmoitus, joka asetetaan helposti loppukäyttäjien saataville Adobe Exchangen luettelointiin ja käyttäjän
Kehittäjän ohjelmistoon ja jossa ilmoitetaan selvästi ja täsmällisesti käytännöt, joiden mukaan loppukäyttäjän
henkilötietoja kerätään, käytetään ja käsitellään, mukaan lukien tietojen mahdollinen jakaminen kolmansien
osapuolien kanssa; (c) kunnioittaa loppukäyttäjiensä yksityisyydensuojaa ja kunniaa ja noudattaa
yksityisyydensuojailmoitukseensa liittyviä sitoumuksiaan; ja (d) poistaa välittömästi minkä tahansa Adobeasiakkaan sisällön tai muut tiedot, mukaan lukien tunnukset, kyseisen asiakkaan tai Adoben pyynnöstä tai kun
asiakas sulkee käyttäjän palveluihin kuuluvan tilinsä.
5.15.
Kiellettyjen tietojen lähettäminen. Käyttäjän Kehittäjän ohjelmistolla ei saa lähettää, tarjota tai muulla
tavoin asettaa Adoben saataville mitään kiellettyjä tietoja eikä välittää henkilötietoja linkittämällä, yhdistämällä
tai vertailemalla käyttäjän hallussa olevia tietoja kolmannen osapuolen valmistajien lähteistä hankittujen tietojen
kanssa.
5.16.
Tietosuoja. Adoben tietosuojalausunto (http://www.adobe.com/go/privacy) säätelee kaikkia käyttäjän
Adobelle antamia henkilötietoja.
5.17.
Adoben kehityksen estämisen kielto. Adobe kehittää tai voi kehittää parhaillaan tekniikoita tai
tuotteita, joilla on tai voi olla suunnitteluominaisuus tai toiminnallisuus, joka muistuttaa käyttäjän omaa
Kehittäjän ohjelmistoa tai on kilpaileva tuote sen kanssa. Mikään Ehdoissa oleva kohta ei rajoita Adoben
oikeuksia kehittää, hankkia, lisensoida, ylläpitää tai jakaa teknologioita tai tuotteita. Käyttäjä suostuu olemaan
vaatimatta Kehittäjän ohjelmistoaan koskevia omistamiansa patentteja Adobelta ja Adoben tytäryhtiöiltä tai
niiden asiakkailta, edustajilta tai sopimuspuolilta minkään Palveluiden tai Ohjelmiston valmistuksen, käytön,
tuonnin, lisensoinnin, myyntitarjouksen tai myynnin takia. Käyttäjä suostuu myös siihen, että tämä on eiyksinomainen toimintasuhde.
5.18.
Ei Toimistoa. Mikään näissä Ehdoissa oleva kohta ei aiheuta käyttäjän ja Adoben välisen
luottamuksellisen, toimistotyyppisen, yhteisyritys-, työntekijä/työnantaja-, kumppanuus- tai luottamussuhteen
syntymistä. Sekä käyttäjä että Adobe eivät saa velvoittaa toisiaan minkään tyyppiseen sitoumukseen.
5.19.

Loppukäyttäjän tuki. Käyttäjä on vastuussa tuen tarjoamisesta Kehittäjän ohjelmiston loppukäyttäjille.

5.20.
Lainsäädännön noudattaminen. Käyttäjän pitää vaatia loppukäyttäjiä noudattamaan sovellettavia
lakeja, määräyksiä ja Ehtoja. Käyttäjän pitää noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä eikä hän saa
käyttää SDK-paketteja eikä API-sovellusliittymiä kannustaakseen laittomaan toimintaan tai mainostaakseen
sellaista tai loukatakseen kolmannen osapuolen oikeuksia. Nämä ehdot kieltävät käyttäjältä seuraavat asiat:

(a) API-sovellusliittymien käyttö toimintoihin, joissa API:n käyttö tai toimintavirhe voi johtaa kuolemaan,
henkilövahinkoihin tai ympäristövahinkoihin; ja
(b) API-sovellusliittymien käyttäminen minkä tahansa tietojen käsittelyyn tai tallentamiseen, jos tällaisiin
tietoihin sovelletaan Yhdysvaltain ulkoministeriön ylläpitämiä aseiden kansainvälistä kauppaa koskevia
määräyksiä.
6.

Palkkiot, tuottojen jakaminen ja maksujen käsittely.

6.1. Adoben veloittamat maksut. Adobe pidättää oikeuden milloin tahansa määrätä hintoja tai periä maksu
käyttäjältä tai tämän Kehittäjän ohjelmiston loppukäyttäjiltä (suoraan tai tulojen jakamisen kautta) portaaleista,
SDK:ista tai API:stä tai jostakin niiden sisältämästä erillisestä ominaisuudesta, komponentista tai
käsittelytoiminnosta, jotka voidaan integroida tai ottaa käyttöön käyttäjän Kehittäjän ohjelmiston kautta tai sen
avulla. Sovellettavat maksut täsmennetään Adoben portaaleissa tai näissä Ehdoissa tai Adoben muilla tavoin
ilmoittamina.
6.2. Adoben suorittamat maksut. Jos Adobe tarjoaa maksua tai tuotto-osuutta Palvelun kautta tapahtuvasta
käyttäjän Kehittäjän ohjelmiston myynnistä, Adobe maksaa käyttäjälle Palvelusta näiden Ehtojen ja
maksukäytäntöjen asiaa koskevan osion mukaisesti (esimerkiksi Adobe Exchangen kohdan 12.2 mukaan).
Adobe voi muuttaa aika ajoin maksukäytäntöjään, ja käyttäjä on vastuussa niiden säännöllisestä seuraamisesta.
Jatkamalla Kehittäjän ohjelmiston lähettämistä tai lataamista Palveluun tai olemalla poistamatta Kehittäjän
ohjelmistoa käyttäjä hyväksyy kaikki uudet maksukäytännöt, jotka tarkistetaan ajoittain. Käyttäjä voi nimetä
Kehittäjän ohjelmistonsa maksuttomaksi ohjelmistoksi, jolloin Adobe voi jakaa Kehittäjän ohjelmistoa ilman
vastuuta ja maksamatta käyttäjälle. Ellei Ehdoissa mainita muuta, Adobella ei ole maksuvelvollisuuksia
käyttäjälle. Jos Kehittäjän ohjelmisto tarjotaan kokeiluversiona tai testaamista varten, Adobe ei ole velvollinen
suorittamaan näiden Ehtojen mukaisia maksuja.
6.3. Adobe-maksunkäsittelijä. Adobe voi käyttää Adobe-maksunkäsittelijöitä helpottamaan maksamista
käyttäjälle ja Kehittäjän ohjelmiston myymistä Palvelun kautta. Adobe-maksunkäsittelijä voi edellyttää
käyttäjältä Adobe-maksunkäsittelijän kanssa tehtävän erillisen sopimuksen solmimista ja tiettyjen lisätietojen
antamista. Jos Adobe-maksunkäsittelijä käsittelee tai hallinnoi Kehittäjän ohjelmiston maksamista, käyttäjä
tiedostaa ja hyväksyy, että Adobe ei ole minkäänlaisessa vastuussa maksuasioissa, jos ne liittyvät maksujen
viivästymiseen tai epätarkkuuteen, ja käyttäjä suostuu ratkaisemaan maksujen käsittelyyn liittyvät kiistat suoraan
Adobe-maksunkäsittelijän kanssa. Lisäksi Adobe voi jakaa tietoja käyttäjästä Adobe-maksunkäsittelijän ja
Adoben palveluntarjoajien kanssa, jotta Palvelun käyttö mahdollistetaan käyttäjälle. Adobella ei ole pääsyä tai
hallintaa kolmannen osapuolen mahdollisesti käyttämiin ominaisuuksiin, eivätkä Adoben tietosuojalausunto ja
Ehdot kata kolmannen osapuolen verkkosivustojen informaatiokäytäntöjä.
6.4. Verot ja kolmansien osapuolten maksut. Käyttäjän on maksettava soveltuvat verot ja mahdolliset
soveltuvat kolmansien osapuolten maksut (mukaan lukien esimerkiksi puhelinmaksut, mobiililaitemaksut,
Internet-maksut, datansiirtomaksut, luottokorttimaksut ja valuutanvaihtomaksut). Adobe ei vastaa kyseisistä
maksuista. Jos Adobelta veloitetaan maksuja, se voi ryhtyä toimiin, jotta nämä maksut kerätään käyttäjältä.
Käyttäjä vastaa kaikista perintään liittyvistä kustannuksista ja kuluista.
7.

Tavaramerkit.

7.1. Tavaramerkkilisenssi. Adobe myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja
peruutettavan lisenssin Adobe-tavaramerkkien käyttämiseksi käyttäjän Kehittäjän ohjelmistossa,
verkkosivustossa ja painetussa ja sähköisessä viestinnässä yksinomaan sen osoittamiseksi, että käyttäjän
hyväksytty Kehittäjän ohjelmisto tarjoaa yhteyden Ohjelmistoon tai Palveluihin, toimii yhteistoiminnassa tai on
yhteensopiva niiden kanssa tai saatavilla niiden kautta, kunhan kyseinen käyttö noudattaa Ehtoja, mukaan lukien
Adoben tavaramerkin käyttöohjeita, jotka ovat saatavilla Adoben verkkosivulla
(https://www.adobe.com/legal/permissions/trademarks.html), Tuotemerkkien käyttöohjeita ja muita
sovellettavia portaaleissa olevia tuotemerkkiohjeita ja rajoituksia. Adobe voi milloin tahansa tarkistaa ja päivittää

tällaiset ohjeet, ja käyttäjän täytyy aina toimia voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Ehdoissa ei myönnetä
käyttäjälle oikeuksia käyttää muita Adobe-tavaramerkkejä.
(a) Adobe-tavaramerkkien käyttö näiden Ehtojen mukaisesti ei anna käyttäjälle muita oikeuksia,
omistusoikeutta tai etua mihinkään Adobe-tavaramerkkeihin. Käyttäjä tiedostaa Adoben omistusoikeuden
Adobe-tavaramerkkeihin ja ymmärtää Adobe-tavaramerkkien liikearvon merkityksen ja tiedostaa sen, että
kyseinen liikearvo luetaan yksinomaan Adoben hyväksi ja on sen omaisuutta. Käyttäjä sitoutuu olemaan
käyttämättä Adobe-tavaramerkkejä millään tavalla, joka voisi heikentää Adobea tai Palveluita tai Ohjelmistoa, ei
vahingoita tai häiritse Adobe-tavaramerkkeihin liittyvää Adoben liikearvoa, ei riko Adoben immateriaalista
omistusoikeutta eikä tee väärää tai harhaanjohtavaa lausuntoa Kehittäjän ohjelmistostaan.
(b) Käyttäjä hyväksyy käyttävänsä Adobe-tavaramerkkejä vain sellaisten Kehittäjän ohjelmistojen yhteydessä,
jotka (a) noudattavat näitä ehtoja, (b) täyttävät Adoben asettamat laatuvaatimukset ja (c) ovat kaikkien
sovellettavien lakien mukaisia sillä toimivalta-alueella, jolla Kehittäjän ohjelmisto on tehty tai sitä käytetään.
Pyydettäessä käyttäjä ilmoittaa Adobelle kaikista toimipaikoista, joissa tämä käyttää Adobe-tavaramerkkejä, ja
antaa Adobelle edustavia näytteitä tällaisesta käytöstä. Pyydettäessä käyttäjä auttaa Adobea seuraamaan ja
ylläpitämään Adobe-tavaramerkkien laatua ja käyttötapaa. Ilmoituksen jälkeen käyttäjän on lopetettava Adobetavaramerkkien käyttö, jonka Adobe määrittelee yksin harkintansa mukaan tämän käyttöoikeussopimuksen
tarkoituksen vastaiseksi. Käyttäjä on yksin vastuussa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät Adobetavaramerkkien käytön poistamiseen tai muuttamiseen.
7.2. Tavaramerkkien rajoitukset.
(a) Käyttäjä saa käyttää Badge-tuotemerkkejä ainoastaan Kehittäjän ohjelmistonsa markkinointiin ja
mainontaan. Käyttäjä ei saa käyttää Badge-tuotemerkkejä Kehittäjän ohjelmistonsa käyttöliittymässä.
(b) Käyttäjä saa käyttää tarvittavia Adoben sisäänkirjautumispainikkeita ja sisäänkirjautumismalleja ainoastaan
Kehittäjän ohjelmistonsa käyttöliittymässä Palveluiden sisäänkirjautumisen tunnistamiseksi, käynnistämiseksi tai
helpottamiseksi. Käyttäjä ei saa käyttää Adoben sisäänkirjautumispainikkeita ja sisäänkirjautumismalleja
Kehittäjän ohjelmistonsa käyttöliittymän sisällä tai ulkopuolella Palveluihin sisältyvien erillisten ominaisuuksien,
komponenttien tai käsittelytoimintojen tunnistamiseen tai Kehittäjän ohjelmistonsa markkinointiin tai
mainostamiseen eikä millään muulla tavalla.
(c) Käyttäjä saa käyttää tarvittavia Ominaisuuskuvakkeita ainoastaan oman Kehittäjän ohjelmistonsa
käyttöliittymässä Palvelun erillisten toimintojen, komponenttien tai käsittelytoimintojen tunnistamiseen. Käyttäjä
ei saa käyttää Ominaisuuskuvakkeita Kehittäjän ohjelmistonsa käyttöliittymän sisällä tai ulkopuolella Palveluiden
sisäänkirjautumisen käynnistämiseen tai Kehittäjän ohjelmistonsa markkinointiin tai mainostamiseen eikä
millään muulla tavalla.
(d) Käyttäjä ei saa käyttää mitään Adobe-tavaramerkkejä, sana- tai logomallia eikä mitään Adoben tuotenimeä
tai muuta samankaltaista nimeä tai mallia kokonaan, osittain tai missään lyhennetyssä muodossa oman
Kehittäjän ohjelmistonsa nimessä tai sen tuotekuvakkeessa eikä rekisteröidä tai yrittää rekisteröidä verkkosivun
verkkotunnusta tai tavaramerkkiä, joka sisältää minkä tahansa edellä mainituista tai on mahdollisesti
harhaanjohtavalla tavalla samankaltainen kuin ne.
8.

Päättäminen ja poistaminen

8.1. Käyttäjän tekemä irtisanominen. Käyttäjä voi lopettaa SDK:iden tai API:den Palveluiden tai Ohjelmiston
käytön Kehittäjän ohjelmistonsa kautta milloin tahansa. Tällainen irtisanominen ei vapauta käyttäjää
velvollisuudesta maksaa maksamattomia maksuja. Päättymisen myötä käyttäjä lopettaa Kehittäjän ohjelmiston
jakelun, lopettaa API- ja SDK-ohjelmien käytön, lopettaa Palveluiden tai Ohjelmiston käytön oman Kehittäjän
ohjelmistonsa kautta ja lopettaa mainostamasta Kehittäjän ohjelmiston yhteensopivuutta minkään Ohjelmiston
tai Palvelun kanssa.
8.2. Adoben tekemä irtisanominen. Adobe voi lopettaa nämä Ehdot tai kieltää käyttäjän pyynnön käyttää
Palveluja ja Ohjelmistoa tai peruuttaa annettuja API-avaimia mistä tahansa syystä.

8.3. Irtisanomisen vaikutus. Päättymisen myötä käyttäjä lopettaa Kehittäjän ohjelmiston jakelun, lopettaa APIja SDK-ohjelmien käytön, lopettaa Palveluiden, Ohjelmiston ja Adobe Stock -teosten käytön oman Kehittäjän
ohjelmistonsa kautta ja lopettaa mainostamasta Kehittäjän ohjelmiston yhteensopivuutta minkään Ohjelmiston
tai Palvelun kanssa.
8.4. Voimassa pysyvät ehdot. Näiden Ehtojen irtisanomisesta tai päättymisestä huolimatta käyttäjän
mahdollisesti myöntämät pysyvät käyttöoikeudet, käyttäjän vahingonkorvausvelvoitteet, Adoben
vastuuvapauslausekkeet tai vastuurajoitukset sekä Ehdoissa asetetut riita-asioiden ratkaisua koskevat
määräykset jäävät voimaan.
9.

Adobe InDesignin SDK:n ja API:n lisärajoitukset

9.1. InDesignin SDK:n ja API:n mallikoodi voidaan koota yksilöllisellä laajennustunnuksella. Jos käyttäjä jakaa
mallikoodin muunneltuja tai sulautettuja versioita, hän hyväksyy, että minkä tahansa mallikoodin sisältämät
yksilölliset laajennustunnukset korvataan käyttäjän yksilöllisellä laajennustunnuksella. Ohjeet yksilöllisen
laajennustunnuksen pyytämiseen ovat Adoben verkkosivuilla.
9.2. World Ready Composeria varten olevat InDesign Server SDK:n sisältämät API:t on suunniteltu käytettäviksi
Adobe InDesign Serverin kanssa, ja niiden tarkoitus on toimia suunnitellun ohjelmiston sisäistä kehittämistä
varten. Adobe ei tue ohjelmiston sisäistä kehittämistä World Ready Composerin API:den avulla, jos ohjelmiston
tarkoituksena on toimia Adobe InDesignin ja/tai Adobe InCopyn kanssa.
9.3. Jos käyttäjä käyttää InDesign SDK:ta kehittääkseen Kehittäjän ohjelmistoa, joka tekee, laajentaa tai muuten
käyttää Adoben omia .folio- ja .indd-tiedostomuotoja (”Tiedostomuodot”), joiden tarkoituksena on mahdollistaa
katselu mobiililaitteilla (mukaan lukien käyttäjän rajoitukseton alkuperäisten InDesign-peitto- ja
vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttö), tällainen käyttö on sallittua, kunhan tiedostomuodot jaetaan vain
hyväksytyn sisältökatseluohjelman avulla. Tässä jaksossa hyväksytty Content Viewer -katseluohjelma tarkoittaa
Adobe-merkkityyppistä ja käyttöön otettua Content Viewer -katseluohjelmaa tai käyttäjän kaupallisesti
merkittyä ja käyttöön otettua Adoben Content Viewer -katseluohjelman versiota. Käyttäjä ei saa käyttää
InDesign SDK:ta tarkoituksenaan kehittää ja/tai jakaa Kehittäjän ohjelmistoa, joka voi lukea tai muuntaa
tiedostomuotoja, jotta niitä voidaan katsoa mobiililaitteilla, edellyttäen kuitenkin, että tämä rajoitus ei koske
muita digitaalisia tiedostomuotoja, kuten JPG, PNG, EPS, PS, EPUB, HTML, PDF, IDML, XML, FLA ja SWF. Käyttäjä
voi kehittää Kehittäjän ohjelmistoa InDesign SDK:n avulla, jos tarkoituksena on katsella ja jakaa tällaisia sisältöjä
millä tahansa keinolla ja millä tahansa laitteella, kunhan tällainen kehitystyö ja jakelu on näiden ehtojen
mukaista, ja vain silloin, kun se ei sisällä tiedostomuotoja.
10. Adobe Stock SDK:n ja API:n lisärajoitukset
10.1. Kirjautumis-, haku- ja lisenssipalvelut. Jos käyttäjän Kehittäjän ohjelmisto on tarkoitettu
Resurssienhallintapalveluita, Print-on-Demand-palveluita, kolmannen osapuolen valmistajan
ohjelmistointegraatioita tai markkinointialustoja varten, käyttäjä voi käyttää Adobe Stock SDK:ita ja APIsovellusliittymiä yksinomaan mahdollistaakseen käytön Adoben asiakkaille seuraavia tarkoituksia varten: (a)
kirjautuminen soveltuvalle Adobe Stock -asiakastilille käyttäjän Kehittäjän ohjelmiston kautta edellyttäen, että
käyttäjä hankkii ensin Adoben asiakkaalta nimenomaisen luvan käyttää kyseistä tiliä; ja (b) jos Asiakas on
kirjautunut Adobe Stockiin käyttäjän Ohjelmiston kehittäjän kautta, Adobe Stock -teosten etsiminen ja lisensointi
asiakkaan ja Adoben välisen sopimuksen mukaisesti.
10.2. Yhteistyökumppanit. Jos käyttäjän Kehittäjän ohjelmisto on tarkoitettu Adobe Stock yhteistyökumppaneille, käyttäjä voi käyttää Adobe Stock SDK:ita ja API-sovellusliittymiä ja Adobe Stock -teoksia
yksinomaan Adobe Stock -teosten mainostamiseen Adobe Stock -yhteistyökumppanin ja Adoben välisen
erillisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti.
10.3. Adobe Stock -teosten käsittely.
(a) Jos Adobe antaa käyttäjälle pääsyn Adobe Stock -teoksiin, niitä voi käyttää ainoastaan Kehittäjän ohjelmiston
kehittämiseen ja käyttöönottoon Adobe Stock -yhteistyökumppaneiden puolesta, Resurssienhallintapalveluita,

markkinointialustoja, Print-on-Demand-palveluita ja kolmannen osapuolen valmistajan ohjelmistointegraatioita
varten. Adobe Stock -teoksia ei voi kopioida, jakaa, muuttaa tai näyttää muutoin kuin näissä Stock-kehittäjän
ehdoissa sallitaan. Käyttäjä ei voi sallia Adobe Stock -teoksen lataamista Kehittäjän ohjelmistosta erillisenä
tiedostona, ellei Adobe Stock ole antanut loppukäyttäjälle siihen käyttöoikeutta. Jos käyttäjän Kehittäjän
ohjelmisto on tarkoitettu Resurssienhallintapalveluita, markkinointialustoja, Print-on-Demand-palveluita ja
kolmannen osapuolen valmistajan ohjelmistointegraatioita varten, hän voi antaa kolmansien osapuolten nähdä
vesileimattuja tai pienoiskuvaversioita Adobe Stock -teoksista, joille ei ole annettu käyttöoikeutta.
(b) Käyttäjän on varmistettava, että avustajan nimi näkyy kussakin hänen Kehittäjän ohjelmistossaan näkyvässä
Adobe Stock -teoksessa tai sen vieressä seuraavassa muodossa: Avustajan nimi / Adobe Stock.
(c) Käyttäjä ei saa ryhtyä Adobe Stock -teokseen liittyviin toimiin, jotka loukkaavat jonkun henkilön tai yhteisön
immateriaalisia omistusoikeuksia tai muita oikeuksia, kuten Adobe Stock -teoksen tekijän moraalisia oikeuksia ja
Adobe Stock -teoksessa näkyvän henkilön tai henkilön, jonka omaisuutta teoksessa näkyy, oikeuksia.
(d) Käyttäjä ei saa rekisteröidä tai yrittää rekisteröidä tavaramerkkiä, mallimerkkiä, tuotenimeä, logoa tai
palvelumerkkiä, joka käyttää Adobe Stock -teosta (kokonaan tai osittain), tai yrittää estää ulkopuolisia
käyttämästä Adobe Stock -teosta.
(e) Käyttäjä ei saa käyttää Adobe Stock -teosta pornografisella, halventavalla tai muuten lainvastaisella tavalla.
(f) Käyttäjä ei saa käyttää Adobe Stock -teosta tavalla, jossa malleja ja/tai omaisuutta kuvataan sellaisen aiheen
yhteydessä, jota järkevä ja huolellinen henkilö voisi pitää herjaavana, moraalittomana tai kiistanalaisena,
huomioiden Adobe Stock -teoksen luonteen, minkä osalta esimerkkeihin voidaan lukea muun muassa
tupakkamainokset, aikuisviihdeklubit tai vastaavat paikat tai palvelut tai poliittisten puolueiden tai muiden
mielipidesuuntaisten liikkeiden oletetut suositukset, tai viittauksena psyykkiseen tai fyysiseen haittaan.
(g) Käyttäjä ei saa poistaa, hämärtää tai muuttaa mitään Adobe Stock -teoksiin liittyviä omistusilmoituksia eikä
esittää nimenomaisesti tai antaa olettaa, että käyttäjä tai toinen kolmas osapuoli on minkään Adobe Stock teoksen tekijä tai tekijänoikeuksien haltija.
10.4.ToimituksellisetAdobe Stock -teokset. Jos käyttäjän Kehittäjän ohjelmisto on tarkoitettu (1) Adobe Stock yhteistyökumppaneita, markkinointialustoja, Print-on-Demand-palveluita tai kolmannen osapuolen valmistajan
ohjelmistointegraatioita varten, eivätkä nämä ole saaneet Adoben nimenomaista kirjallista lupaa, käyttäjä ei voi
käyttää eikä esittää mitään Adobe Stock -teoksia, jotka sisältävät tiedoston nimessä tai metatiedoissa
määritelmän ”toimituksellinen”; tai (2) Resurssienhallintapalveluita tai kolmannen osapuolen valmistajan
ohjelmistointegraatioita varten, käyttäjän on varmistettava, että ”Vain toimitukselliseen käyttöön” näkyy selvästi
kaikkien Adobe Stock -teosten vieressä, jos tällainen teos sisältää tiedostonimessä tai metatiedoissa sanan
”toimituksellinen”.
10.5. Tunnustus ja vastuuvapauslauseke. Käyttäjän Kehittäjän ohjelmistossa on näytettävä selvästi ja näkyvästi
Adobe Stock -omistajuus seuraavassa muodossa ”Powered By Adobe Stock”, joka on yhdistetty hyperlinkin
kautta osoitteeseen http://stock.adobe.com [tai sen URAL-seuraajaosoitteeseen] ja on näkyvissä Kehittäjän
ohjelmiston loppukäyttäjille; käyttäjän on myös asetettava seuraava vastuuvapauslauseke Kehittäjän
ohjelmistoonsa: ”Tämä tuote käyttää Adobe Stock API -ohjelmaa, mutta Adobe ei ole sertifioinut, hyväksynyt
eikä sponsoroinut sitä.” [Käyttäjän nimi] ei ole sidoksissa Adobeen eikä liity siihen.”
10.6. Kauppa ja mainonta. Kohdassa 5.8 (Kaupan valvonta) määritettävien velvoitteiden lisäksi, jos käyttäjä
esittää Adobe Stock -teoksia, hänen tulee noudattaa kaikkia sovellettavia kauppaa ja mainontaa koskevia
sääntöjä ja määräyksiä.
10.7. Välimuistiin tallentaminen. Käyttäjä ei saa säilyttää välimuistissa eikä tallentaa mitään Adobe Stock teoksia tai muita Adobe Stockin SDK-pakettien tai API-sovellusliittymien kautta saatavia tietoja muutoin kuin
kohtuullisen kestoisiksi aikajaksoiksi ja vain niin pitkäksi aikaa kuin Kehittäjän ohjelmiston käyttö edellyttää.
Käyttäjän pitää päivittää Adobe Stock -teosten ja muiden Adobe Stockin SDK-pakettien tai API-sovellusliittymien
kautta saatujen tietojen kokoelma vähintään kerran vuorokaudessa. Adobe ei ole vastuussa mahdollisista
vaatimuksista, jotka ovat seurausta siitä, että käyttäjä ei ole päivittänyt Adobe Stock -teosten kokoelmaa.

10.8. Koneoppiminen ja tekoäly. Käyttäjä ei saa käyttää Adobe Stock -teoksia tai mitään nimike-,
kuvatekstitietoja, avainsanoja tai muita Adobe Stock -teoksiin liittyviä metatietoja missään (a) koneoppimisja/tai tekoälytarkoituksissa; tai (b) teknologioissa, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu luonnollisten henkilöiden
tunnistamiseen.
10.9. Irtisanomisen vaikutus Adobe Stock -teoksiin. Rajoittamatta kohdan 8.3 (Irtisanomisen vaikutus) sisältöä,
jos nämä Stock-kehittäjän ehdot irtisanotaan tai Adobe pyytää sitä, käyttäjän pitää lopettaa heti kaikki Adobe
Stock -teosten käyttö ja poistaa Kehittäjän ohjelmistostaan kaikki Adobe Stock -teosten versiot, joita Adobe ei
ole muuten lisensoinut. Adobe ei ole vastuussa korvausvaatimuksista, jotka johtuvat paikallisesti tallennettujen
Adobe Stock -teosten käytöstä.
10.10. Varauma. Adobe voi keskeyttää minkä tahansa Adobe Stock -teoksen lisensoinnin ja kieltää minkä
tahansa Adobe Stock -teoksen lataamisen milloin tahansa.
11. Adobe Typekit API:n lisärajoitukset
11.1.
Typekit-sarjat julkaistuille verkkosivustoille. Verkkokirjasinesikatselu-API:tä ja
verkkokirjasinformaattia WOFF (Web Open Font Format) ei saa käyttää Typekit-kirjasinten lataamiseen
julkaistuille verkkosivuille. Niiden sijaan käyttäjän on käytettävä Typekit-sarjaa Typekit-kirjasinten lataamiseen
julkaistuille verkkosivuille.
11.2.
Verkkosivujen suunnittelu. Typekit-verkkokirjasimia voidaan käyttää vain HTML-muodossa
julkaistavan ja Typekit-sarjan sisältävän verkkosisällön suunnitteluun. Käyttäjä ei saa muuntaa tai rasteroida
Typekit-verkkokirjasimia mihinkään muuhun muotoon, kuten esimerkiksi PDF-muotoon tai grafiikkamuotoon.
11.3.
Typekit-logo. Käyttäjän Kehittäjän ohjelmistossa on selvästi ja näkyvästi näytettävä Typekit-logomerkki,
joka on saatavilla osoitteessa https://platform-assets.typekit.net/typekit-logo.svg, jotta osoitetaan, että Typekitkirjasimet ovat Adoben tarjoamia. Typekit-logon käyttöä säätelevät tuotemerkkien käyttöohjeet.
11.4.
Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus. Käyttäjän on sisällytettävä oma loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus Kehittäjän ohjelmistoonsa. Käyttäjän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus ei saa sisältää
ilmaisuja, jotka ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa.
11.5.
Kehittäjän ohjelmiston toimittaminen. Ennen Kehittäjän ohjelmiston käynnistämistä käyttäjän on
lähetettävä Kehittäjän ohjelmistonsa Adobelle hyväksyttäväksi. Kohdassa 4.1 olevat ehdot koskevat Kehittäjän
ohjelmistoa, ja Adobe voi hyväksyä tai hylätä käyttäjän Kehittäjän ohjelmiston oman harkintansa mukaan.
12. Adobe Exchangen lisärajoitukset
12.1.
Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus. Käyttäjän on sisällytettävä oma loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus Kehittäjän ohjelmistoonsa, joka lähetetään jaeltavaksi Adobe Exchange -portaalin kautta.
12.2.
Palkkiot ja tulojen jakaminen. Adobe Exchange -portaaliin toimitetusta ja Adobe Exchange -palvelun
kautta jaeltavasta Kehittäjän ohjelmistosta Adobe maksaa käyttäjälle näiden osoitteessa
https://partners.adobe.com/exchangeprogram/creativecloud/support/ae-payment-policy.html (tai tätä osoitetta
seuraavilla vastaavilla verkkosivuilla) olevien Ehtojen ja maksukäytännön mukaisesti (yhteisesti ”Adobe
Exchange -maksukäytäntö”) myynnistä, peruutukset pois lukien, palautuksista ja hyvityksistä. Adobe voi
muuttaa aika ajoin Adobe Exchangen maksukäytäntöjä, ja käyttäjän on tarkistettava ne säännöllisesti. Jatkamalla
Kehittäjän ohjelmiston lähettämistä tai lataamista Adobe Exchange -portaaliin tai olemalla poistamatta
Kehittäjän ohjelmistoa Adobe Exchange -palvelusta käyttäjä hyväksyy kaikki Adobe Exchange -maksukäytännöt,
jotka tarkistetaan ajoittain. Käyttäjä voi nimetä Kehittäjän ohjelmistonsa maksuttomaksi ohjelmistoksi, jolloin
Adobe voi jakaa Kehittäjän ohjelmistoa ilman vastuuta ja maksamatta käyttäjälle. Ellei Ehdoissa mainita muuta,
Adobella ei ole maksuvelvollisuuksia käyttäjälle. Jos Adobe tarjoaa Kehittäjän ohjelmiston kokeilu- tai
testiversion, Adobe Exchange -maksukäytäntöjen ehdot tai muut maksuvelvoitteet eivät sido Adobea.

12.3 Kehittäjän ohjelmiston toimittaminen. Adobe Exchange -portaalin kautta lähetetyn Kehittäjän ohjelmiston
version on oltava yhteensopiva Adobe Exchange -portaalin ja tuotemerkkien käyttöohjeiden nykyisten
hyväksymisohjeiden ja standardien mukaisia ja käyttäjän oman laadunvarmistuksen testauksen läpäisemiä.
Kohdassa 4.1 olevat hyväksymisehdot koskevat Kehittäjän ohjelmistoa, ja Adobe voi hyväksyä tai hylätä
käyttäjän Kehittäjän ohjelmiston oman harkintansa mukaan. Käyttäjällä on oikeus markkinoida hyväksyttyä
Kehittäjän ohjelmaansa vasta, kun Adobe on julkaissut sen Adobe Exchange -palvelussa. Adobe voi poistaa
Kehittäjän ohjelmiston Adobe Exchange -palvelusta milloin tahansa mistä tahansa syystä ja olematta vastuussa
siitä käyttäjälle.
13. Muut Document Cloud -rajoitukset.
13.1 Document Cloudin yleiset käyttöehdot. Seuraavat ehdot koskevat vain PDF Embed API-, PDF Tools API- ja
Adobe Sign API -rajapintoja (yhdessä ”Document Cloudin SDK:t tai API:t”):
(a) Käytön rajoitukset. Adobe asettaa ja valvoo käyttäjän Document Cloud SDK:iden ja API-sovellusliittymien
käyttöoikeuksien ja käytön rajoituksia. Käyttäjän tulee hyväksyä tällaiset portaalissa dokumentoidut rajoitukset,
eikä hän saa yrittää kiertää niitä. Jos käyttäjä haluaa käyttää mitä tahansa SDK:ta tai API:tä nämä rajoitukset
ohittavalla tavalla, käyttäjän on pyydettävä siihen Adoben nimenomainen suostumus, jolloin Adobe voi
kieltäytyä hyväksymästä tällaista pyyntöä tai muuta ehtoa, jos käyttäjä on hyväksynyt kyseisen kaltaista käyttöä
määrittävät lisäehdot ja/tai maksut. Jos haluat esittää tällaisen pyynnön, ota yhteyttä joko Adobe Document
Servicesin markkinointi- ja myyntitiimiin tai Adobe Signin markkinointi- ja myyntitiimiin saadaksesi lisätietoja.
(b) Käytön seuranta. Käyttäjä hyväksyy, että Adobe voi kerätä tietoja Document Cloud SDK:iden ja APIsovellusliittymien käytöstä, mukaan lukien Henkilötiedot (määritelty edellä olevassa kohdassa 5.16 viitatussa
tietosuojakäytännössä), ja voi käyttää näitä tietoja turvallisuuden ylläpitämiseen, suorituskyvyn seuraamiseen ja
tarjottavien Document Cloudin SDK-sovellusliittymien ja API-sovellusliittymien laadun kehittämiseen muilla
tavoin.
(c) Keskustelupalstan automaattinen tilaaminen. Adobe Document Services -portaalia käyttämällä hyväksyt
automaattisen tilauksen Adobe Document Services -foorumille. Foorumilla välitetään vain Adobe Document
Servicesiin liittyvää tietoa. Käyttäjä voi peruuttaa tämän keskustelupalstan tilauksen milloin tahansa.
(d) Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus tai käyttöehdot. Käyttäjän on sisällytettävä oma loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus tai käyttöehdot Kehittäjän ohjelmistoonsa. Muiden Adobe-ohjelmistojen tai -palveluiden
käyttöön sovelletaan kyseisen sovellusohjelmiston tai -palvelutuotteen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimusta
tai käyttöehtoja, vaikka kyseinen toinen Adobe-ohjelmisto tai palveluiden käyttömahdollisuus toimitettaisiin
käyttäjälle näiden Ehtojen yhteydessä.
13.2 PDF Embed API. Seuraavat ehdot koskevat vain PDF Embed API -rajapintaa:
(a) Hyväksymisprosessi. Käyttäjä voi vapaasti tuoda Kehittäjän ohjelmiston kaupallisesti saataville
suorittamatta yllä olevassa kohdassa 4.1 kuvattua hyväksymisprosessia. Tästä huolimatta käyttäjä antaa
Kehittäjän ohjelmiston tarkastettavaksi Adoben pyynnöstä ja tekee yhteistyötä Adoben kanssa sen
tarkastamisen helpottamiseksi.
(b) PDF Embed API:n käytön seuranta. Sinulle tarjottu PDF Embed API voi oletusarvoisesti sisältää käytössä
olevia käytönseurantaominaisuuksia, ja voimme seurata PDF Embed API:n käyttöäsi kokonaisuutena (esim. mitä
PDF Embed API -ominaisuuksia käytät). Jos käyttäjä on myös Adobe Analytics -tilaaja, Adoben suorittamaa
muiden käyttötietojen seurantaa säätelee Adobe Analyticsin käyttöön sovellettava sopimus.
(c) Nimeäminen. Kehittäjän ohjelmiston on selvästi ja näkyvästi näytettävä Adobe Document Cloudin
omistajuus seuraavassa muodossa: ”Powered by Adobe Document Cloud”, joka on yhdistetty hyperlinkkiin
http://acrobat.adobe.com ja näkyy Kehittäjän ohjelmiston loppukäyttäjille.
13.3 PDF Tools API. Seuraavat ehdot koskevat vain PDF Tools API -rajapintaa:
(a) Hyväksymisprosessi. Adobe edellyttää käyttäjän Kehittäjän ohjelmiston hyväksyntää. Et voi myydä, jaella,
tarjota tai muulla tavoin tuoda kaupallisesti saataville Kehittäjäohjelmistoja, jotka on suunniteltu toimimaan

yhdessä PDF Tools API -rajapintojen kanssa, ennen kuin olet hankkinut meiltä tuotantokäytön lisenssin erillisellä
kirjallisella sopimuksella.
(b) Nimeäminen. Kehittäjän ohjelmiston on selvästi ja näkyvästi näytettävä Adobe Document Cloudin
omistajuus seuraavassa muodossa: ”Powered by Adobe Document Cloud”, joka on yhdistetty hyperlinkkiin
http://acrobat.adobe.com ja näkyy Kehittäjän ohjelmiston loppukäyttäjille.
13.4 Adobe Sign API. Seuraavat ehdot koskevat vain Adobe Sign API:tä
(a) Allekirjoitus. Käyttäjä ei saa eikä voi sallia kolmannen osapuolen muokata, korvata tai yrittää vahvistaa
minkään Adoben sähköisen allekirjoituksen palvelun mitään digitaalisen allekirjoituksen validointitoimintoa tai ominaisuutta ilman ennakkoon hankittua Adoben kirjallista suostumusta.
(b) Käyttäjä ei saa sisällyttää MegaSign-ominaisuutta Kehittäjän ohjelmistoonsa.
(c) Ohjelmiston käyttö.Adobe myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää Kehittäjän ohjelmistoa vain sisäiseen
kehittämiseen ja testaamiseen, kuten näiden Lisäehtojen kohdassa 3.4(a) kuvataan, eikä Kehittäjän ohjelmiston
jakelu ole sallittua näiden Lisäehtojen mahdollisista päinvastaisista sisällöistä huolimatta (mukaan lukien
rajoituksetta kohta 3.4(b)). Käyttäjän on tehtävä erillinen kirjallinen sopimus Adoben kanssa, jos hän haluaa
myydä, jaella tai tarjota Kehittäjän ohjelmistoa, joka on suunniteltu toimimaan yhdessä Adobe Sign API sovellusliittymän kanssa.
(d) Nimeäminen. Kehittäjän ohjelmiston on selvästi ja näkyvästi näytettävä Adobe Sign API:n omistajuus
seuraavassa muodossa: ”Powered by Adobe Sign”, joka on yhdistetty hyperlinkkiin
http://acrobat.adobe.com/us/en/sign.html ja näkyy Kehittäjän ohjelmiston loppukäyttäjille.
14. Lisensoitujen Fonttien lisärajoitukset.
14.1.
Rajoitettu Lisenssi. Jollei näiden Ehtojen käyttöehdoista muuta aiheudu, Adobe myöntää käyttäjälle
yksinoikeudellisen, maailmanlaajuisen, ei-siirrettävän maailmanlaajuisen käyttöoikeuden yksinomaan (i)
muokkaamattomien Lisensoitujen Fonttien käyttöön suunnittelua varten ja Kehittäjän ohjelmiston
kehittämiseen ilman mitään muita ohjelmistoja; (ii) Upottaa muokkaamattomia Lisensoituja Fontteja Kehittäjän
ohjelmistoon ja (iii) jakaa ja julkisesti esittää Lisensoituja Fontteja upotettuina Kehittäjän ohjelmistoon, jotta
loppukäyttäjät voivat nähdä Lisensoituja Fontteja Kehittäjän ohjelmiston käyttöliittymässä suunnitellulla tavalla.
14.2.
Vaatimukset. Jos Adobe toimittaa käyttäjälle Lisensoituja Fontteja Web Open Font Format verkkokirjasinformaattimuodossa (”WOFF”), käyttäjän on käytettävä Kehittäjän ohjelmiston verkkopohjaisissa
versioissa Lisensoitujen Fonttien WOFF-versiota eikä Lisensoitujen Fonttien OpenType (”OTF”) -versiota.
14.3.

Rajoitukset ja velvoitteet

(a) Käyttäjä ei saa käyttää Lisensoituja Fontteja millään tavalla, jota näissä Ehdoissa ei nimenomaisesti sallita.
(b) Kehittäjän ohjelmisto ei välttämättä sisällä toimintoja, jotka sallivat Lisensoitujen Fonttien viennin. Käyttäjä
ei saa jakaa mitään osaa Lisensoiduista Fonteista erillisinä osina tai millään muulla tavalla, joka voi sallia
jonkun toisen käyttää Lisensoituja Fontteja.
(c) Käyttäjä ei saa lisätä mitään toimintoja Lisensoitujen Fonttien mihinkään osaan eikä muilla tavoin muuttaa,
mukauttaa, sovittaa, kääntää, konvertoida, modifioida eikä luoda niitä eikä tehdä tai teettää niihin
johdannaistöitä.
(d) Käyttäjä ei voi luovuttaa, vuokrata, liisata, lainata, vaihtaa, alilisensoida tai muuten siirtää näissä Ehdoissa
käyttäjälle myönnettyjä käyttöoikeuksia.
(e) Käyttäjä ei voi jakaa käyttöoikeuttaan Lisensoituihin Fontteihin eikä asettaa Lisensoituja Fontteja saataville
palvelimella, joka sallii Lisensoitujen Fonttien samanaikaisen käytön useammassa kuin yhdessä
tietokoneessa.
(f) Käyttäjä ei saa käyttää Lisensoituja Fontteja kuvioiden hahmottamiseen, valmistamiseen tai tallentamiseen
kokonaan tai osittain tarkoituksenaan käyttää niitä fonttina tai ladontajärjestelmänä.

(g) Käyttäjä ei saa purkaa, hajottaa, takaisinmallintaa tai muulla tavoin yrittää paljastaa Lisensoitujen Fonttien
lähdekoodia tai estää, ohittaa tai muutoin kiertää Lisensoitujen Fonttien suojamekanismeja, paitsi siinä
määrin kuin tällaiset rajoitukset nimenomaisesti kielletään sovellettavissa laeissa.
(h) Lisensoidut Fontit voivat sisältää omistusoikeudellisia ilmoituksia, mukaan lukien patentti-, tekijänoikeus- ja
tavaramerkki-ilmoituksia. Kaikki tällaiset Lisensoiduissa Fonteissa esitetyt omistusoikeudelliset ilmoitukset
on säilytettävä täsmälleen alkuperäisinä (eikä niitä saa muuttaa).
(i)

Käyttäjän on sisällytettävä oma loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus Kehittäjän ohjelmistoonsa. Käyttäjän
loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus ei saa sisältää ilmaisuja, jotka ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa.

14.4
Lisensoitujen Fonttien käytön jatkaminen. Lisensoitujen Fonttien jatkuva käyttöoikeus voi edellyttää
useita Internet-yhteyksiä Lisensoitujen Fonttien käyttöön tai käyttäjän Lisensoitujen Fonttien käyttöoikeuden
valtuuttamiseen, uudistamiseen tai validointiin.
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