Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com
Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013.
ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK
Uttrykk skrevet med store forbokstaver i disse Tilleggsvilkårene er definert som beskrevet i de generelle
vilkårene til Adobe («Vilkår») eller i disse Tilleggsvilkårene.
1. Definisjoner.
1.1 «FormsCentral-løsning» betyr et nettsted eller annet tilbud du utvikler for en kunde, og som (a) benytter
FormsCentral; (b) legger til vesentlig funksjonalitet til FormsCentral; og (c) som ikke konkurrerer med
Tjenestene.
1.2 «Informasjon» betyr personlig identifiserbar informasjon.
1.3 «Deltaker» betyr en tredjepart som samhandler med Tjenestene som et resultat av denne partens relasjon
eller tilknytning til deg.
2. Bruk av tjenestene.
2.1 Myndighet til å bruke Tjenestene. Du er ansvarlig for og garanterer at du har all nødvendig rettighet,
myndighet og autoritet til å inngå disse Tilleggsvilkårene og til å utføre handlingene som kreves av deg i denne
avtalen.
2.2 Bruk på vegne av andre. Du kan opprette og vedlikeholde en FormsCentral-løsning som du kan tilby til dine
kunder, forutsatt at du aksepterer at (a) du er alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialitet av eventuelle
ikke-offentlige autentiseringsakkreditiver til din kundes bruk av Tjenestene eller andre FormsCentral-løsninger;
(b) du er alene ansvarlig for å opprettholde et tilstrekkelig antall lisenser til Tjenestene for å kunne bruke
FormsCentral-løsningen; og (c) du vil umiddelbart varsle ditt kundestøtteteam om eventuelt misbruk av din eller
dine kunders kontoer eller autentiseringsakkreditiver, eller andre sikkerhetsproblemer relatert til Tjenestene. For
å klargjøre: Hvis én av dine FormsCentral-løsninger gir kunden din rett til å tillate flere brukere tilgang til denne
FormsCentral-løsningen, må du anskaffe tilstrekkelig med lisenser for disse brukerne.
3. Vilkår og oppsigelse.
3.1 Disse Tilleggsvilkårene vil fortsette å gjelde til de oppheves av enten deg eller Adobe, som fremsatt i de
generelle Vilkårene. I tillegg til årsakene til at Adobe kan oppheve disse Tilleggsvilkårene med deg som fremsatt
i de generelle Vilkårene, kan Adobe oppheve disse Tilleggsvilkårene hvis tjenestekontoen din brukes av
tredjeparter.
3.2 I tillegg til avsnittene som er fremsatt under avsnitt 10.4 i Vilkårene, skal de følgende avsnittene i disse
Tilleggsvilkårene gjelde også etter utløp eller oppsigelse av disse Tilleggsvilkårene: 1, 3.2, 4 og 7.
4. Informasjon om deltakere.
4.1 Ditt ansvar angående Deltakerinformasjon. På samme måte som mellom Adobe og deg, har du eneansvar for
all Deltakerinformasjon som brukes og sendes i forbindelse med Tjenestene, og Adobe har intet ansvar i
forbindelse med dette. Du skal overholde alle data- og personvernlover og regler som gjelder
Deltakerinformasjon. Du skal skaffe deg og vedlikeholde samtykke fra Deltakerne (a) til din tilgang til, bruk eller
avsløring av Deltakerinformasjon; og (b) til Adobe som leverer verktøyene som lar deg utføre handlingene
beskrevet i dette dokument. Du skal innhente alle nødvendige tillatelser fra Deltakere for at Adobe skal kunne

levere Tjenestene. Du skal forsvare, godtgjøre og holde Adobe skadesløs fra alle krav, søksmål eller
rettsforhandlinger som anlegges mot Adobe av en Deltaker i forbindelse med handlinger eller mangler
angående Deltakerinformasjon.
4.2 Sensitiv Deltakerinformasjon. I tillegg til ansvaret ditt beskrevet i avsnitt 4.1 (Ditt ansvar angående
Deltakerinformasjon), erkjenner du spesielt og samtykker i at:
(a) du har eneansvar for å overholde personvernloven for barn, Children’s Online Privacy Protection Act av 1998
(«COPPA»), inkludert, men ikke begrenset til, å innhente foreldrenes samtykke for innsamling og bruk av
informasjon fra barn under tretten (13) år i forbindelse med bruk av Tjenestene av deg og Deltakerne;
(b) Adobe (i) ikke handler på dine vegne som forretningspartner eller underleverandør ettersom slike vilkår er
brukt, definert eller beskrevet i helseloven Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, revidert
og lagt ved, («HIPAA») når Tjenesten gjøres tilgjengelig for deg; og (ii) utelukkende overholder personvern- og
sikkerhetsvilkårene som er beskrevet i disse Tilleggsvilkårene;
(c) du har eneansvar for overholdelse av HIPAA i forbindelse med beskyttede helseopplysninger (ettersom slike
vilkår er definert i HIPAA, Health Information Technology for Economic and Clinical Health («HITECH»)bestemmelser for American Recovery and Reinvestment Act of 2009, og reguleringene kunngjort i den
forbindelse, ettersom hver kan endres fra tid til annen) innhentet eller brukt i forbindelse med bruk av
Tjenestene av deg og Deltakere; og
(d) du har eneansvar for overholdelse av alle data- og personvernlover og regler som gjelder annen sensitiv
informasjon, inkludert, men ikke begrenset til personnumre, kredittkortnumre, førerkortnumre og
bankkontoinformasjon, innhentet eller brukt i forbindelse med bruk av Tjenestene av deg eller Deltakere.
4.3 E-post til Deltakere. E-postmeldinger i tilknytning til Tjenesten sendes vanligvis til Deltakere av deg og ikke
av Adobe. Som et resultat kan det hende at visse Deltakere som har valgt ikke å motta kommunikasjon fra
Adobe, likevel mottar visse Tjeneste-relaterte e-poster som du har sendt ut. I tillegg, hvis relevant, kan Adobe
sende e-poster til Deltakeren i ditt navn som din agent, på forespørsel og på dine vegne. Du har eneansvar for
slike e-poster og innholdet i dem.
5. Tjenestespesifikke vilkår.
Vilkårene i dette avsnitt 5 gjelder kun de særskilte Tjenestene, tilbudene eller Adobes programvare, det som er
gjeldende, angitt nedenfor. Uavhengig av hva som ellers følger av dette dokumentet, hvis det skulle oppstå en
konflikt mellom vilkårene i dette avsnitt 5 og andre betingelser for disse Tilleggsvilkårene, skal vilkårene i dette
avsnitt 5 styre, men kun i den grad konflikten gjelder.
5.1 Acrobat.com Webtjenester. Avsnitt 5.1 (Acrobat.com-webtjenester) gjelder for deg bare hvis du er en utvikler
som har tilgang til forhåndsversjonene av Acrobat.com-API, som gjøres tilgjengelig for deg fra tid til annen av
Adobe i forbindelse med Acrobat.com («Webtjenester»).
5.1.1 Lisens for Webtjenester. Underlagt disse vilkårene og betingelsene i disse Tilleggsvilkårene, gir Adobe deg
en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å (a) vise dokumentasjonen som er gjort
tilgjengelig for deg av Adobe på nettsiden for Webtjenester, for tiden funnet på
http://www.adobe.com/go/acrobat_com_dev_no («Dokumentasjon for Webtjenester»); og (b) kontakte og
bruke Webtjenestene i samsvar med dokumentasjonen for Webtjenesten og disse Tilleggsvilkårene. Adobe kan
oppheve lisensen(e) som er gitt under dette avsnitt 5.1.1 (Lisens for Webtjenester) når som helst etter Adobes
eget skjønn. Adobe forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i dette dokumentet.
5.1.2 Din erklæring og dine garantier angående bruk av Webtjenestene og dokumentasjonen for Webtjenesten. I
tillegg til dine andre erklæringer og garantier fremsatt i disse Tilleggsvilkårene, erklærer og garanterer du
følgende:
(a) Du skal vise følgende merknad tydelig på websideprogrammet som ringer opp Webtjenestene («Ditt
program»): «Powered by Acrobat.com» («Merknad»). Du skal sikre at eventuell tredjepart som har tilgang til,

og bruker Ditt program («Besøkende»), enkelt har tilgang til URL-adressen https://acrobat.com fra ditt program.
Navnet «Adobe» («Varemerke») er et registrert Varemerke for Adobe, og du erkjenner at din bruk av
Varemerket ikke skaper for deg, eller representerer at du har, noen rettighet, krav eller interesser i eller til
Varemerket. Du skal vise Merknaden i samsvar med Adobes retningslinjer for varemerke, som for tiden finnes på
http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_no. Hvis Adobe har rimelig grunn til å tro at du ikke har handlet i
samsvar med retningslinjene for Adobes varemerke, forbeholder Adobe seg retten til å kreve at du øyeblikkelig
endrer bruken av Merknaden til å være i samsvar med dette avsnitt 5.1.2(a), eller at slik bruk opphører;
(b) Du skal vise en personvernerklæring eller på annen måte vise, i bunnteksten på hver Webside i Ditt program,
informasjon om hvordan du innhenter, bruker, lagrer og viser data innsamlet fra Besøkende, inkludert merknad
om, når det er gjeldende, at tredjeparter (inkludert annonsører) kan tilby innhold og/eller reklame, innhente
informasjon direkte fra Besøkende og kan plassere eller gjenkjenne informasjonskapsler i Besøkendes
nettlesere;
(c) Du skal ikke gjøre forsøk på å skjule eller fremstille din eller Ditt programs identitet uriktig når du ber om
tillatelse fra Adobe til å bruke Webtjenester eller Dokumentasjonen til Webtjenestene;
(d) Du skal kreve at Besøkende oppretter en Acrobat.com-konto før de bruker Ditt program;
(e) Du skal ikke lagre Besøkendes innhold på din Acrobat.com-konto på vegne av Besøkende; og
(f) Du skal ikke selge, lease eller underlisensiere Webtjenester eller Dokumentasjonen til Webtjenestene eller
oppnå tilgang til denne for å hente utbytte fra bruken eller provisjon fra Webtjenesten eller Dokumentasjonen til
Webtjenester, verken for direkte kommersiell nytte, økonomiske fordeler eller på annen måte, med mindre du
innhenter uttrykkelig, skriftlig forhåndstillatelse fra Adobe, på den måten som er fremsatt i avsnitt 5.1.3
(Programmer fra kommersiell utvikler).
5.1.3 Programmer fra kommersiell utvikler. Hvis du planlegger å bruke Dokumentasjonen til Webtjenesten
og/eller Webtjenesten på en slik måte at det er brudd på avsnitt 5.1.2(f) i disse Tilleggsvilkårene, kan du være
underlagt øyeblikkelig oppsigelse av lisensen(e) du har fått av Adobe i dette dokument. Du kan imidlertid be
Adobe om unntak fra avsnitt 5.1.2(f) ved å kontakte Adobe på developer@acrobat.com. Du må legge frem en
detaljert beskrivelse av Ditt program og tiltenkt bruk av Webtjenestene og Dokumentasjonen til Webtjenestene.
Adobe vil gjennomgå slike forespørsler og kan innvilge unntak fra avsnitt 5.1.2(f) skriftlig etter Adobes eget
skjønn, beroende på hver enkelt sak. Hvis Adobe innvilger et slikt unntak fra avsnitt 5.1.2(f), kan dette unntaket
være gjenstand for ditt samsvar med tilleggskrav fremsatt av Adobe.
5.2 Gruppetilbud. Dette avsnitt 5.2 (Gruppetilbud) gjelder kun for deg hvis du har skaffet abonnement(er) til
Tjenestene (enten via et kampanjeprogram (som definert nedenfor) eller annet) for eller fra individuelle
tredjeparter («Gruppetilbud»).
5.2.1 Informasjon om tredjepartsindivider. Hvis du har skaffet et abonnement til Tjenestene for et
tredjepartsindivid, erklærer og garanterer du at du har alle de nødvendige rettighetene til å oppgi informasjon
om en slik tredjepart til Adobe, og du skal forsvare, godtgjøre og holde Adobe skadesløs fra alle krav, søksmål
eller rettsforhandlinger som anlegges mot Adobe av en slik tredjepart i forbindelse med handlinger eller
mangler angående slik informasjon om tredjeparten.
5.2.2 Gruppebruk. Hvis du skaffet et abonnement til Tjenestene for et tredjepartsindivid, forstår du at innholdet
og arbeidsområdene som finnes på Tjenestekontoen til en slik tredjepart ikke kan slettes når dette individets
abonnement av Tjenestene under et Gruppetilbud utløper, og det er ditt ansvar ene og alene å sørge for at disse
individene sletter alt innhold og arbeidsområder som tilhører deg fra personenes Tjenestekonto.
5.3 Bruk av Tjenestene for kampanje. Dette avsnitt 5.3 (Bruk av Tjenesten for kampanje) gjelder for deg kun hvis
Adobe har gitt deg privilegier med spesialtilgang til Tjenestene gjennom et særskilt program (hver, et
«Kampanjeprogram»).
5.3.1 Kampanjeprogram. I tillegg til betingelsene i disse Tilleggsvilkårene, som bruker av Tjenestene gjennom et
Kampanjeprogram, er rettighetene dine til å åpne og bruke Tjenestene gjennom et Kampanjeprogram
begrenset, som beskrevet i e-postkommunikasjonen du har fått fra Adobe, der du erkjenner retten din til å bruke

Tjenestene gjennom et Kampanjeprogram, eller som på annen måte er levert til deg fra Adobe på
innmeldingstidspunktet i et Kampanjeprogram (hver, en «Kampanjeprogramkommunikasjon»).
Kampanjeprogram kan tilbys av Adobe ved et senere tidspunkt, med ulike funksjoner eller egenskaper for et
gebyr, eller ikke i det hele tatt, bestemt av Adobe etter eget skjønn.
5.3.2 Oppsigelse av Kampanjeprogram. Dine rettigheter til å bruke Tjenestene gjennom et Kampanjeprogram vil
opphøre umiddelbart ved utløp av den begrensede tidsperioden som er gitt i
Kampanjeprogramkommunikasjonen. I tillegg forbeholder Adobe seg retten til, for hvilken som helst årsak og
etter eget skjønn, uten forhåndsvarsel, å oppheve eller midlertidig stanse ethvert Kampanjeprogram eller din
bruk av tjenestene gjennom et Kampanjeprogram. Dine og Deltakernes rettigheter til å åpne innhold som er
sendt til din konto og behandlet av Tjenestene gjennom et Kampanjeprogram, kan endres eller opphøre, det
som er gjeldende, umiddelbart ved oppsigelse av rettigheten til å bruke Tjenestene gjennom et
Kampanjeprogram.
5.4 Adobe SendNow og Adobe Send. Når du sender en fil ved hjelp av SendNow eller Adobe Send, blir filen
automatisk lastet opp til Adobes server, og Adobe varsler dine mottakere (dvs. Deltakerne) når filen er klar for
tilgang og/eller nedlasting. Dine mottakere kan åpne og/eller laste ned filen din ved å klikke på en kobling i
e-posten som Adobe sender til dine mottakere. Det kan hende Adobe innhenter informasjon om en mottakers
mottak og bruk av en SendNow- eller Adobe Send-fil, og Adobe kan dele den informasjonen med deg. Det er
ditt eget ansvar å varsle mottakere om slik innhenting og deling av informasjon.
5.5 Abonnementstjenester. Dette avsnitt 5.5 (Abonnementstjenester) gjelder for deg kun hvis du er kjøper av et
abonnement for å bruke tilleggsfunksjoner i Tjenester i henhold til abonnementsalternativet du abonnerer på
(«Abonnementstjenester»).
5.5.1 Oppsigelse av Adobe. I tillegg til rettighetene Adobe beholder i avsnitt 3 i disse Tilleggsvilkårene til å endre
eller avslutte Abonnementstjenesten, din Tjenestekonto, disse Tilleggsvilkårene eller disse
Abonnementstjeneste-vilkårene, kan også Adobe når som helst, under visse omstendigheter og uten forvarsel,
øyeblikkelig avslutte eller stanse tilgang midlertidig til hele eller deler av kontoen din, og/eller tilgang til
Abonnementstjenesten og disse Tjenestevilkårene hvis du unnlater å betale skyldig tjenesteavgift. Eventuelt
oppsigelse eller midlertidig stans beskrevet i dette avsnitt 5.5.1 (Oppsigelse av Adobe), iverksettes av Adobe
etter eget skjønn, uten refusjon til deg for eventuelle forhåndsbetalte Abonnementstjeneste-avgifter eller beløp,
og Adobe har intet ansvar overfor deg eller tredjepart for eventuelle skader som følge av eller som melder seg
etter et slik oppsigelse eller midlertidig stenging av kontoen din og/eller tilgang til Abonnementstjenesten.
5.5.2 Gjenoppretting av konto. Unntatt i situasjoner med visse materielle brudd av deg på disse Tilleggsvilkårene,
som fastsatt av Adobe etter eget skjønn, kan du tegne nytt abonnement på Abonnementstjenesten når som
helst etter oppsigelsen av din Abonnementstjeneste-konto.
5.6 Adobe FormsCentral. Adobe kan, som en del av Tjenesten, sende informasjon (inkludert Informasjon) som
du og/eller Deltakere gir til Adobe til tredjeparter som leverer betalingsløsninger, f.eks. PayPal Inc., (dvs. Koblede
nettsteder), for å kunne tilrettelegge betaling av produkter og/eller tjenester; inkludert, men ikke begrenset til
informasjon (inkludert Informasjon) for å konfigurere din og/eller Deltakeres konto med et Koblet nettsted
og/eller forhåndsutfylle informasjon som er rimelig nødvendig for å kjøpe produkter og/eller tjenester via det
Koblede nettstedet.
5.7 Adobe Acrobat.com-tjenester. Adobe skanner alt innhold som du gjør tilgjengelig for Tjenestene for å bidra
til å gjøre Tjenestene tilgjengelig (f.eks. for å muliggjøre fulltekst-søk av ditt innhold). Som del av Tjenestene
samler Adobe i tillegg inn informasjon om hvordan du bruker innholdet og sammenligner det med tilsvarende
adferdsdata fra andre brukere («Sammenligning av adferdsdata»). Slik Sammenligning av adferdsdata er ikke
knyttet til noen personlig identifiserbar informasjon, og kan ikke føres tilbake til deg eller til ditt innhold. Adobe
bruker slik Sammenlignbare adferdsdata til å forbedre Tjenestene og andre Adobe-produkter og -tjenester.
Ved å gjøre innholdet ditt tilgjengelig for Tjenestene, samtykker og aksepterer du at Adobe skanner ditt innhold
og samler inn, behandler og bruker Sammenlignbare adferdsdata for å forbedre Tjenestene og andre Adobeprodukter og -tjenester.

6. Bruk i skole og utdanning.
Hvis du er en lærer, skole eller utdanningsinstitusjon, samtykker du i at (a) du og ikke Adobe, har eneansvar for å
overholde COPPA, inkludert, men ikke begrenset til, å innhente beviselig samtykke fra foreldre vedrørende
innsamling av elevenes personopplysninger (Informasjon) som en del av å skaffe eller bruke Tjenestene; (b) all
innhenting av elevenes personopplysninger (Informasjon) foretatt av deg med Tjenestene, kun er til bruk og
fordel for skolen; og (c) du vil informere foreldrene om Adobes praksis vedrørende innhenting, bruk og
avsløring, som du finner i disse Tilleggsvilkårene, i Adobes personvernerklæring
http://www.adobe.com/go/privacy_no (eller andre etterfølgende nettsteder til dette), i skolens policy for
akseptabel bruk.
7. GARANTIFRASKRIVELSE.
I tillegg til garantibegrensninger i Vilkårene, gir ikke Adobe noen erklæringer, lovnader eller garantier:
(a) om at tjenester eller programvare lignende til Tjenestene eller Programvaren blir tilbudt for kommersiell
bruk; eller (b) angående informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, Informasjon om Deltakere)
innhentet eller brukt i forbindelse med din eller Deltakeres bruk av Tjenesten.
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