Dodatečné podmínky užívání Acrobat.com
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SLUŽBY ADOBE ON-LINE DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU ACROBAT.COM DODATEČNÉ PODMÍNKY
UŽÍVÁNÍ
Termíny, které jsou v těchto Dodatečných podmínkách uvedeny s velkým počátečním písmenem, jsou
vymezeny v souladu s Všeobecnými podmínkami (dále jen „Podmínky“) nebo s těmito Dodatečnými
podmínkami.
1. Definice.
1.1 „Řešení FormsCentral“ označuje web nebo jinou nabídku připravenou pro zákazníka, která (a) využívá řešení
FormsCentral; (b) dodává řešení FormsCentral materiální funkčnost; a (c) nepředstavuje pro Služby konkurenci.
1.2 „Informacemi“ se rozumí osobně identifikovatelné informace.
1.3 „Účastníkem“ se rozumí třetí strana, která v důsledku svého vztahu s vámi nebo svého vztahu v souvislosti
s vámi se Službami komunikuje.
2. Užívání Služeb.
2.1 Oprávnění k užívání Služeb. Prohlašujete a zaručujete se, že máte veškerá nezbytná práva, moc a oprávnění k
uzavření těchto Dodatečných podmínek a k jednání, které tyto podmínky vyžadují.
2.2 Používání jménem ostatních. Můžete vytvořit a spravovat řešení FormsCentral, které můžete svým
zákazníkům nabízet za předpokladu, že souhlasíte s tím, že (a) nesete výhradní zodpovědnost za udržování
důvěrnosti jakýchkoli neveřejných ověření spojených s používáním Služeb nebo jakéhokoli řešení FormsCentral
vámi nebo vašimi zákazníky; (b) nesete výhradní zodpovědnost za udržování dostatečného počtu licencí na
služby podporující vaše řešení FormsCentral a (c) neprodleně upozorníte náš tým zákaznické podpory na
jakékoli možné zneužití vašich účtů nebo účtů vašich zákazníků nebo oprávnění k ověření nebo na jakoukoli
událost týkající se zabezpečení, která souvisí se Službami. Pro vysvětlení – pokud některé z vašich řešení
FormsCentral obsahuje pro vašeho zákazníka právo povolit přístup k tomuto řešení FormsCentral více
zákazníkům, musíte získat dostatek licencí pro tyto uživatele.
3. Doba trvání a ukončení.
3.1 Tyto Dodatečné podmínky platí, dokud nebudou vypovězeny vámi nebo Společností Adobe v souladu s
Podmínkami. Vedle důvodů, které Společnost Adobe opravňují k vypovězení těchto s vámi uzavřených
Dodatečných podmínek v souladu s Dodatečnými podmínkami, je Společnost Adobe dále oprávněna tyto
Podmínky vypovědět, pokud váš účet ke Službám užívají třetí strany.
3.2 Navíc platí, že po uplynutí doby platnosti těchto Podmínek nebo po jejich vypovězení zůstávají v platnosti
kromě ustanovení článku 10.4 těchto Dodatečných podmínek i následující články: 1, 3.2, 4 a 7.
4. Informace Účastníků.
4.1 Vaše povinnosti v souvislosti s Informacemi Účastníků. Stejně jako ve vztahu mezi Společností Adobe a vámi
nesete vy sami výlučnou odpovědnost za veškeré Informace Účastníků, které v souvislosti se Službami užíváte a
poskytujete, přičemž v souvislosti s řečeným Společnost Adobe nenese žádnou odpovědnost. Budete dodržovat
veškeré zákony a veškerá nařízení o ochraně dat a ochraně soukromí, platné pro Informace Účastníků. Musíte od
Účastníků získat a udržovat souhlas, že k Informacím o Účastnících (a) přistupujete, že je užíváte či zveřejňujete, a

(b) souhlas s tím, že vám Společnost Adobe poskytuje nástroje k provádění činnosti uvedené v těchto
Podmínkách. Dále jste povinni získat od Účastníků potřebný souhlas, na jehož základě vám Společnost Adobe
může poskytovat Služby. Jste povinni Společnost Adobe chránit proti nárokům, soudním sporům či soudnímu
řízení, které vůči společnosti Adobe vznese Účastník v souvislosti s konáním či nekonáním ohledně řečených
Informací Účastníků, a jste povinni Společnosti Adobe za řečené nároky, soudní spory či řízení poskytnout
odškodnění.
4.2 Citlivé Informace Účastníků. Kromě povinností podle článku 4.1 (vaše povinnosti v souvislosti s Informacemi
Účastníků) dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:
(a) nesete výlučnou odpovědnost za dodržování zákona o ochraně soukromí dětí v elektronickém prostředí
z roku 1998 (Children’s Online Privacy Protection Act, dále jako „zákon COPPA“), a to, kromě jiného, včetně
získání souhlasu rodičů od osob mladších třinácti (13) let se sběrem a užíváním Informací v souvislosti s užíváním
Služeb z vaší strany a ze strany Účastníků;
(b) (i) poskytuje-li či zpřístupňuje-li vám Společnost Adobe Služby, nejedná při tom vaším jménem v roli
Pověřené osoby ani smluvního partnera tak, jak jsou tyto termíny užívány, vymezeny nebo popsány v zákoně o
přenositelnosti zdravotního pojištění z roku 1996 (Health Insurance Portability and Accountability Act) v platném
znění (dále jako „zákon HIPAA“); a (ii) že se Společnost Adobe řídí výhradně bezpečnostními podmínkami a
podmínkami na ochranu soukromí, které jsou popsány v těchto Dodatečných podmínkách;
(c) nesete výhradní odpovědnost za dodržování zákona HIPAA v souvislosti s Chráněnými zdravotnickými údaji
(v souladu s vymezením řečeného termínu v zákoně HIPAA, v ustanoveních zákona o hospodářském a
investičním oživení Spojených států amerických z roku 2009 – American Recovery and Reinvestment Act, které
se týkají informační technologie ve zdravotnictví – dále jako „ustanovení HITECH“, a ve vyhláškách podle
řečených předpisů v platném znění), které získáte či užíváte v souvislosti s užíváním Služeb z vaší strany nebo ze
strany Účastníků; a
(d) nesete výhradní odpovědnost za dodržování zákonů o ochraně dat a zákonů o ochraně soukromí, jakož i
předpisů platných pro jiné citlivé údaje, a to, kromě jiného, včetně čísel sociálního pojištění, čísel kreditních karet,
čísel řidičských průkazů, údajů o bankovních účtech, které získáte či užíváte v souvislosti s užíváním Služeb z vaší
strany nebo ze strany Účastníků.
4.3 E-maily určené Účastníkům. Obecně platí, že e-maily týkající se Služeb zasíláte Účastníkům vy, a nikoli
společnost Adobe. I když si tedy někteří Účastníci zvolí, že nechtějí dostávat zprávy od Společnosti Adobe,
mohou dostávat určité se Službou související zprávy, které zasíláte vy. Dále platí, že na základě vaší žádosti je
společnost Adobe oprávněna zasílat za vás Účastníkům e-maily vaším jménem jako váš zástupce. Za tyto e-maily
i za jejich obsah nesete výhradní odpovědnost vy.
5. Podmínky platné konkrétně pro Službu.
Podmínky v tomto oddílu 5 platí pouze pro konkrétní Služby, nabídky či software Společnosti Adobe dle uvedení
níže. Bez ohledu na případná ustanovení těchto Podmínek vyznívající v opačném smyslu mají v případě rozporu
mezi podmínkami tohoto oddílu 5 a ostatními ustanoveními těchto Dodatečných podmínek přednost podmínky
tohoto oddílu 5, ovšem pouze v rozsahu takového rozporu.
5.1 Webové služby Acrobat.com. Tento článek 5.1 (Webové služby Acrobat.com) pro vás platí pouze tehdy,
jste-li vývojářem, který přistupuje k beta verzím Acrobat.com API, které vám Společnost Adobe zpřístupňuje čas
od času v souvislosti s webem Acrobat.com (dále jako „Webové služby“).
5.1.1 Licence k Webovým službám. Na základě podmínek a ustanovení uvedených v těchto Dodatečných
podmínkách vám společnost Adobe uděluje omezenou, odvolatelnou, nevýhradní a nepřenosnou licenci k
(a) prohlížení dokumentace, kterou vám společnost Adobe zpřístupní na stránkách Webových služeb v současné
době uvedených na adrese http://www.adobe.com/go/acrobat_com_dev_cz (dále jen „Dokumentace k
Webovým službám“) a (b) k volání do Webových služeb a k jejich užívání v souladu s Dokumentací k Webovým
službám a v souladu s těmito Dodatečnými podmínkami. Licence udělené v tomto článku 5.1.1 (Licence

k Webovým službám) je Společnost Adobe oprávněna kdykoli na základě svého uvážení ukončit. Společnost
Adobe si vyhrazuje veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena.
5.1.2 Vaše prohlášení a záruky v souvislosti s užíváním Webových služeb a Dokumentací k Webovým službám.
Kromě ostatních prohlášení a záruk uvedených v těchto Dodatečných podmínkách dále prohlašujete a
zaručujete, že:
(a) Ve své webové aplikaci pro volání do Webových služeb (dále jako „Vaše aplikace“) na dobře viditelném
místě umístíte tento slogan: „Powered by Acrobat.com“ (dále jako „Sdělení“). Zajistíte, aby třetí strany, které
přistupují k vaší aplikaci a které ji užívají (dále jako „Návštěvníci“), měly z Vaší aplikace pohodlný přístup k adrese
URL https://acrobat.com. Název „Adobe“ (dále jako „Ochranná známka“) je zapsanou ochrannou známkou
Společnosti Adobe. Potvrzujete, že užíváním Ochranné známky vám k ní ani na ni nevzniká žádné právo a že
nebudete prohlašovat, že takové právo máte. Umístíte sdělení v souladu s pokyny společnosti Adobe o užívání
ochranných známek, které jsou v současné době k dispozici na adrese
http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_cz. Dojde-li Společnost Adobe k odůvodněnému závěru, že její
pokyny k užívání ochranných známek nedodržujete, má právo žádat, abyste užívání Sdělení bezodkladně upravili
tak, aby bylo v souladu s tímto článkem 5.1.2(a), nebo abyste od užívání Sdělení upustili;
(b) Umístíte poznámku o zásadách ochrany soukromí nebo v zápatí každé Webové stránky Vaší aplikace jiným
způsobem umístíte informace o způsobu získávání, užívání, uchovávání a zveřejňování dat a Informací získaných
od Návštěvníků, a to případně včetně sdělení, že jsou třetí strany (včetně inzerentů) oprávněny předkládat obsah
a/nebo inzerci a získávat informace přímo od Návštěvníků, jakož i do prohlížečů Návštěvníků umisťovat či v nich
rozpoznávat tzv. cookies;
(c) Při žádosti společnosti Adobe o oprávnění k použití Webových služeb nebo Dokumentace k Webovým
službám se nebudete pokoušet skrýt svou totožnost či totožnost Vaší aplikace ani nesmíte předstírat totožnost
jinou;
(d) Budete od Návštěvníků vyžadovat, aby si před použitím Vaší aplikace vytvořili účet na stránkách
Acrobat.com;
(e) Nebudete na svém účtu na stránkách Acrobat.com uchovávat obsah Návštěvníků jejich jménem;
(f) A dále nebudete za účelem výnosu z užívání či poskytování Webových služeb či Dokumentace k Webovým
službám bez ohledu na to, zda se jedná o přímý obchodní prospěch, peněžitý výdělek či jiný výnos, Webové
služby ani Dokumentaci k Webovým službám prodávat, pronajímat, udělovat k nim sublicenci ani k nim získávat
přístup, ledaže nejdříve od Společnosti Adobe získáte písemný souhlas v souladu s článkem 5.1.3 (Aplikace pro
komerční vývoj).
5.1.3 Aplikace pro komerční vývoj. Pokud zamýšlíte užívat Dokumentaci k Webovým službám a/nebo Webové
služby způsobem, jenž je v rozporu s článkem 5.1.2(f) těchto Dodatečných podmínek, vystavujete se riziku
okamžitého vypovězení licencí, které vám společnost Adobe podle těchto Podmínek udělila. Můžete však od
společnosti Adobe požadovat oprávnění k osvobození od článku 5.1.2(f) kontaktováním společnosti Adobe na
adrese developer@acrobat.com. Uveďte prosím podrobný popis Vaší aplikace i zamýšleného užití Webových
služeb a Dokumentace k Webovým službám. Na základě posouzení takové žádosti může Společnost Adobe dle
svého výhradního uvážení žadatele od požadavků článku 5.1.2(f) písemně osvobodit. Pokud vás společnost
Adobe od požadavků článku 5.1.2(f) osvobodí, může to být podmíněno vaším dodržováním dalších požadavků,
které Společnost Adobe stanoví.
5.2 Hromadné nabídky. Článek 5.2 (Hromadné nabídky) pro vás platí pouze tehdy, pokud jste získali předplatné
Služeb za třetí osobu – fyzickou osobu nebo od ní bez ohledu na to, zda k tomu došlo v rámci Propagačního
programu (dle vymezení níže) nebo od třetí osoby (dále jako „Hromadná nabídka“).
5.2.1 Informace o třetích osobách – fyzických osobách. Pokud jste získali předplatné Služby za třetí osobu –
fyzickou osobu, prohlašujete a zaručujete, že máte všechna práva a povolení nezbytná k poskytování Informací o
takových třetích osobách společnosti Adobe a že budete společnost Adobe chránit proti nárokům, soudním
sporům či soudnímu řízení, které vůči řečené společnosti vznese taková třetí osoba v souvislosti s konáním či

nekonáním ohledně řečených Informací o takových třetích osobách, a že Společnosti Adobe za řečené nároky,
soudní spory či řízení poskytnete odškodnění.
5.2.2 Hromadné užívání. Pokud jste získali předplatné Služby za třetí osobu – fyzickou osobu, berete na vědomí,
že obsah a pracovní prostor účtu Služeb takové třetí osoby – fyzické osoby nemusí být po ukončení
předplatného Služeb dané osoby v rámci Hromadné nabídky smazán a že je vaší výhradní odpovědností zajistit,
aby případný obsah a pracovní prostor účtu Služeb příslušné osoby, které patří vám, smazala příslušná osoba.
5.3 Propagační užívání Služby. Tento článek 5.3 (Propagační užívání Služby) pro vás platí výhradně tehdy, pokud
vám společnost Adobe v rámci zvláštního programu (dále jednotlivě jako „Propagační program“) poskytla
zvláštní oprávnění k přístupu ke Službám.
5.3.1 Propagační program. Kromě ostatních ustanovení těchto Dodatečných podmínek je vaše právo přístupu ke
Službám a jejich užívání v rámci Propagačního programu, jste-li uživatelem Služeb v rámci Propagačního
programu, omezeno v souladu s údaji ve zprávách elektronické pošty od společnosti Adobe, v nichž tato
společnost potvrzuje vaše právo užívat Služby v rámci Propagačního programu, nebo v souladu s jiným sdělením
od společnosti Adobe, které obdržíte po přijetí do Propagačního programu (dále jednotlivě jako „Sdělení o
Propagačním programu“). Pozdější nabídky Propagačních programů Společnosti Adobe mohou obsahovat jiné
funkce či možnosti, mohou být zpoplatněny, anebo Společnost Adobe žádné pozdější nabídky nemusí učinit, a
to v závislosti na svém výhradním uvážení.
5.3.2 Ukončení Propagačního programu. Vaše právo užívat Služby v rámci Propagačního programu zanikne
bezprostředně po uplynutí omezeného časového období, které bylo stanoveno ve Sdělení o Propagačním
programu. Společnost Adobe si dále vyhrazuje právo bez předchozího upozornění z jakéhokoli důvodu ukončit
či přerušit Propagační program nebo vaše užívání Služeb v rámci Propagačního programu dle svého výhradního
uvážení. Vaše práva a práva Účastníků k přístupu k obsahu, poskytnutému na váš účet a zpracovanému Službami
v rámci Propagačního programu, se mohou změnit, případně zaniknout bezprostředně po zániku vašeho práva
užívat Služby v rámci Propagačního programu.
5.4 Funkce Adobe SendNow a Adobe Send. Při zasílání souboru funkcí SendNow nebo Adobe Send se soubor na
server společnosti Adobe nahraje automaticky, a jakmile bude dostupný a/nebo připravený ke stahování, obdrží
vaši příjemci (tj. Účastníci) od společnosti Adobe příslušné oznámení. Vaši příjemci získají přístup k souboru nebo
jej budou moci stáhnout klepnutím na odkaz ve zprávě elektronické pošty, kterou od společnosti Adobe obdrží.
Společnost Adobe je oprávněna shromažďovat informace o přijetí a použití funkcí SendNow nebo Adobe Send
zaslaného souboru příjemcem a tyto informace je oprávněna vám poskytnout. Nesete výhradní odpovědnost za
to, že příjemcům oznámíte, že je Společnost Adobe oprávněna k uvedenému shromažďování a poskytování
těchto informací.
5.5 Předplacené služby. Tento článek 5.5 (Předplacené služby) pro vás platí pouze tehdy, pokud jste si předplatili
užívání dodatečné funkce Služby podle dané volby předplatného, které jste si předplatili (dále jako „Předplacené
služby“).
5.5.1 Ukončení ze strany Společnosti Adobe. Kromě práv, která společnosti Adobe zůstávají podle oddílu
3 těchto Dodatečných podmínek na změnu či ukončení Předplacených služeb, vašeho účtu Služeb, těchto
Dodatečných podmínek nebo těchto Předplatitelských podmínek Služeb může společnost Adobe také kdykoli
bez předchozího upozornění okamžitě ukončit nebo pozastavit celý váš účet nebo jeho část nebo přístup k
Předplaceným službám a podmínkám Předplacených služeb, pokud neuhradíte dlužné poplatky za Služby.
Ukončení či přerušení platnosti dle tohoto článku 5.5.1 (Ukončení ze strany společnosti Adobe) může být
společnost Adobe oprávněna provést na základě svého výhradního uvážení, aniž by měla povinnost vám vrátit
již uhrazené Předplatné nebo jiné poplatky nebo obnosy za služby. Společnost Adobe dále nenese vůči vám ani
vůči třetí straně odpovědnost za škodu, která může vzniknout v důsledku takového ukončení či přerušení
platnosti vašeho účtu a/nebo přístupu k Předplaceným službám.
5.5.2 Obnovení účtu. Vyjma určitých případů podstatného porušení těchto Dodatečných podmínek z vaší strany,
stanovených Společností Adobe na základě jejího výhradního uvážení, jste oprávněni si Předplacené služby
kdykoli po ukončení vašeho účtu Předplacených služeb opětovně předplatit.

5.6 Adobe FormsCentral. Za účelem plateb za produkty a/nebo Služby, a to včetně údajů (včetně Informací) pro
zřízení vašich účtů či účtů Účastníků u Odkazované stránky a/nebo pro předem prováděné vyplňování údajů, jež
jsou odůvodněně nutné k zakoupení produktu a/nebo služby prostřednictvím příslušné Odkazované stránky, je
společnost Adobe oprávněna v rámci Služby zasílat poskytovatelům platebních služeb třetích stran, jako
například společnosti PayPal Inc., (tj. Odkazovaným stránkám), údaje (včetně Informací), které vy a/nebo
Účastníci poskytnete Společnosti Adobe.
5.7 Služby Adobe Acrobat.com. Společnost Adobe prověřuje veškerý obsah, který ve Službách zpřístupníte, s
cílem pomoci s poskytováním Služeb (například pro povolení fulltextového vyhledávání vašeho obsahu).
Společnost Adobe v rámci Služeb také shromažďuje informace o tom, jak pracujete s obsahem, a uvádí je
souhrnně s podobnými údaji o chování od jiných uživatelů (dále „Souhrnné údaje o chování“). Takové Souhrnné
údaje o chování nejsou vázány na jakékoli osobně identifikovatelné údaje a nelze je spojovat s vámi ani vaším
obsahem. Společnost Adobe tyto údaje používá k poskytování a vylepšování Služeb a jiných produktů a služeb
Adobe.
Zpřístupněním obsahu Službám souhlasíte s tím, že společnost Adobe bude váš obsah prověřovat a souhlasíte
také, že sběr, zpracování a používání Souhrnných údajů o chování bude poskytovat a vylepšovat Služby a ostatní
produkty a služby Adobe.
6. Vzdělávání a užívání ve školních zařízeních.
Pokud jste učitel nebo školní či vzdělávací zařízení, pak souhlasíte s tím, že: (a) nesete výhradní odpovědnost za
dodržování zákona COPPA (a nikoli Společnost Adobe), a to včetně získání ověřitelného souhlasu rodičů v
souvislosti se sběrem osobních údajů studentů (Informací) v rámci poskytování či užívání Služeb; (b) osobní
údaje studentů (Informace) sbíráte prostřednictvím Služeb výhradně pro účely použití ze strany školy a v její
prospěch; (c) v dokumentu vaší školy o zásadách přípustného užívání poskytnete rodičům údaje o způsobech
sběru, užívání a poskytování údajů ze strany Společnosti Adobe, které naleznete v těchto Dodatečných
podmínkách. Tyto způsoby jsou dále uvedeny v zásadách Společnosti Adobe o ochraně soukromí v
elektronickém prostředí, dostupných na adrese http://www.adobe.com/go/privacy_cz, případně na adrese
nástupnické webové stránky.
7. PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUK.
Kromě záruk vyloučených ve Všeobecných podmínkách společnost Adobe dále vylučuje prohlášení, závazky
či záruky: (a) že jakékoli služby či jakýkoli program, které jsou podobné Službám či Programu, budou
nabízeny ke komerčnímu použití; nebo (b) vylučuje prohlášení, závazky či záruky o údajích (včetně
Informací o Účastnících), které získala či použila v souvislosti s užíváním Služby z vaší strany či ze strany
Účastníků.
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