Podmínky užívání služby Behance
Datum poslední aktualizace: 18. června 2014. Plně nahrazuje verzi z 23. července 2013.
Tyto podmínky řídí vaše používání webů nebo služeb Behance (dále jako „Služby“). Používáním Služeb
vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Pokud jste s námi uzavřeli jinou smlouvu, která se týká konkrétního
Programu nebo Služeb, řídí podmínky této smlouvy případný konflikt s uvedenými podmínkami. Jak je
podrobně uvedeno v části 2 níže, máte veškerá práva a vlastnictví obsahu, který prostřednictvím Služeb
zpřístupníte.
1. Vaše smlouva s námi.
1.1 Volba práva. Váš smluvní vztah je uzavřen se společností Behance Inc., společností se sídlem v USA, a
souhlasíte s tím, že se budete řídit zákony Kalifornie a Spojených států amerických. „Zákony“ znamenají
veškeré platné zákony, nařízení a směrnice, například ty, které souvisí s osobními informacemi, kontrolou
vývozu, ochranou dat, ochranou osobních údajů a právy na duševní vlastnictví. „Právy na duševní vlastnictví“ se
rozumí autorské právo, osobnostní práva, ochranná známka, obchodní úprava, patent, obchodní tajemství,
ochrana proti nekalé soutěži, právo na ochranu osobních údajů, právo na propagaci a další duševní a vlastnická
práva. Můžete mít další práva vyplývající ze zákona. Naší snahou není omezit tato práva do míry zakázané
zákonem.
1.2 Oprávněnost. Služby můžete používat pouze v případě, že jste starší 13 let, používání Služeb z vaší strany je
zákonné a máte ze zákona schopnost uzavřít závaznou smlouvu.
1.3 Ochrana osobních údajů. Veškeré informace, které nám poskytnete, se řídí Zásadami ochrany osobních
údajů uvedenými na adrese http://www.behance.net/misc/privacy.
1.4 Dostupnost. Stránky, které popisují Služby, jsou přístupné celosvětově, ale to neznamená, že jsou všechny
Služby nebo funkce služeb dostupné ve vaší zemi nebo že je uživatelsky generovaný obsah prostřednictvím
Služeb ve vaší zemi právně závazný. V některých zemích můžeme zablokovat přístup k některým Službám (nebo
některým funkcím nebo obsahu služeb). Vaší zodpovědností je zajistit, že vaše používání Služeb je v zemi, kde
žijete, zákonné. Služby nejsou k dispozici ve všech jazycích.
1.5 Tyto podmínky jsou součástí Podmínek užívání webu Adobe.com uvedených na stránkách
www.adobe.com/go/terms_cz. V případě nesouladu mezi těmito podmínkami a Podmínkami užívání webu
Adobe.com jsou určující tyto podmínky.
2. Váš obsah.
2.1 Vlastnictví. Držíte všechna práva a vlastnictví obsahu. Nenárokujeme si žádná práva na vlastnictví vašeho
obsahu.
2.2 Licence na váš obsah. Nečiníme si nárok na vlastnictví vašeho obsahu. Vyžadujeme však od vás určité
licence na váš obsah, aby bylo možné Služby provozovat a aktivovat. Nahráním obsahu do našich Služeb nám
(a našim mateřským a dceřiným společnostem) udělujete celosvětovou licenci na používání, reprodukování,
veřejné vystavování, distribuci, vytváření modifikací nebo odvozených děl (například pro lepší předvedení
vašeho obsahu), veřejné předvádění a publikování takového obsahu. Licence, kterou nám udělíte, je určena pro
výhradní účel provozování, marketingu, propagace a vylepšování služeb, které nabízíme my a naše mateřské a
dceřiné společnosti. Pokud váš obsah začleníme do funkce služby nebo propagačních či marketingových
materiálů, budete uvedeni jako přispěvatelé.
2.3 Sdílení. Poskytujeme funkce, které vám umožní sdílet obsah s ostatními uživateli různými prostředky, včetně
různých platforem sociálních médií. Ostatní uživatelé mohou váš obsah používat, měnit nebo dále sdílet mnoha
způsoby. Zvažte prosím pečlivě, zda zvolíte sdílení nebo zveřejnění, protože nesete výhradní zodpovědnost za
obsah, který sdílíte.

2.4 Úroveň přístupu. Naše Služba pro vás také může představovat způsoby omezení rozsahu používání a
přístupu a přístupu ostatních uživatelů a používání vašeho obsahu (například povolení vám zpřístupnit obsah v
rámci licencí Creative Commons). Nesledujeme ani nekontrolujeme, co provádějí s vaším obsahem ostatní.
Zodpovídáte za určení omezení, která se vztahují k vašemu obsahu, a za použití vhodné úrovně přístupu k
vašemu obsahu. Je vaší zodpovědností informovat ostatní uživatele o způsobu, jakým může být váš obsah sdílen,
a upravit nastavení související s přístupem k vašemu obsahu nebo jeho sdílení.
2.5 Ukončení licence. Tuto licenci můžete kdykoli ukončit odebráním svého obsahu ze Služeb. Souhlasíte však,
že si můžeme ponechat a používat kopie vašeho obsahu pro účely zálohování a pro později uvedený účel
šetření.
2.6 Zpětná vazba. Nejste nijak povinni poskytovat nám náměty, návrhy ani nabídky (dále jen „Zpětná vazba“).
Pokud nám však zašlete Zpětnou vazbu, udělujete nám nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou licenci, kterou lze
sublicencovat a přenášet, na používání, reprodukování veřejné zobrazení, distribuci, změny a veřejné
uplatňování Zpětné vazby.
3. Používání našich Služeb.
3.1 Licence. Služby můžete používat za podmínky, že budete dodržovat podmínky této Smlouvy a zákony.
3.2 Duševní vlastnictví společnosti Adobe. My (a naši poskytovatelé licencí) zůstáváme výhradním vlastníkem
veškerých práv, titulu a zájmů v rámci Služeb, Programu a souvisejících Práv na duševní vlastnictví. Vyhrazujeme
si všechna práva, která nejsou v rámci těchto podmínek udělena. „Program“ označuje veškerý software, který
poskytujeme v rámci Služeb, včetně jakýchkoli aplikací pro mobilní telefony a tablety, počítačových programů,
souborů obsahu poskytovaných společností Adobe, skriptů, sad pokynů a veškeré související dokumentace. Na
Program se poskytuje licence, neprodává se, a to pouze v souladu s těmito podmínkami.
3.3 Úložiště. Doporučujeme vám pravidelně zálohovat obsah, protože jste to vy, nikoli společnost Adobe, kdo
nese zodpovědnost za (a) uchovávání vašeho obsahu, (b) udržování zabezpečení nebo ochrany soukromí
vašeho obsahu nebo komunikací souvisejících s vaším obsahem nebo (c) zveřejnění vašeho obsahu. Ve vašem
obsahu můžeme vytvářet přiměřené limity pro jeho pou6it9, jako jsou limity velikosti souboru, místa pro
ukládání, kapacity zpracování a jiné technické limity. Služby můžeme pozastavit, dokud nedosáhnete limitu
paměťového prostoru spojeného s vaším účtem.
3.4 Služba seznamů úloh. Pokud používáte Službu seznamů úloh, nezveřejňujte žádné seznamy, které odkazují
na konkrétní pracovní obsah nebo jiné příležitosti, které nabízejí přizpůsobenou a nezaplacenou kreativní práci
od kreativních odborníků. Jakékoli příspěvky takového typu mohou být odebrány bez proplacení.
3.5 Uživatelsky generovaný obsah. Jak víte, můžeme poskytovat hosting uživatelsky generovaného obsahu od
našich uživatelů. Pokud používáte naši Službu, můžete se setkat s obsahem, který můžete považovat za urážlivý
nebo znepokojující. Souhlasíte se tím, že pokud sporný obsah splňuje směrnice komunity, je jediným řešením
ukončit zobrazování obsahu, který váš obtěžuje. Pokud obsah porušuje směrnice komunity, souhlasíte s tím, že je
vaším jediným řešením sdělit nám to kliknutím na tlačítko „Ohlásit“, které je k dispozici v každém projektu.
4. Informace o účtu.
Zodpovídáte za veškeré aktivity v rámci vašeho účtu. Pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití
vašeho účtu, oznamte to prosím neprodleně pracovníkům Zákaznické podpory. Nesmíte (a) sdílet informace o
vašem účtu (s výjimkou spolupráce s oprávněným správcem účtu) nebo (b) používat účet jiné osoby. Informace
o vašem účtu smí používat váš správce účtu.
5. Chování uživatelů.
5.1 Nezneužívejte Služby ani Program. Nepoužívejte Služby ani Program k podnikání čehokoli, co je nezákonné,
škodlivé, výhrůžné, hanlivé, protiprávní, rouhavé, sprosté, obscénní, nenávistné nebo jakkoli sporné. I když

můžete volně propagovat svou Kreativní práci v našich Službách, nezasílejte ji ostatním uživatelům v
nevyžádaných e-mailech nebo komentářích v projektech. Nepoužívejte útoky phishing ani neshromažďujte
informace o jiných lidech bez jejich souhlasu. Nepřizpůsobujte naše Služby ani náš web bez našeho souhlasu.
Nekopírujte ani nenapodobujte náš design, rozložení ani vzhled Služeb či Programu. Neodstraňujte, nezakrývejte
ani neměňte jakákoli textová, autorská ani jiná vlastnická oznámení obsažená ve Službách či Programu. Obsah
ve Službách nemůžete používat k vytvoření databáze jakéhokoli druhu. Naši Službu používejte pouze ke
zveřejnění vaší vlastní kreativní práce. Služby nepoužívejte jako obecnou službu pro hostování obrázků,
například pro reklamy na transparentech atd. Obsah nesdílejte, nepoužívejte náš Program ani se nezapojujte do
chování, které porušuje práva na duševní vlastnictví ostatních. Neporušujte platné zákony. Pokud rozhodneme,
že vaše chování porušuje tyto podmínky nebo naše směrnice komunity uvedené na stránkách
http://www.behance.net/misc/community, které jsou do těchto Podmínek začleněny odkazem, můžeme
odstranit váš obsah nebo vám kdykoli zakázat používání Služeb či Programu s předchozím upozorněním nebo
bez upozornění.
5.2 Imitování. Protože jsme všichni kreativní odborníci, kteří získávají odměnu za to, co vytvoří, žádáme vás (a vy
souhlasíte), abyste ve svém profilu používali své skutečné jméno. Pokud se v dobré víře domníváme, že jste si
vytvořili účet jménem jiné osoby, můžeme na naše výhradní uvážení a po interním šetření převést váš účet na
osobu, za kterou se vydáváte, nebo váš účet ukončit bez jakékoli zodpovědnosti vůči vám.
5.3 Pokud někdo Služby zneužívá, oznamte nám to. Nahlaste prosím jakékoli problematické chování nebo
obsah, které v našich Službách zaznamenáte, kliknutím na tlačítko „Ohlásit“ a sdělením této skutečnosti.
6. ProSite.
6.1 ProSite je aplikace, která uživatelům umožňuje vytváření a publikování webů osobního portfolia s využitím
jejich portfolia projektů publikovaného na webu Behance.net. Služba ProSite funguje společně s webem
Behance.net a řadou ostatních služeb a pomáhá uživatelům vytvářet, publikovat a hostovat jejich weby s
osobním portfoliem na vlastní adrese URL nebo jiné adrese URL poskytnuté ve službě ProSite.
6.2 Své předplatné musíte zrušit před obnovením, aby vám nebyly účtovány poplatky za předplatné na další
období. Nepřijímáme žádosti o zrušení podané telefonicky, e-mailem nebo jinou formou než přihlášením k účtu
ProSite.com a zrušením služby. Při zrušení bude veškerý váš obsah odstraněn z primárních serverů, které Službu
poskytují. Váš obsah nelze po zrušení vašeho účtu obnovit.
6.3 V případě jakéhokoli upgradu nebo downgradu na úrovni tarifu bude z platební karty, jejíž číslo jste nám
poskytli, automaticky stržen nový poplatek při vašem dalším fakturačním cyklu. Downgradování Služby může
způsobit ztrátu Obsahu, funkcí nebo kapacity Účtu. Vaší zodpovědností je před provedením downgradu zajistit
zachování Obsahu na vašem účtu.
6.4 Pokud stanovíme, že vaše využívání šířky pásma překračuje 1 GB měsíčně nebo průměrné využití šířky
pásma, můžeme váš účet ihned deaktivovat nebo zredukovat hostování vašeho souboru, dokud nebudete moci
snížit míru využívání šířky pásma.
6.5 Vaši službu ProSite můžeme dočasně pozastavit nebo ukončit, pokud se domníváme, že byla narušena nebo
napadena.
7. Poplatky.
Jste povinni zaplatit jakékoli příslušné daně a jakékoli příslušné poplatky třetím stranám (včetně například
telefonních poplatků, poplatků poskytovatelům mobilního připojení, plateb poskytovatelům připojení k
Internetu, datových tarifů, poplatků za kreditní karty, poplatků za cizí měnu). Za tyto poplatky neneseme
zodpovědnost. Můžeme učinit kroky zajišťující získání plateb, které nám dlužíte. Vy nesete zodpovědnost za
všechny související náklady a výdaje spojené s inkasem.

8. Šetření.
8.1 Nekontrolujeme veškerý obsah nahrávaný do Služeb, ale můžeme využívat dostupné technologie nebo
procesy k zjišťování určitých typů nezákonného obsahu (například dětské pornografie) nebo jiného urážlivého
obsahu či chování (například vzorce aktivity, které naznačují spam nebo útoky typu phishing, případně klíčová
slova, která označují, že byl zveřejněn obsah pro dospělé mimo hradbu pro dospělé).
8.2 Můžeme používat nebo zveřejňovat informace o vás nebo vašem využívání služeb v těchto případech:
(a) když to vyžaduje zákon (například když obdržíme platné předvolání nebo povolení k domovní prohlídce);
(b) v reakci na vaši žádost o podporu ze strany oddělení služeb zákazníkům nebo (c) když se na základě
vlastního uvážení domníváme, že je to nutné z důvodu ochrany práv, vlastnictví nebo osobní bezpečnost nás,
našich uživatelů či veřejnosti.
9. Program.
9.1 Všeobecná licence. Pokud je Program součástí služeb (s výjimkou rozhraní Behance API), které se mohou
automaticky aktualizovat, pak vám v souladu s vaším dodržováním těchto podmínek udělujeme nevýhradní
licenci na instalaci a použití Programu výhradně pro používání Služeb a přístup k nim způsobem, který tyto
podmínky povolují.
9.2 Beta verze Programu. Pokud je Program poskytován v beta verzi, nesmíte ho používat pro jakékoli komerční
nebo výrobní účely.
9.3 Behance API. Pokud je součástí Programu Behance API, udělujeme vám osobní, nevýhradní, nerozdělitelnou
licenci na používání rozhraní Behance API výhradně pro nekomerční účely způsobem, který je v těchto
podmínkách povolený a dále v souladu s následujícími omezeními:
(a) Musíte dodržovat veškeré požadavky nebo omezení, které vydají vlastníci obsahu na používání svého obsahu
nebo projektů dostupných prostřednictvím našich Služeb. Jakýkoli takový obsah nebo projekt musíte ze své
aplikace odebrat do 24 hodin od podání žádosti vlastníkem obsahu.
(b) Pro vaši aplikaci musíte mít vlastní zásady ochrany osobních údajů popisující vaše postupy v oblasti ochrany
údajů a sběru dat.
(c) Rozhraní Behance API nesmíte používat u žádné aplikace, která replikuje nebo se pokouší nahradit základní
možnosti práce s našimi Službami.
(d) Nesmíte tajit ani zamlžovat svoji identitu ani identitu vaší aplikace.
(e) Nesmíte ukládat do mezipaměti ani uchovávat jakýkoli jiný obsah, než který potřebujete k provozování vaší
služby (ale ne více než 30 dní).
(f) Rozhraní Behance API nesmíte používat pro žádnou aplikaci související se spywarem, adwarem nebo jinými
škodlivými či nelegálními programy nebo kódem.
(g) Rozhraní Behance API nesmíte používat způsobem, který by nežádoucím způsobem ovlivnil stabilitu našich
Služeb nebo jiných aplikací využívajících rozhraní Behance API.
(h) Licence Behance API bude automaticky ukončena, pokud porušíte některé z těchto podmínek nebo pokud
licenci kdykoli ukončíme a oznámíme vám to.
9.4 Omezení. Nemůžete kopírovat, měnit, distribuovat, prodávat nebo pronajímat jakoukoli část Služeb nebo
Programu a nemůžete ani provádět zpětný překlad nebo dekompilovat Program, pokud zákon tato omezení
nezakazuje a vy jste nás o to předem písemně nepožádali.

10. Vaše záruka a povinnosti odškodnění.
10.1 Záruka. Nahráním obsahu do Služeb souhlasíte, že máte: (a) všechny nezbytné licence a povolení používat
a sdílet váš obsah a (b) práva nezbytná k udělování licencí v rámci těchto podmínek.
10.2 Odškodnění. Odškodníte nás a naše mateřské společnosti, přidružené společnosti, představitele, zástupce,
zaměstnance, partnery a poskytovatele licencí v případě jakýchkoli nároků, požadavků, ztrát nebo škod, včetně
přiměřených poplatků pro právní zástupce, plynoucích z vašeho obsahu nebo v souvislosti s ním, používáním
Služeb nebo Programu, případně za vaše porušení těchto podmínek.
11. Naše vyloučení záruk.
11.1 Přístupem ke Službám nebo jejich používáním můžete být vystaveni materiálům od ostatních, které můžete
považovat za urážlivé, neslušné nebo jinak nevhodné, a potvrzujete a souhlasíte s tím, že toto riziko přijímáte.
Názory vyjádřené na našem webu nebo prostřednictvím našich Služeb nemusí nutně odrážet naše názory.
Nepodporujeme ani nedoporučujeme určitý obsah zveřejněný vámi nebo ostatními uživateli. Určitý obsah od
ostatních může být nesprávně značený, hodnocený nebo kategorizovaný.
11.2 Služby a Program jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU.“ Do maximální možné míry povolené zákonem se
zříkáme veškerých záruk, výslovných nebo mlčky předpokládaných, včetně mlčky předpokládaných záruk na
neporušení, obchodovatelnost a vhodnost pro určitý účel. Dále se zříkáme jakékoli záruky, že (a) Služby nebo
Program splní vaše požadavky nebo budou nepřetržitě dostupné, nepřerušované, včasné, bezpečné nebo
bezchybné; (b) výsledky, které mohou být získány používáním Služeb nebo Programu budou efektivní, přesné
nebo spolehlivé; (c) kvalita Služeb nebo Programu bude odpovídat vašim očekáváním nebo (d) budou opraveny
veškeré chyby nebo vady Služeb či Programu.
12. Naše omezení odpovědnosti.
12.1 Neneseme vůči vám ani komukoli jinému naprosto žádnou zodpovědnost za jakékoli speciální,
náhodné, nepřímé, následné nebo trestní škody (i když jsme byli na možnost vzniku takovýchto škod
upozorněni), včetně škod, které (a) plynou ze ztráty použití, dat nebo zisků, ať již předvídatelných, či nikoli,
(b) jsou založeny na jakékoli teorii zodpovědnosti, včetně porušení smlouvy či záruky, zanedbání nebo
jakékoli jiné protiprávní akci nebo (c) plynou z jakéhokoli jiného nároku vyplývajícího nebo vzniklého v
souvislosti s vaším používáním nebo přístupem ke Službám či Programu. Žádná část těchto podmínek
neomezuje ani nevylučuje naši zodpovědnost za hrubé zanedbání na naší straně (nebo na straně našich
zaměstnanců), úmyslné pochybení nebo za úmrtí či poranění osob.
12.2 Naše celková zodpovědnost v jakékoli záležitosti plynoucí z nebo související s těmito podmínkami je
omezena na 100 USD nebo agregovanou částku, kterou jste zaplatili za přístup ke Službám a Programu
během období tří měsíců předcházejícím události, při které vyvstala zodpovědnost, podle toho, která částka
je vyšší. Toto omezení bude platit i v případě, že jsme byli předem upozorněni na možnost vzniku závazku
překračujícího uvedenou částku a bez ohledu na jakékoli selhání základního účelu jakéhokoli omezeného
odškodnění.
12.3 Omezení a vyloučení v tomto Článku 12 platí do maximální míry povolené zákonem.
13. Ukončení.
13.1 Naše Služby můžete přestat kdykoli používat.
13.2 Můžeme přidat, změnit nebo odebrat funkce nebo nástroje a Službu můžeme pozastavit nebo ukončit.
Můžeme vám také přestat poskytovat Služby nebo kdykoli přidat či vytvořit nová omezení našich Služeb.
13.3 Veškeré poplatky, které zaplatíte před ukončením, jsou nevratné. Ukončení vašeho účtu vás nezprostí
jakýchkoli platebních povinností.

13.4 Pokud je Služba ukončena nebo pozastavena, vynaložíme veškeré snahy, abychom vás upozornili a poskytli
vám příležitost načíst váš obsah. Pokud administrátor skupiny ukončí Váš přístup ke Službě, můžete ztratit
možnost přístupu k obsahu, který jste umístili vy či jiní členové skupiny do sdílené pracovní skupiny nebo
sdíleného pracovního prostoru. Máte však nadále přístup ke svému obsahu uloženému na vašem účtu.
14. Řešení sporů.
14.1 Místo. Jakýkoli nárok nebo spor, který s námi vedete, musí být vyřešen soudem nacházejícím se v okresu
Santa Clara v Kalifornii, pokud není písemně dohodnuto jinak. Souhlasíte, že v případě soudního sporu ohledně
nároku nebo pochybnosti předložíte své nároky osobní jurisdikci příslušného soudu. Smluvní strany se výslovně
zříkají Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
14.2 Přikazující ulehčení. Bez ohledu na výše uvedené souhlasíte s tím, že v případě neoprávněného přístupu ke
Službám nebo obsahu z vaší strany nebo ze strany jiných osob v rozporu s těmito podmínkami máme nárok v
jakékoli soudní jurisdikci žádat o přikazující nápravu (nebo ekvivalentní typ naléhavé právní nápravy).
15. Oznámení.
15.1 Oznámení pro nás. Oznámení můžete zasílat na následující adresu: Behance Inc., 532 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10012, USA.
15.2 Oznámení určená vám. Můžeme vás upozornit prostřednictvím e-mailu, běžné pošty, textové zprávy,
příspěvků v rámci Služeb nebo jiných zákonně přijatelných prostředků.
16. Různé.
16.1 Kontrola vývozu. Služby a Program a vaše používání Služeb a Programu se řídí zákony USA a
mezinárodními zákony, omezeními a nařízeními, které mohou řídit dovoz, vývoz a používání Služeb a Programu.
Souhlasíte, že budete dodržovat všechny takové zákony, omezení a nařízení.
16.2 Znění v anglickém jazyce. Při výkladu nebo chápání této smlouvy je rozhodující verzí verze v anglickém
jazyce.
16.3 Oddělitelnost. Pokud není konkrétní podmínka vynutitelná, nebude mít nevynutitelnost této podmínky vliv
na jakékoli jiné podmínky.
16.4 Žádné zřeknutí se. Naše nedodržení vymahatelnosti nebo uplatnění jakýchkoli těchto podmínek
nepředstavuje zřeknutí se tohoto oddílu.
16.5 Nemožnost postoupení. Tyto podmínky nebo svá práva a povinnosti z nich vyplývající nemůžete postoupit
ani jinak převádět, částečně nebo jako celek, bez našeho písemného souhlasu. Naše práva v rámci těchto
podmínek můžeme převést na třetí stranu.
17. Ohlášení porušení autorských práv.
17.1 DMCA. Respektujeme Práva k duševnímu vlastnictví jiných osob a totéž očekáváme od svých uživatelů.
Budeme reagovat na jasná upozornění na porušení autorských zákonů v souladu s americkým zákonem Digital
Millennium Copyright Act („DMCA“).
17.2 Doložka k rozebírání. Pokud věříte, že Služby hostují obsah, který narušuje vaše autorská práva, oznamte
nám to prosím vyplněním formuláře, který naleznete zde. Pokud byste raději odeslali písemné oznámení
našemu Zástupci pro autorská práva (adresa je uvedena níže), musí oznámení obsahovat všechny následující
údaje:
(a) Popis prací chráněných autorskými právy, která byla podle vašeho názoru porušena;

(b) Přesné umístění (adresa URL) porušujícího materiálu ve Službě;
(c) Kontaktní informace, abychom se s vámi mohli spojit, jako jsou e-mailová adresa, vaše fyzická adresa a
telefonní číslo;
(d) Vaše prohlášení, že v dobré víře tvrdíte, že použití materiálu uvedeného ve vašem ohlášení způsobem, na
nějž podáváte stížnost, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zmocněncem ani ho nepovoluje zákon;
(e) Vaše prohlášení, že informace uvedené v ohlášení jsou přesné a že jste, s vědomím rizika trestu za křivé
svědectví, vlastníkem autorských práv nebo jste zmocněni jednat jeho jménem.
(f) Váš podpis.
Před podáním ohlášení o porušení prosím bedlivě uvažte, zda není užití daného autorsky chráněného materiálu
chráněno doktrínou „čestného využití“, protože byste mohli být povinni nahradit náklady a palmáre, pokud byste
své ohlášení vzali zpět při zjištění, že k žádnému porušení jeho užitím nedošlo. Zajistěte také, abyste neudělili
oprávnění k používání při vydání (například když dáváte kreativnímu odborníkovi, který připravuje materiály pro
vaši společnost, právo používat tyto materiály jako příklady svých dřívějších prací). Pokud si nejste jisti, zda
použití vašeho materiálu chráněného autorskými právy představuje porušení práv, obraťte se na právního
zástupce. Můžete také nahlédnout do veřejně dostupných referenčních materiálů, například těch, které jsou
uvedeny na webu U.S. Copyright (www.copyright.gov) nebo Chilling Effects (www.chillingeffects.org).
17.3 Protioznámení. Pokud věříte, že jsme přístup k vašemu obsahu zakázali nebo odebrali v důsledku
nesprávného oznámení o porušení autorských práv, zašlete našemu Zástupci pro autorská práva (kontaktní
informace viz níže) písemné protioznámení obsahující všechny následující informace:
(a) Popis nesprávně odebrané práce společně s vaším uživatelským jménem a místem, kde se práce ve Službě
nachází;
(b) Kontaktní informace, abychom se s vámi mohli spojit, jako jsou e-mailová adresa, vaše fyzická adresa a
telefonní číslo;
(c) Podepsané prohlášení, s vědomím rizika postihu za křivé svědectví, že se v dobré víře domníváte, že byl
materiál odstraněn nebo znepřístupněn v důsledku chyby nebo chybného určení;
(d) Prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí federálního okrskového soudu pro okrsek, ve kterém sídlíte (nebo pro
okres Santa Clara ve státu Kalifornie, pokud sídlíte mimo území Spojených států), a že přijmete soudní obsílku od
osoby, která podala ohlášení podle zákona DMCA, pododdílu (c), odstavce (1), pododstavce (C), nebo od
zmocněnce takové osoby.
Před podáním protioznámení prosím bedlivě uvažte, zda je užití daného autorsky chráněného materiálu
skutečně porušující, protože byste mohli být povinni nahradit náklady a palmáre v případě, že by soud určil, že
vaše protioznámení mylně tvrdilo, že byl materiál odstraněn omylem. Pokud si nejste jisti, zda použití
předmětného materiálu představuje porušení práv, obraťte se na právního zástupce. Kromě toho můžete
nahlédnout do veřejně dostupných referenčních materiálů, například těch, které jsou uvedeny na webu U.S.
Copyright (www.copyright.gov) nebo Chilling Effects (www.chillingeffects.org).
17.4 Zástupce pro autorská práva.
Poštovní adresa Zástupce pro autorská práva služby Behance je:
Copyright Agent
Behance, Inc.
532 Broadway, 7th Floor.
New York, NY 10012, USA
E-mail: copyright@behancenetwork.zendesk.com
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