Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com
Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed.
YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM
Vilkår, som er skrevet med store bogstaver i disse Yderligere vilkår, er defineret som angivet i Adobes generelle
vilkår for brug (“Vilkår”) eller i disse Yderligere vilkår.
1. Definitioner.
1.1 “FormsCentral-løsning” betyder et websted eller en anden løsning, du udvikler til en kunde, og som
(a) bruger FormsCentral; (b) føjer materialefunktionalitet til FormsCentral; og (c) ikke udgør en konkurrent til
Tjenesterne.
1.2 “Oplysninger” betyder oplysninger om en given person, der kan bruges til at identificere personen.
1.3 “Deltager” betyder en tredjepart, som interagerer med Tjenesterne, som et resultat af en sådan parts forhold
til eller forbindelse til dig.
2. Brug af Tjenesterne.
2.1 Tilladelse til at bruge Tjenester. Du repræsenterer og garanterer, at du har alle de nødvendige rettigheder,
beføjelser og tilladelser til at indgå disse Yderligere vilkår og at udføre de handlinger, der kræves af dig.
2.2 Brug på andres vegne. Du må skabe og vedligeholde en FormsCentral-løsning, som du kan tilbyde dine
kunder, såfremt du indvilliger i, at (a) du er eneansvarlig for at hemmeligholde alle ikke-offentlige
legitimationsoplysninger knyttet til din eller din kundes brug af Tjenesterne eller enhver FormsCentral-løsning;
(b) du er eneansvarlig for at fremskaffe et tilstrækkeligt antal licenser til Tjenesterne til at understøtte din
FormsCentral-løsning; og (c) du vil hurtigst muligt meddele vores kundesupportteam om evt. muligt misbrug af
dine eller dine kunders konti eller legitimationsoplysninger eller ethvert brud på sikkerheden i forbindelse med
Tjenesterne. Af hensyn til gennemskueligheden skal du fremskaffe de nødvendige licenser til at dække det
relevante antal brugere, hvis en af dine FormsCentral-løsninger giver din kunde retten til at give flere brugere
adgang til den pågældende FormsCentral-løsning.
3. Periode og ophør.
3.1 Disse Yderligere vilkår gælder fortsat, indtil de bringes til ophør af dig eller Adobe som anført i Vilkårene. Ud
over årsagerne til at Adobe har lov til at bringe disse Yderligere vilkår med dig til ophør, som anført i Vilkårene,
kan Adobe bringe disse Yderligere vilkår til ophør, hvis din konto til Tjenesterne bruges af en tredjepart.
3.2 Ud over afsnittene anført i Afsnit 10.4 af Vilkårene vil de følgende afsnit af disse Yderligere vilkår stadig være
gældende efter ethvert udløb eller ophør af disse Yderligere vilkår: 1, 3.2, 4 og 7.
4. Oplysninger om deltagere.
4.1 Dine ansvar med hensyn til oplysninger om deltagere. I forholdet mellem Adobe og dig har du eneansvaret
for alle og enhver oplysning om deltagere, som bruges og fremsendes i forbindelse med Tjenesterne, og Adobe
har ikke noget ansvar i forbindelse med dette. Du skal overholde alle love og regler vedrørende
databeskyttelse og privatliv, der gælder for oplysninger om deltagerne. Du skal opnå og bevare samtykke fra
deltagerne (a) til din adgang, brug eller offentliggørelse af oplysninger om deltagere; og (b) til Adobe, som
leverer værktøjerne til dig, for at du kan udføre handlingerne beskrevet heri. Du skal opnå alle tilladelser fra
deltagerne, som er nødvendige for at gøre Adobe i stand til at levere tjenesterne. Du skal forsvare, sikre og holde

Adobe skadesløs fra ethvert erstatningskrav, retssag eller sagsanlæg mod Adobe af en deltager i forbindelse med
alle handlinger eller undladelser med hensyn til sådanne oplysninger om deltagere.
4.2 Følsomme oplysninger om deltagere. Ud over dine ansvar anført i afsnit 4.1 (Dine ansvar med hensyn til
oplysninger om deltagerne) vedkender du dig specifikt og erklærer dig enig i følgende:
(a) du er eneansvarlig for overholdelse af Children's Online Privacy Protection Act (Loven om beskyttelse af
børns personlige oplysninger) af 1998 (“COPPA”), inklusiv men ikke begrænset til, opnåelse af forældrenes
samtykke til indsamling og brug af oplysninger fra personer under tretten (13) år i forbindelse med brug af
Tjenesterne af dig og deltagerne;
(b) Adobe (i) optræder ikke på dine vegne som en forretningspartner eller underleverandør, som sådanne
termer bruges, angives eller defineres i den amerikanske lov Health Insurance Portability and Accountability Act
af 1996, med senere ændringer og suppleret, (“HIPAA”) når tjenester leveres og gøres tilgængelige for dig, og
(ii) imødekommer kun vilkår for privatliv og sikkerhed beskrevet i disse Yderligere vilkår;
(c) du er eneansvarlig for overholdelse af HIPAA i forbindelse med beskyttede sundhedsoplysninger (som
sådanne vilkår er angivet i HIPAA, Health Information Technology for Economic and Clinical Healthbestemmelserne (“HITECH”) i den amerikanske lov American Recovery and Reinvestment Act af 2009, og
forskrifter offentliggjort derunder, da alle kan ændres fra tid til anden) opnået eller brugt i forbindelse med brug
af Tjenesterne af dig og deltagerne; og
(d) du er eneansvarlig for overholdelse af alle gældende love og regler vedrørende databeskyttelse og privatliv,
for andre følsomme oplysninger, inklusive men ikke begrænset til numre på sygesikringskort, kreditkort,
kørekort og bankoplysninger, opnået eller brugt i forbindelse med brug af Tjenesterne af dig og deltagerne.
4.3 E-mails til deltagere. E-mails i forbindelse med Tjenesterne sendes sædvanligvis til deltagerne af dig og ikke
af Adobe. Derfor kan visse deltagere muligvis modtage visse tjenesterelaterede e-mails sendt af dig, selvom
deltagerne har fravalgt at modtage kommunikationer fra Adobe. Yderligere, hvis relevant, kan Adobe sende
e-mails til deltagere i dit navn som din agent, efter din anmodning og på dine vegne. Du er eneansvarlig for
sådanne e-mails og deres indhold.
5. Tjenestespecifikke vilkår.
Vilkårene i dette afsnit 5 gælder kun for de specifikke Tjenester, gaver, eller Adobe-software, som anvendeligt,
anført herunder. Uanset om andet er anført heri, er vilkårene i dette afsnit 5, i tilfælde af en modstrid mellem
vilkårene i dette afsnit 5 og alle andre vilkår og betingelser i disse Yderligere vilkår, gældende, men kun med
hensyn til en sådan modstrid.
5.1 Webtjenester for Acrobat.com. Dette afsnit 5.1 (Webtjenester for Acrobat.com ) gælder kun for dig, hvis du er
en udvikler, som har adgang til foreløbige versioner af Acrobat.coms API'er, som gøres tilgængelige for dig fra tid
til anden af Adobe i forbindelse med Acrobat.com (“Webtjenester”).
5.1.1 Licens til webtjenester. Underlagt vilkårene og betingelserne i disse Yderligere vilkår, giver Adobe dig en
begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at (a) se den dokumentation, som stilles til
rådighed for dig af Adobe på siden med webtjenester, som i øjeblikket findes på
http://www.adobe.com/go/acrobat_com_dev_dk (“Dokumentation for webtjenester”); og (b) fremhæve og
bruge webtjenester i overensstemmelse med dokumentationen for webtjenester og vilkårene i disse Yderligere
vilkår. Adobe kan ophæve licens(er) givet i dette afsnit 5.1.1 (Licens til webtjenester) på et hvilket som helst
tidspunkt efter Adobes eget skøn. Adobe forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet herunder.
5.1.2 Dine tilkendegivelser og garantier med hensyn til brug af Webtjenesterne og dokumentation for
Webtjenester. Ud over dine andre tilkendegivelser og garantier anført i disse Yderligere vilkår, tilkendegiver og
garanterer du følgende:
(a) Du vil fremhæve den følgende meddelelse på din webstedsapplikation, som henviser til Webtjenesterne
(“Din applikation”): “Powered by Acrobat.com” (“Meddelelse”). Du vil sikre, at alle tredjeparter, som har adgang

til og bruger Din applikation (“Besøgende”), har let adgang til URL-adressen https://acrobat.com fra Din
applikation. Navnet “Adobe” (“Varemærke”) er et registreret varemærke tilhørende Adobe, og du anerkender, at
din anvendelse af Varemærket ikke giver dig nogen rettigheder til Varemærket, ej heller vil du tilkendegive, at
du har, nogen ret, titel, eller interesse i eller til Varemærket. Du vil vise meddelelsen i overensstemmelse med
Adobes retningslinjer for varemærker, som i øjeblikket kan findes på
http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_dk. Hvis Adobe har rimelig grund til at tro, at du ikke har overholdt
Adobes retningslinjer for varemærker, forbeholder Adobe sig retten til omgående at kræve, at du ændrer din
anvendelse af meddelelsen, for at overholde afsnit 5.1.2(a), eller at bringe en sådan anvendelse til ophør;
(b) Du vil fremvise en fortrolighedspolitik eller på anden måde i sidefoden af hvert websted i Din applikation vise
oplysninger om, hvordan du indsamler, bruger, lagrer og afslører data og oplysninger indsamlet fra besøgende,
inklusive meddelelse om, hvis relevant, at tredjeparter (inklusive annoncører) kan behandle indhold og/eller
annoncer og indsamle oplysninger direkte fra besøgende og placere eller anerkende cookies på de besøgendes
browsere;
(c) Du vil ikke forsøge at skjule eller ændre din identitet eller Din applikations identitet, når du anmoder om
tilladelse fra Adobe til at bruge Webtjenesterne eller dokumentationen for Webtjenesterne;
(d) Du vil kræve, at de besøgende opretter en Acrobat.com-konto, før de bruger Din applikation;
(e) Du vil ikke gemme indhold fra besøgende på din Acrobat.com-konto på vegne af de besøgende; og
(f) Du vil ikke sælge, udleje eller viderelicensere Webtjenesterne eller dokumentationen om Webtjenesterne
eller opnå adgang dertil for at skabe fortjeneste fra anvendelsen eller tilvejebringelsen af Webtjenesterne eller
dokumentationen om Webtjenesterne, hvad enten det er med henblik på direkte kommerciel fortjeneste,
kontant fortjeneste eller andet, medmindre du har fået Adobes udtrykkelige skriftlige samtykke, som anført i
afsnit 5.1.3 (Applikationer til kommercielle udviklere).
5.1.3 Applikationer til kommercielle udviklere. Hvis du agter at bruge dokumentationen til Webtjenesterne
og/eller Webtjenesterne på en måde, som kan overtræde afsnit 5.1.2(f) af disse Yderligere vilkår, kan du
omgående blive frataget de licenser, du modtog fra Adobe herunder. Du kan imidlertid anmode Adobe om
tilladelse til fritagelse fra afsnit 5.1.2(f) ved at kontakte Adobe på developer@acrobat.com. Du bedes give en
detaljeret beskrivelse af din Applikation og din planlagte anvendelse af Webtjenesterne og dokumentationen for
Webtjenesterne. Adobe gennemgår sådanne anmodninger og kan give en skriftlig fritagelse fra afsnit
5.1.2(f) I enkeltsager efter Adobes eget skøn. Hvis Adobe giver dig en sådan fritagelse fra afsnit 5.1.2(f), kan en
sådan fritagelse forudsætte, at du overholder yderligere betingelser, som anføres af Adobe.
5.2 Gruppetilbud. Dette afsnit 5.2 (Gruppetilbud) gælder kun for dig, hvis du opnåede et/flere abonnement(er)
på Tjenesterne (hvad enten det er under et salgsfremmende program (som angivet herunder) eller på anden
måde) for en individuel tredjepart/individuelle tredjeparter eller fra en individuel tredjepart (“Gruppetilbud”).
5.2.1 Oplysninger om individuelle tredjeparter. Hvis du har opnået et abonnement på Tjenesten for en individuel
tredjepart, tilkendegiver og garanterer du, at du har alle de nødvendige rettigheder og tilladelser til at levere
oplysninger om sådanne tredjeparter til Adobe, og du vil forsvare, sikre og holde Adobe skadesløs fra ethvert
erstatningskrav, retssag eller sagsanlæg mod Adobe af en sådan tredjepart i forbindelse med alle handlinger eller
undladelser med hensyn til sådanne oplysninger om individuelle tredjeparter.
5.2.2 Gruppebrug. Hvis du fremskaffede et abonnement på Tjenesterne til en individuel tredjepart, forstår du, at
indholdet og arbejdsområderne indeholdt i sådanne individuelle tredjeparters Tjenestekonto ikke må slettes, når
den individuelle persons abonnement på Tjenesterne under et Gruppetilbud ophører, og det er dit eneansvar at
sikre, at en sådan individuel person sletter alt indhold og alle arbejdsområder, som tilhører dig fra en sådan
individuel persons Tjenestekonto.
5.3 Salgsfremmende brug af Tjenester. Dette afsnit 5.3 (Salgsfremmende brug af Tjenester) gælder kun for dig,
hvis Adobe gav dig specielle adgangsprivilegier til Tjenester under et specielt program (hver især et
“Salgsfremmende program”).

5.3.1 Salgsfremmende program. Ud over de andre betingelser for disse Yderligere vilkår, som en bruger af
Tjenesterne under et salgsfremmende program, er din ret til at have adgang til og bruge Tjenesterne under et
salgsfremmende program begrænset som angivet i den e-mailmeddelelse, du modtog fra Adobe, som
anerkender din ret til at bruge Tjenesterne under et salgsfremmende program, eller på anden måde leveret til
dig af Adobe efter din tilmelding til et salgsfremmende program (hver især en “Meddelelse om salgsfremmende
program”). Salgsfremmende programmer kan blive tilbudt af Adobe på et senere tidspunkt med forskellige
funktioner eller egenskaber, mod et gebyr, eller slet ikke, efter Adobes eget skøn.
5.3.2 Ophør af et salgsfremmende program. Din ret til at bruge Tjenesterne under et salgsfremmende program
vil ophøre omgående ved udløb af den begrænsede tidsperiode, som gives i meddelelsen om et
salgsfremmende program. Yderligere forbeholder Adobe sig retten til, af enhver årsag efter eget skøn og uden
forudgående meddelelse herom, at afbryde eller stoppe ethvert salgsfremmende program eller din brug af
Tjenesterne under et salgsfremmende program. Dine rettigheder og deltagernes rettigheder til adgang til
indhold, der sendes til din konto og behandles af Tjenesterne under et salgsfremmende program, kan ændre sig
eller ophøre, som anvendeligt, omgående efter ophør af din ret til at bruge Tjenesterne under et
salgsfremmende program.
5.4 Adobe SendNow og Adobe Send. Når du sender en fil med SendNow eller Adobe Send, bliver filen
automatisk overført til Adobes server, og Adobe underretter dine modtagere (dvs. deltagere), når filen er klar til
åbning og/eller download. Dine modtagere har adgang til og/eller kan downloade din fil ved at klikke på et link i
den e-mail, som Adobe sender til dine modtagere. Adobe kan indsamle oplysninger med hensyn til modtagelse
og anvendelse for en modtager af en SendNow- eller Adobe Send-fil, og Adobe kan dele disse oplysninger med
dig. Det er dit eneansvar at underrette modtagere om denne indsamling og uddeling af sådanne oplysninger.
5.5 Abonnementer. Dette afsnit 5.5 (Abonnementer) gælder kun for dig, hvis du er køberen af et abonnement til
at bruge yderligere funktioner af Tjenesterne i henhold til det abonnement, som du vælger (“Abonnementer”).
5.5.1 Opsigelse fra Adobes side. Ud over de rettigheder, som Adobe forbeholder sig i afsnit 3 af disse yderligere
vilkår til at ændre eller opsige Abonnementerne, din Tjenestekonto, disse Yderligere vilkår eller disse vilkår for
Abonnementer, kan Adobe også til enhver tid, under visse omstændigheder og uden forudgående varsel,
omgående ophæve eller stoppe hele eller en del af din konto og/eller adgang til Abonnementer og disse vilkår
for Abonnementer i tilfælde af din manglende betaling af ethvert gebyr for Abonnementer. Enhver opsigelse
eller afbrydelse som beskrevet i dette afsnit 5.5.1 (Opsigelse fra Adobes side) kan foretages af Adobe efter deres
eget skøn, uden nogen refundering til dig af forudbetalte gebyrer eller beløb for Abonnementet, og Adobe kan
ikke holdes til ansvar for dig eller nogen anden tredjepart for enhver skade, som kunne resultere eller opstå fra
en sådan opsigelse eller afbrydelse af din konto og/eller adgang til Abonnementerne.
5.5.2 Genaktivering af konto. Undtagen i tilfælde af at du bryder disse Yderligere vilkår i væsentlig grad, som
bestemt af Adobe efter eget skøn, kan du tilmelde dig Abonnementer igen på et hvilket som helst tidspunkt efter
opsigelsen af din Abonnementskonto.
5.6 Adobe FormsCentral. Som en del af Tjenesterne kan Adobe sende oplysninger (inklusive information), som
du/eller deltagere giver Adobe, til tredjepartsbetalingsudbydere, som f.eks. PayPal Inc., (dvs. tilknyttede
websteder), for at lette betalingen af produkter og/eller tjenester, inklusive men ikke begrænset til oplysninger
(inklusive information) for at opsætte din konto og/eller deltageres konti med et tilknyttet websted og/eller
udfylde oplysninger, der er nødvendige for at købe produkter og/eller tjenester via det tilknyttede websted.
5.7 Adobe Acrobat.com-tjenester. Adobe scanner alt indhold, du stiller til rådighed for Tjenesterne som hjælp til
at udbyde Tjenesterne (f.eks. for at muliggøre fuldtekstsøgninger i dit indhold). Som en del af Tjenesterne
indsamler Adobe også oplysningerne om, hvordan du interagerer med indhold og samler oplysningerne med
lignende adfærdsdata fra andre brugere (“Samlede adfærdsdata”). Sådanne Samlede adfærdsdata er ikke knyttet
til nogen oplysninger, der kan bruges til at identificere nogen personer, og de kan ikke spores tilbage til dit
indhold. Adobe bruger sådanne Samlede adfærdsdata til at tilbyde og forbedre Tjenesterne og andre Adobeprodukter og -tjenester.

Ved at stille dit indhold til rådighed for Tjenesterne, accepterer du og giver dit samtykke til, at Adobe scannerdit
indhold og indsamler, behandler og bruger Samlede adfærdsdata, hvilket sker for at tilbyde og forbedre
Tjenesterne og andre Adobe-produkter og -tjenester.
6. Brug til uddannelse og skole.
Hvis du er en lærer, skole eller et institut, der tilbyder uddannelse, erklærer du dig enig i, at (a) du, og ikke
Adobe, er eneansvarlig for overholdelse af COPPA, inklusive men ikke begrænset til, at opnå verificerbart
samtykke fra forældre med hensyn til indsamling af elevernes personlige oplysninger (Oplysninger) som en del
af klargøringen eller brug af Tjenesterne, (b) enhver indsamling af de studerendes personlige oplysninger
(Oplysninger) på dine vegne med Tjenesterne udføres udelukkende til brug og nytte for skolen, og (c) at du vil
informere forældrene om Adobes praksis for indsamling, brug og uddeling, som du finder i disse Yderligere
vilkår og i Adobes politik om beskyttelse af personlige oplysninger online http://www.adobe.com/go/privacy_dk
(eller senere websted dertil), i din skoles accepterede anvendelsespolitik.
7. ANSVARSFRASKRIVELSE.
Ud over de fraskrevne garantier i Vilkårene giver Adobe ingen tilkendegivelse, forpligtelse eller garanti for,
at (a) nogen tjenester eller software lig Tjenesterne eller Softwaren vil blive tilbudt til kommercielt brug,
eller (b) vedrørende enhver oplysning (inklusive men ikke begrænset til Oplysninger om deltagere) opnået
eller brugt i forbindelse med brug af Tjenesten af dig eller deltagerne.
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