Behance-käyttöehdot
Päivitetty viimeksi 18.6.2014. Päivitysversio korvaa 23.7.2013 julkaistun version kokonaan.
Nämä ehdot koskevat Behance-verkkosivustojen tai -palveluiden (”Palvelut”) käyttöä. Käyttämällä Palveluita
käyttäjä hyväksyy nämä ehdot. Jos käyttäjä on tehnyt kanssamme toisen sopimuksen, joka koskee Ohjelmistoa
tai Palveluita, asianomaisen sopimuksen ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa.
Kuten jäljempänä kohdassa 2 tarkemmin todetaan, oikeudet ja omistusoikeus kaikkeen sisältöön, jonka
käyttäjä tarjoaa Palvelujen avulla, säilyvät käyttäjällä.
1. Käyttäjän sopimus Adoben kanssa.
1.1 Oikeuskäytännön valinta. Käyttäjän sopimuspuolena on Behance Inc., yhdysvaltalainen yhtiö, ja käyttäjä
sitoutuu noudattamaan Kalifornian ja Yhdysvaltojen lainsäädäntöä. ”Lailla” tarkoitetaan kaikkia sovellettavia
lakeja, asetuksia ja ohjeita, jotka koskevat muun muassa henkilötietoja, viennin valvontaa, tietosuojaa,
salassapitoa ja immateriaalioikeuksia. ”Immateriaalioikeuksilla” tarkoitetaan tekijänoikeuksia, moraalisia
oikeuksia, tavaramerkkejä, mallisuojia, patentteja, liikesalaisuuksia, vilpillistä kilpailua, oikeutta yksityisyyteen tai
julkisuuteen sekä mitä tahansa muuta omistusoikeutta koskevia lakeja ja määräyksiä. Käyttäjällä voi olla myös
muita laista johtuvia oikeuksia. Emme pyri rajoittamaan sellaisia oikeuksia, jos laki sen kieltää.
1.2 Käyttöön oikeuttava kelpoisuus. Voit käyttää palveluitamme vain, jos olet yli 13-vuotias, voit lain mukaan
käyttää Palveluitamme ja voit lain mukaan tehdä sitovan sopimuksen.
1.3 Tietosuoja. Tietosuojaperiaatteet osoitteessa http://www.behance.net/misc/privacy koskevat kaikkia
käyttäjän meille antamia tietoja.
1.4 Käytettävyys. Sivustot, joilla Palveluja kuvaillaan, ovat käytettävissä maailmanlaajuisesti, mutta se ei tarkoita,
että kaikki Palvelut tai palveluiden ominaisuudet olisivat käytettävissä käyttäjän maassa tai että Palveluiden
välityksellä tarjottava käyttäjien luoma sisältö olisi laillista käyttäjän maassa. Voimme estää tiettyjen Palveluiden
käytön (tai palveluiden tiettyjen ominaisuuksien tai sisällön käytön) tietyissä maissa. Käyttäjän vastuulla on
varmistaa, että Palveluiden käyttö on laillista maassa, jossa hän asuu. Palvelut eivät ole saatavilla kaikilla kielillä.
1.5 Nämä ehdot ovat osa Adobe.com-käyttöehtoja osoitteessa www.adobe.com/go/terms_fi. Jos nämä ehdot ja
Adobe.com-käyttöehdot ovat ristiriidassa keskenään, Palveluihin sovelletaan näitä Ehtoja.
2. Käyttäjän oma sisältö.
2.1 Omistusoikeus. Sisällön omistusoikeus ja muut oikeudet pysyvät käyttäjällä. Adobe ei vaadi itselleen
käyttäjän sisällön omistusoikeutta.
2.2 Käyttäjän oman sisällön lisenssi. Emme vaadi käyttäjän sisällön omistusoikeutta. Adobe tarvitsee kuitenkin
käyttäjältä tiettyjä lisenssejä käyttäjän omaan sisältöön liittyen voidakseen ylläpitää ja tarjota Palveluita.
Ladatessasi sisältöä Palveluihin annat Adobelle (ja meidän emo- ja tytäryhtiöillemme) maailmanlaajuisen
oikeuden käyttää, kopioida, näyttää julkisesti, jaella, muuttaa (esim. käyttäjän oman sisällön esittämiseksi
paremmin), esittää julkisesti ja julkaista kyseistä sisältöä. Antamaasi lisenssiä käytetään vain Adoben sekä emoja tytäryhtiöidemme tarjoamien palveluiden toimittamiseen, markkinointiin, myynninedistämiseen ja
kehittämiseen. Mainitsemme käyttäjän, jos liitämme tämän sisältöä palveluominaisuuksiin tai mainos- tai
markkinointiaineistoon.
2.3 Jakaminen. Palvelut sisältävät ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjä voi jakaa omaa sisältöään muille
käyttäjille, mukaan lukien erilaiset sosiaalisen median palvelut. Muut käyttäjät voivat käyttää, kopioida, muuttaa
tai jakaa edelleen käyttäjän omaa sisältöä monin tavoin. Harkitse tarkoin, mitä sisältöä jaat tai julkaiset, koska
olet itse täysin vastuussa jakamastasi sisällöstä.

2.4 Pääsytaso. Palvelumme tarjoaa myös mahdollisuuden rajoittaa sitä, missä laajuudessa muut käyttäjät voivat
käyttää sisältöäsi (sisällön voi esimerkiksi tarjota käytettäväksi Creative Commons -lisenssien perusteella). Adobe
ei valvo tai säätele sitä, mitä muut tekevät sisällölläsi. Käyttäjä on vastuussa käyttäjän omalle sisällölle
asetettavien rajoitusten määrittämisestä ja asianmukaisen pääsytason asettamisesta käyttäjän omalle sisällölle.
Käyttäjän on itse tiedotettava muille käyttäjille, kuinka käyttäjän omaa sisältöä voidaan jakaa, ja muokattava
asetusta, joka liittyy käyttäjän oman sisällön pääsytasoon tai jakamiseen.
2.5 Lisenssin irtisanominen. Käyttäjä voi irtisanoa tämän lisenssin milloin tahansa poistamalla käyttäjän oman
sisällön Palveluista. Käyttäjän on kuitenkin hyväksyttävä, että voimme säilyttää käyttäjän omasta sisällöstä
kopioita ja käyttää niitä varmuuskopiointia ja jäljempänä mainittuja tutkimuksia varten.
2.6 Palaute. Käyttäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa Adobelle ideoita, ehdotuksia eikä aloitteita (”Palaute”). Jos
kuitenkin annat meille Palautetta, annat meille samalla ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman,
alilisensoitavan ja siirrettävän luvan käyttää, kopioida, julkaista, jaella ja muuttaa palautetta sekä esittää sitä
julkisesti.
3. Adoben palveluiden käyttö.
3.1 Käyttöoikeus. Voit käyttää Palveluja, jos noudatat näitä ehtoja ja sovellettavia lakeja.
3.2 Adoben immateriaalioikeudet. Adobe (ja Adoben lisensoijat) pitävät itsellään kaikki Palveluiden ja
Ohjelmiston omistus- ja muut oikeudet sekä niihin liittyvät Immateriaalioikeudet. Adobe pidättää kaikki
oikeudet, joita ei myönnetä näissä ehdoissa. ”Ohjelmistolla” tarkoitetaan kaikkia ohjelmistoja, joita toimitamme
Palveluiden osana, mukaan lukien mobiili- ja tablettisovellukset, tietokoneohjelmat, Adobe-sisältötiedostot,
ohjelmistokoodit, ohjeistot ja muu asiaankuuluva asiakirja-aineisto. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen
myönnetään käyttöoikeus vain näiden ehtojen mukaisesti.
3.3 Tallennus. On suositeltavaa, että käyttäjä ottaa sisällöstään säännöllisesti varmuuskopioita, koska hän vastaa
itse (a) oman sisältönsä tallentamisesta (b) oman sisältönsä tai siihen liittyvän viestinnän tietoturvasta tai
salassapidosta (c) oman sisältönsä luovuttamisesta. Adobe voi asettaa käyttäjän sisällön käytölle kohtuullisia
rajoituksia, kuten tiedoston kokoa, tallennustilaa ja käsittelykapasiteettia koskevia rajoituksia sekä muita teknisiä
rajoituksia. Adobe voi keskeyttää Palveluiden tarjoamisen, kunnes käyttäjä noudattaa tiliinsä liittyvää
tallennustilaa.
3.4 Työpaikkailmoituspalvelut. Kun käytät Työpaikkailmoituspalvelua, älä julkaise ilmoituksia, jotka koskevat
erityisiä kilpailuja tai muita työtilaisuuksia, joilla etsitään luovien alojen ammattilaisia asiakaskohtaiseen luovaan
työhön, josta ei makseta korvausta. Kyseiset ilmoitukset voidaan poistaa korvauksetta.
3.5 Käyttäjän luoma sisältö. Adobe isännöi käyttäjiensä luomaa sisältöä. Käyttäessäsi Adoben Palvelua saatat
löytää sisältöä, joka on mielestäsi loukkaavaa tai paheksuttavaa. Hyväksyt sen, että jos asianomainen sisältö on
Yhteisön suuntaviivojen mukaista, voit ainoastaan lopettaa mielestäsi paheksuttavan sisällön katselun. Hyväksyt
sen, että jos sisältö on Yhteisön suuntaviivojen vastaista, voit ainoastaan ilmoittaa siitä meille napsauttamalla
jokaisen hankkeen yhteydessä käytettävissä olevaa ”Ilmoita”-painiketta.
4. Tilitiedot.
Käyttäjä on vastuussa kaikesta tilillään tapahtuvasta toiminnasta. Jos käyttäjä saa tiedon tilinsä luvattomasta
käytöstä, hänen on ilmoitettava siitä Asiakastukeen välittömästi. Käyttäjä ei saa (a) jakaa tilitietojaan (paitsi
valtuutetulle järjestelmänvalvojalle) eikä (b) käyttää toisen henkilön tiliä. Järjestelmänvalvoja voi käyttää
tilitietojasi.
5. Käyttäjän käyttäytyminen.
5.1 Palveluiden tai Ohjelmiston väärinkäyttö on kielletty. Älä käytä Palveluita tai Ohjelmistoa mihinkään, mikä
on laitonta, haitallista, uhkaavaa, luvatonta, rikkomusperäistä, halventavaa, kunniaa loukkaavaa, mautonta, rivoa,

rienaavaa, siveetöntä, vihamielistä tai muuten ei-toivottavaa. Käyttäjä voi markkinoida luovia tuotoksiaan
Adoben Palveluissa, mutta roskapostin jakelu muille käyttäjille viesteinä tai hankekommentteina on kielletty. Älä
kalastele tai kerää muiden tietoja ilman heidän lupaansa. Älä kehystä Adoben Palveluita tai verkkosivustoa ilman
lupaa. Älä kopioi tai jäljittele Adoben Palveluiden tai Ohjelmistojen ulkoasua, taittoa tai tuntumaa. Älä poista,
epäselkeytä tai muuta Palveluiden tai Ohjelmistojen tekstejä tai omistusoikeutta koskevia huomautuksia. Et saa
käyttää Palveluiden sisältöä minkäänlaisen tietokannan luomiseen. Käytä Adoben Palvelua vain omien luovien
tuotosten julkaisuun. Älä käytä Palveluita yleisenä kuvapalvelinpalveluna (esim. mainospalkkimainonta). Älä jaa
sisältöä, käytä Adoben Ohjelmistoa tai toimi tavalla, joka loukkaa jonkun Immateriaalioikeuksia. Älä riko
sovellettavia lakeja. Jos katsomme, että käytöksesi rikkoo näitä ehtoja tai Yhteisön suuntaviivojamme
(osoitteessa http://www.behance.net/misc/community), jotka sisällytetään viittauksella näihin ehtoihin, voimme
poistaa sisältösi tai estää Palveluiden tai Ohjelmiston käyttösi milloin tahansa ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä
sinulle.
5.2 Toisena henkilönä esiintyminen. Koska haluamme, että luovat ammattilaiset saavat tunnustusta työnsä
tuloksista, edellytämme että sinä käytät oikeaa nimeäsi profiilissasi (ja hyväksyt nimesi käytön). Jos hyvässä
uskossa katsomme, että olet esiintynyt toisena henkilönä luodessasi tilin, voimme suorittaa sisäisen tutkinnan ja
päättää harkintamme mukaan joko siirtää tilisi henkilölle, jona esiinnyt, tai sulkea tilisi korvaamatta sinulle
mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja.
5.3 Palvelun väärinkäytöksistä ilmoittaminen. Ilmoita kaikesta ongelmallisesta käyttäytymisestä tai sisällöstä,
jota havaitset Adoben Palveluissa, napsauttamalla ”Ilmoita”-painiketta.
6. ProSite.
6.1 ProSite on sovellus, jolla käyttäjät voivat luoda ja julkaista omia ansioluettelosivustojaan ja saada
hankkeilleen lisää näkyvyyttä Behance.net-sivustolla. ProSite-palvelua on tarkoitus käyttää yhdessä Behance.netpalvelun ja tiettyjen muiden palveluiden kanssa, jolloin käyttäjät voivat luoda, julkaista ja ylläpitää omia
ansioluettelosivustojaan omassa URL-osoitteessaan tai ProSite-palvelun antamassa URL-osoitteessa.
6.2 Käyttäjän on peruttava tilauksensa ennen sen uusimista, jotta seuraavan tilausjakson tilausmaksuja ei
laskuteta. Käyttäjä voi perua tilauksen ainoastaan kirjautumalla ProSite.com-tililleen. Emme hyväksy muilla
tavoilla, kuten puhelimitse tai sähköpostitse esitettyjä perumispyyntöjä. Perumisen jälkeen kaikki sisältösi
poistetaan Palvelun pääpalvelimilta. Sisältöäsi ei voida palauttaa sen jälkeen kun tilisi on suljettu.
6.3 Jos palvelutasoasi nostetaan tai lasketaan, uusi maksu veloitetaan automaattisesti käyttäjän seuraavalla
laskutusjaksolla. Palvelutasoa laskettaessa Sisältöä voi hävitä tai osa Tilin toiminnoista tai kapasiteetista saattaa
poistua. Käyttäjä vastaa itse Sisältönsä tallentamisesta ennen tilin palvelutason laskua.
6.4 Jos katsomme, että käytät kaistanleveyttä joko yli 1 Gt/kk tai keskimääräistä enemmän, voimme sulkea tilisi
välittömästi tai vähentää tiedostotilaasi, kunnes kaistanleveyden käyttösi vähenee.
6.5 Voimme keskeyttää tai lopettaa ProSite-sivustosi käytön, jos katsomme, että sivustoon liittyy väärinkäytöksiä.
7. Maksut.
Käyttäjän on maksettava asiaankuuluvat verot ja mahdolliset asiaankuuluvat kolmansien osapuolten maksut
(mukaan lukien esimerkiksi puhelinmaksut, mobiililaitemaksut, Internet-maksut, datansiirtomaksut,
luottokorttimaksut, valuutanvaihtomaksut). Adobe ei vastaa kyseisistä maksuista. Adobe voi ryhtyä toimiin
maksamattomien maksujen perimiseksi. Käyttäjä vastaa kaikista perintään liittyvistä kustannuksista ja kuluista.
8. Tutkimukset.
8.1 Adobe ei tarkasta kaikkea palveluihin ladattua sisältöä, mutta voimme hyödyntää käytettävissä olevaa
tekniikkaa tai prosesseja, joilla sisällöstä seulotaan tietynlaista laitonta aineistoa (esimerkiksi lapsipornografiaa)
tai muuta epäasiallista sisältöä tai toimintaa (esimerkiksi toimintamalleja, jotka viittaavat roskapostiin tai tietojen

kalasteluun, tai avainsanoja, jotka viittaavat aikuisille tarkoitetun sisällön julkaisuun muualla kuin sille
tarkoitetulla seinällä).
8.2 Adobe voi käyttää tai luovuttaa sinua tai palvelun käyttöäsi koskevia tietoja, (a) jos laki sitä edellyttää
(esimerkiksi silloin, jos saamme lainmukaisen haasteen tai etsintäluvan) (b) jotta voimme vastata
asiakastukipyyntöihisi (c) jos katsomme, että se on välttämätöntä Adoben, Adoben käyttäjien tai suuren yleisön
oikeuksien, omaisuuden tai henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi.
9. Ohjelmisto.
9.1 Yleinen käyttöoikeus. Jos ohjelmisto toimitetaan käyttäjälle Palvelujen osana (lukuun ottamatta Behance
APIa), jotka voivat päivittyä automaattisesti, ja hän noudattaa näitä ehtoja, annamme käyttäjälle ei-yksinomaisen
oikeuden asentaa Ohjelmisto ja käyttää sitä Palveluiden käyttämiseen näissä ehdoissa määrätyllä tavalla.
9.2 Ennakkojulkaisuohjelmisto. Jos Ohjelmisto on varsinaista julkaisua edeltävä versio, ei käyttäjä saa käyttää
Ohjelmistoa kaupallisiin tai tuotannollisiin tarkoituksiin.
9.3 Behance API. Jos ohjelmisto sisältää Behance APIn, annamme käyttäjälle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen,
ei-alilisensoitavan oikeuden käyttää Behance APIa yksinomaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin näissä ehdoissa
määrätyllä tavalla ja seuraavia rajoituksia noudattaen:
(a) Käyttäjän on noudatettava kaikkia vaatimuksia tai rajoituksia, joita sisällön omistajat asettavat
Palveluidemme välityksellä käyttöön tarjotun sisältönsä tai hankkeensa käytölle. Käyttäjän on poistettava
kyseinen sisältö tai hanke sovelluksestaan 24 tunnin kuluessa sisällön omistajan pyynnöstä.
(b) Käyttäjällä on oltava sovellustaan varten omat tietosuojaperiaatteet, joissa kuvaillaan käyttäjän tietosuojaa ja
tietojen keräämistä koskevat käytännöt.
(c) Behance APIa ei saa käyttää sovellukseen, joka toisintaa tai pyrkii korvaamaan Adoben Palveluiden keskeisen
käyttäjäkokemuksen.
(d) Käyttäjä ei saa piilottaa tai häivyttää henkilöyttään tai sovelluksensa yksilöitävyyttä.
(e) Sisältöä saa tallentaa muistiin tai välimuistiin vain siltä osin kuin se on tarpeen palvelusi ylläpitämiseksi
(silloinkin enintään 30 päivän ajan).
(f) Behance APIa ei saa käyttää mihinkään sovellukseen, joka liittyy johonkin vakoiluohjelmaan,
mainosohjelmaan tai muuhun haittaohjelmaan tai laittomiin ohjelmiin tai ohjelmakoodeihin.
(g) Behance APIa ei saa käyttää tavalla, joka voi vaikuttaa kielteisesti Palveluidemme tai muiden Behance APIa
hyödyntävien sovellusten vakauteen.
(h) Behance API -käyttöoikeus päättyy automaattisesti, jos käyttäjä rikkoo näitä ehtoja tai jos irtisanomme
käyttöoikeuden milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjälle.
9.4 Rajoitukset. Käyttäjä ei saa kopioida, muuttaa, jaella, myydä tai liisata Palveluiden tai Ohjelmistojen mitään
osaa eikä takaisinmallintaa tai purkaa Ohjelmistoa, ellei näitä rajoituksia kielletä laissa ja käyttäjä esittää
Adobelle ensin asiaa koskevan kirjallisen pyynnön.
10. Käyttäjän vakuutus ja korvausvelvollisuus.
10.1 Vakuutus. Lataamalla sisältöä Palveluihin käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on (a) kaikki tarvittavat sisällön
käyttöä ja jakamista koskevat oikeudet ja luvat, ja (b) oikeudet, joita vaaditaan luvan antamiseen näissä ehdoissa.
10.2 Korvausvelvollisuus. Käyttäjän on suojattava Adobea ja sen emo- ja tytäryhtiöitä, sidosryhmiä, virkailijoita,
edustajia, työntekijöitä, kumppaneita ja lisenssinantajia korvausvaatimuksilta, vaatimuksilta, tappioilta tai
vahingoilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat käyttäjän sisällöstä, Palvelujen tai
Ohjelmiston käytöstä tai näiden ehtojen noudattamatta jättämisestä tai niihin liittyen.

11. Adoben takuiden vastuuvapauslauseke.
11.1 Kirjautumalla sisään tai käyttämällä Palveluja käyttäjä saattaa nähdä muiden käyttäjien aineistoa, jota hän
voi pitää loukkaavana, säädyttömänä tai muuten vastenmielisenä, ja hyväksyy tämän riskin.
Verkkosivustollamme tai Palveluidemme välityksellä ilmaistut näkemykset eivät välttämättä vastaa Adoben
näkemyksiä. Emme tue tai kannata tiettyä sinun tai muiden käyttäjien julkaisemaa sisältöä. Tietty muiden
julkaisema sisältö voi olla virheellisesti merkittyä, arvioitua tai luokiteltua.
11.2 Palvelut ja Ohjelmisto toimitetaan ”SELLAISINAAN”. Lain sallimissa enimmäisrajoissa kieltäydymme kaikista
nimenomaisista tai oletetuista takuista, mukaan lukien oletetut takuut, jotka koskevat oikeuksien
loukkaamattomuutta, soveltuvuutta kaupankäyntiin ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Emme myöskään anna
mitään takuuta siitä, että (a) Palvelut tai Ohjelmisto täyttävät käyttäjän vaatimukset tai että ne ovat jatkuvasti
saatavilla, keskeytyksettömiä, oikea-aikaisia, suojattuja tai virheettömiä, (b) Palveluiden tai Ohjelmiston käytöstä
mahdollisesti saatavat tulokset ovat tehokkaita, paikkansapitäviä tai luotettavia, (c) Palvelujen tai Ohjelmiston
laatu vastaa käyttäjän odotuksia, tai että (d) Palveluiden tai Ohjelmiston mahdolliset virheet tai puutteet
korjataan.
12. Adoben vastuunrajoitus.
12.1 Adobe ei ole vastuussa käyttäjälle tai kenellekään toiselle mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä,
seurannaisista tai rangaistusluontoisista vahingoista (vaikka Adobea olisi varoitettu kyseisten vahinkojen
mahdollisuudesta), mukaan lukien vahingot, (a) jotka johtuvat käytön, tietojen tai tulojen menetyksestä,
riippumatta siitä, ovatko ne ennakoitavissa, (b) jotka perustuvat vastuuteoriaan, mukaan lukien sopimus- tai
takuurikkomus, huolimattomuus tai muu luvaton toimenpide, tai (c) jotka johtuvat jostain toisesta
vaatimuksesta, joka on seurausta Palvelujen tai Ohjelmiston käytöstä käyttäjän toimesta, tai joka liittyy
siihen. Näiden ehtojen mikään kohta ei rajoita tai sulje pois Adoben vastuuta sen (tai sen työntekijöiden)
törkeän huolimattomuuden tai tahallisen väärinkäytöksen yhteydessä tai kuoleman tai henkilövahingon
yhteydessä.
12.2 Adoben näistä ehdoista johtuva tai näihin ehtoihin liittyvä kokonaisvastuu on enintään
100 Yhdysvaltain dollaria tai käyttäjän Palvelun ja Ohjelmiston käyttöoikeudesta kyseisen velvoitteen
aiheuttavaa tapausta edeltävien kolmen kuukauden jakson aikana maksama kokonaissumma sen mukaan,
kumpi on suurempi. Tämä rajoitus on voimassa, vaikka Adobelle on ilmoitettu summan ylittävän velvoitteen
mahdollisuudesta ja huolimatta rajallisen vahingonkorvauksen olennaisen tarkoituksen mahdollisesta
puutteellisuudesta.
12.3 Tässä kohdassa 12 mainitut rajoitukset ja poissulkemiset ovat voimassa lain sallimassa laajuudessa.
13. Irtisanominen.
13.1 Käyttäjä voi lopettaa Palveluiden käytön milloin tahansa.
13.2 Adobe voi lisätä, muuttaa tai poistaa ominaisuuksia tai toimintoja sekä keskeyttää tai lopettaa Palvelun.
Voimme myös lopettaa Palveluiden tarjoamisen käyttäjälle tai lisätä tai luoda uusia Adoben Palveluja koskevia
rajoituksia milloin tahansa.
13.3 Mitään käyttäjän ennen irtisanomista maksamia maksuja ei makseta takaisin. Käyttäjän tilin irtisanominen ei
vapauta käyttäjää maksuvelvollisuuksista.
13.4 Jos Palvelu irtisanotaan tai lopetetaan, Adobe näkee kohtuullisen paljon vaivaa ilmoittaakseen siitä
käyttäjälle ja antaakseen käyttäjälle mahdollisuuden ottaa talteen oman sisältönsä. Jos ryhmäsi valvoja
lakkauttaa pääsysi Palveluun, et voi enää käyttää sisältöä, jonka sinä tai muut ryhmän jäsenet ovat lähettäneet
jaettuun työryhmään tai jaettuun työtilaan. Voit kuitenkin yhä käyttää sisältöä, joka on tallennettu tilillesi.

14. Riita-asioiden ratkaiseminen.
14.1 Tuomioistuin. Kaikki Adobea vastaan nostettavat vaateet tai riita-asiat ratkaistaan Santa Claran piirikunnan
tuomioistuimessa, Kaliforniassa, ellei kirjallisesti toisin sovita. Käyttäjä sitoutuu alistumaan toimivaltaisen
tuomioistuimen tuomiovaltaan kyseisten vaateiden tai riita-asioiden käsittelemiseksi. Osapuolet nimenomaisesti
kiistävät YK:n kauppalain (U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods) soveltamisen.
14.2 Kieltomääräykset. Edellä mainitusta huolimatta käyttäjän tai muiden henkilöiden valtuuttamattoman
pääsyn tai käytön yhteydessä liittyen Palveluihin tai sisältöön näitä ehtoja rikkomalla, käyttäjä hyväksyy Adoben
oikeuden hakea kieltäviä vastatoimia (tai vastaavan tyyppistä laillista hätäapua) mistä tahansa oikeuspaikasta.
15. Ilmoitukset.
15.1 Ilmoitus Adobelle. Ilmoitukset voi lähettää Adobelle seuraavaan osoitteeseen: Behance Inc., 532 Broadway,
7th Floor., New York, NY 10012.
15.2 Ilmoitus käyttäjälle. Adobe voi toimittaa ilmoitukset käyttäjälle sähköpostitse, postitse, tekstiviestillä,
postituksina Palveluissa tai muulla lain mukaan hyväksyttävällä tavalla.
16. Muut asiat.
16.1 Viennin valvonta. Palveluja ja Ohjelmistoa sekä Palveluiden ja Ohjelmiston käyttöäsi ja käsittelyäsi
koskevat Yhdysvalloissa säädetyt ja kansainväliset lait, rajoitukset ja määräykset, joilla mahdollisesti säädellään
Palveluiden ja Ohjelmiston tuontia, vientiä ja käyttöä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia kyseisiä lakeja,
rajoituksia ja määräyksiä.
16.2 Englanninkielinen versio. Tämän sopimuksen tulkinnassa käytetään sopimuksen englanninkielistä versiota.
16.3 Ehtojen kumoamattomuus. Jos jokin ehto on täytäntöönpanokelvoton, kyseisen ehdon
täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin ehtoihin.
16.4 Ei tarkoita luopumista. Jos Adobe ei toimeenpane tai toteuta jotain näistä ehdoista, se ei tarkoita kyseisen
kohdan määräyksestä luopumista.
16.5 Luovuttamattomuus. Käyttäjä ei saa luovuttaa eikä muutenkaan siirtää näitä ehtoja eikä näistä ehdoista
johtuvia oikeuksiaan eikä velvoitteitaan kokonaan eikä osittain ilman Adoben kirjallista lupaa. Adobe voi siirtää
näistä ehdoista johtuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle.
17. Huomautus tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta.
17.1 DMCA. Adobe kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja odottaa käyttäjiensä toimivan samalla tavalla.
Adobe reagoi selviin tekijänoikeuksien rikkomista koskeviin ilmoituksiin, jotka kuuluvat Yhdysvaltojen Digital
Millennium Copyright Act -lain (”DMCA”) soveltamisalaan.
17.2 Poistovaatimus. Jos uskot, että Palveluissa ylläpidetään sisältöä, joka loukkaa tekijänoikeuksiasi, ilmoita
siitä meille täyttämällä oheinen lomake. Voit myös toimittaa Adoben tekijänoikeuksia valvovalle taholle
(yhteystiedot alla) kirjallisen ilmoituksen, jossa on oltava seuraavat tiedot:
(a) Sen työn kuvaus, jonka tekijänoikeutta uskot loukatun;
(b) Oikeuksia loukkaavan aineiston tarkka sijainti (URL) palvelussa;
(c) Yhteystietosi, kuten sähköpostiosoite, fyysinen osoite ja puhelinnumero;
(d) Ilmoituksen tekijän lausunto siitä, että hän toimii vilpittömässä mielessä sen suhteen, että tekijänoikeuksien
omistaja, hänen edustajansa tai laki ei ole valtuuttanut ilmoituksen sisältämää Aineistoa valituksen osoittamalla
tavalla;

(e) Ilmoituksen tekijän lausunto siitä, että ilmoituksen tiedot ovat oikein ja, väärän valan rangaistuksen uhalla,
että tekijä on tekijänoikeuksien omistaja tai että hän on valtuutettu toimimaan tekijänoikeuksien omistajan
puolesta.
(f) Allekirjoituksesi.
Ennen tekijänoikeuksien loukkaamista koskevan ilmoituksen antamista käyttäjää pyydetään harkitsemaan
huolellisesti, onko kyseinen tekijänoikeuksien alaisen aineiston käyttö suojattu ”kohtuullisen käytön” käsitteellä,
koska käyttäjä saattaa joutua vastaamaan kustannuksista ja asianajajien palkkioista siinä tapauksessa, että hän
tekee ilmoituksen, vaikka kyseessä ei ole oikeuksia loukkaava käyttö. Varmista myös, että et ole itse antanut
lupaa asianomaiseen käyttöön (esimerkiksi antamalla luovan alan ammattilaiselle, joka on tuottanut yrityksellesi
aineistoa, luvan käyttää kyseistä aineistoa esimerkkinä aiemmista töistään). Jos käyttäjä ei ole varma, loukkaako
hänen tekijänoikeudella suojatun aineistonsa käyttö oikeuksia, on otettava yhteys asianajajaan. Käyttäjä voi
myös käydä tutustumassa julkisesti saatavilla olevaan referenssimateriaaliin esimerkiksi Yhdysvaltojen
tekijänoikeuksia koskevalla verkkosivustolla (www.copyright.gov) tai Chilling Effects -verkkosivustolla
(www.chillingeffects.org).
17.3 Vastailmoitus. Jos uskot, että Adobe on estänyt sisältösi käytön tai poistanut sen aiheettoman
tekijänoikeusilmoituksen perusteella, lähetä Adoben tekijänoikeuksia valvovalle taholle (yhteystiedot alla)
kirjallinen vastailmoitus, joka sisältää kaikki seuraavat tiedot:
(a) Aiheettomasti poistetun työn kuvaus sekä käyttäjätunnuksesi ja työn sijainti Palvelussa;
(b) Yhteystietosi, kuten sähköpostiosoite, fyysinen osoite ja puhelinnumero;
(c) Allekirjoittamasi ilmoitus väärää valaa koskevan rangaistuksen uhalla siitä, että toimit hyvässä uskossa
olettaessasi aineiston poiston tai käytön eston johtuvan virheestä tai poistettavan aineiston väärästä
tunnistamisesta;
(d) Ilmoitus siitä, että alistut sen liittovaltion piirioikeuden tuomiovaltaan, jossa olet kirjoilla (tai Santa Claran
piirioikeuden tuomiovaltaan Kaliforniassa, jos olet kirjoilla Yhdysvaltain ulkopuolella), ja että hyväksyt
tiedoksiannon henkilöltä, joka toimitti ilmoituksen DMCA:n alakohdan (c)(1)(C) mukaisesti, tai kyseisen
henkilön edustajalta.
Ennen kyseisen vastailmoituksen antamista sinua pyydetään harkitsemaan huolellisesti, loukkaako asianomaisen
tekijänoikeuksilla suojatun aineiston käyttösi tekijänoikeuksia, koska voit joutua vastaamaan kustannuksista ja
asianajajien palkkioista siinä tapauksessa, että tuomioistuin katsoo vastailmoituksen vääräksi sen suhteen, että
aineisto poistettiin virheen vuoksi. Jos et ole varma, loukkaako asianomaisen aineiston käyttö tekijänoikeuksia,
ota yhteys asianajajaan. Lisäksi käyttäjä voi käydä tutustumassa julkisesti saatavilla olevaan referenssimateriaaliin
esimerkiksi Yhdysvaltojen tekijänoikeuksia koskevalla verkkosivustolla (www.copyright.gov) tai Chilling Effects verkkosivustolla (www.chillingeffects.org).
17.4 Tekijänoikeuksia valvova taho.
Behancen tekijänoikeuksia valvovan tahon postiosoite on seuraava:
Copyright Agent
Behance, Inc.
532 Broadway, 7th Floor.
New York, NY 10012
Sähköpostiosoite: copyright@behancenetwork.zendesk.com.
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