Acrobat.com Kiegészítő felhasználási feltételek
Utolsó frissítés: 2014. június 18. Teljes egészében felváltja a 2013. május 2-i változatot.
AZ ADOBE ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK AZ ACROBAT.COM OLDALON ÉRHETŐK EL KIEGÉSZÍTŐ
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A Kiegészítő feltételekben használt nagy kezdőbetűs kifejezések meghatározása az Általános szerződéses
feltételekben, vagy a jelen Kiegészítő feltételekben foglaltak szerint értelmezendő:
1. Meghatározások
1.1 A „FormsCentral Solution”egy olyan honlapot vagy más, az ügyfél számára fejlesztett szolgáltatást jelent,
amely (a) a FormsCentral-t használja; (b) funkciókat biztosít a FormsCentral számára; és (c) nem azonos a
Szolgáltatásokkal.
1.2 Az „Információ” alatt személyes azonosítást lehetővé tevő információk értendők.
1.3 A „Résztvevő” alatt olyan harmadik fél értendő, aki az Önnel való kapcsolata révén a Szolgáltatásokkal aktív
kapcsolatban áll.
2. A Szolgáltatások használata
2.1 Felhatalmazás a Szolgáltatások használatára. Ön kijelenti és biztosítja, hogy rendelkezik minden szükséges
joggal, hatáskörrel és felhatalmazással ahhoz, hogy a Kiegészítő feltételeket elfogadja és azoknak megfelelően
cselekedjen.
2.2 Használat mások nevében. Ön létrehozhat és fenntarthat egy FormsCentral Solution-t, amelyet ajánlhat
ügyfeleinek, amennyiben egyetért azzal, hogy (a) kizárólag Ön felelős az Ön vagy az Ön ügyfele által használt
Szolgáltatásokkal vagy bármilyen FormsCentral Solution-nal kapcsolatos nem publikus bejelentkezési
azonosítók bizalmas kezelésének fenntartásáért; (b) kizárólag Ön felelős azért, hogy a FormsCentral Solution
támogatását biztosítsa a Szolgáltatásokhoz szükséges megfelelő számú licenc birtoklása révén; és(c) Ön azonnal
jelzi az ügyfélszolgálati támogató csoport felé, ha az Ön vagy az Ön ügyfele fiókjaival vagy bejelentkezési
azonosítóival kapcsolatban visszaélés gyanúja merül fel, illetve ha bármilyen más biztonsági kérdés merül fel a
Szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az egyértelműség érdekében, ha az Ön egyik FormsCentral Solutions-ja
lehetővé teszi az Ön ügyfele számára, hogy több felhasználó is hozzáférhessen ahhoz a FormsCentral Solutionhoz, akkor Önnek olyan licencekkel kell rendelkeznie, amelyek az ilyen felhasználásra is vonatkoznak.
3. Feltételek és felmondás
3.1 Jelen Kiegészítő feltételek mindaddig érvényben maradnak, amíg Ön vagy az Adobe az Általános
szerződéses feltételek szerint fel nem mondja azokat. Az Általános szerződéses feltételekben felsorolt felmondási
feltételek mellett az Adobe akkor is felmondhatja a Kiegészítő feltételeket, ha az Ön Szolgáltatási fiókját
bármilyen más harmadik fél használja.
3.2 Az Általános szerződéses feltételek 10.4. szakaszában szereplő feltételeken kívül a jelen Kiegészítő feltételek
alábbi szakaszai továbbra is érvényben maradnak a Kiegészítő feltételek lejáratával vagy megszűnésével: 1., 3.2.,
4. és 7.
4. Résztvevők Információi
4.1 A Résztvevők Információival kapcsolatos felelősség Az Adobe és Ön közötti megállapodás szerint Ön
kizárólagos felelősséget vállal a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt és benyújtott minden Résztvevői

Információért, az Adobe-t ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Résztvevők Információival
kapcsolatban betart minden adatvédelmi törvényt és szabályt. Önnek kötelessége a Résztvevők beleegyezését
megszerezni és fenntartani arra vonatkozóan, (a) hogy Ön hozzáférhet, felhasználhatja vagy felfedheti a
Résztvevők Információit; és (b) hogy az Adobe az itt leírt tevékenységek végrehajtásához szükséges eszközöket
átadja Önnek. Önnek kötelessége a Résztvevőktől minden olyan felhatalmazást megszerezni, amely az Adobe
számára a Szolgáltatások biztosításához szükséges. Önnek kötelessége megvédeni, kártalanítani és mentesíteni
az Adobe-t minden olyan követeléstől, pertől vagy eljárástól, amelyet egy Résztvevő az Adobe ellen indít a
Résztvevői Információkkal kapcsolatos bármely intézkedés vagy mulasztás kapcsán.
4.2 A Résztvevők szenzitív adatai A 4.1. szakaszban (Az Ön Résztvevői Információkkal kapcsolatos felelőssége)
leírt kötelességei mellett Ön elfogadja, hogy:
(a) kizárólagos felelősséget vállal a gyerekek online adatvédelméről szóló 1998-as törvény (Children’s Online
Privacy Protection Act - „COPPA”) betartásáért, beleértve többek között, hogy a tizenhárom (13) év alatti
személyekre vonatkozó információk begyűjtéséhez és felhasználásához szülői engedélyt szerez, amennyiben
azokat Ön vagy a Résztvevők a Szolgáltatásokban felhasználják;
(b) az Adobe (i) nem jár el az Ön nevében üzleti partnerként vagy alvállalkozóként a Szolgáltatások nyújtásakor
és rendelkezésre bocsátásakor abban az értelemben, ahogy a kifejezést az egészségbiztosítás hordozhatóságáról
és elszámolási kötelezettségéről szóló 1996. évi törvény (Health Insurance Portability and Accountability Act,
„HIPPA”) módosítása és kiegészítése használja, meghatározza vagy leírja; valamint (ii) teljes mértékben betartja a
jelen Kiegészítő feltételekben leírt adatvédelmi és biztonsági feltételeket;
(c) kizárólagos felelősséget vállal a HIPAA betartásáért azokkal a védett egészségügyi információkkal
kapcsolatosan (amelyek meghatározása megtalálható a HIPAA-ban, a 2009-es amerikai gazdaságösztönző
csomag (American Recovery and Reinvestment Act) gazdasági és klinikai egészségügyre vonatkozó
egészségügyi információtechnológia (Health Information Technology for Economic and Clinical Health,
„HITECH”) cikkelyeiben, valamint az annak megfelelően hozott szabályozásokban, mivel időről időre
mindegyiket módosíthatják), és amelyeket Ön vagy Résztvevők a Szolgáltatások használata során szereztek meg
vagy használtak; és
(d) kizárólagos felelősséget vállal bármely más típusú, szenzitív adatra vonatkozó adatvédelmi törvény vagy
szabályzat betartásáért, beleértve többek között a társadalombiztosítási számokat, hitelkártyaszámokat, vezetői
engedélyek számait és bankszámla-információkat, amelyeket a Szolgáltatások használata során Ön és a
Résztvevők megszereztek vagy felhasználtak.
4.3 Résztvevőknek küldött e-mailek A Szolgáltatásokkal kapcsolatos e-maileket általában Ön küldi a
Résztvevőknek, és nem az Adobe. Ezért, még ha bizonyos Résztvevők le is jelentkeztek az Adobe hírközlési
szolgáltatásáról, az ilyen Résztvevők is kaphatnak bizonyos Szolgáltatásokkal kapcsolatos e-maileket Öntől.
Emellett adott esetben az Adobe is küldhet e-maileket a Résztvevőknek az Ön nevében, az Ön közvetítőjeként,
az Ön kérésére vagy Ön helyett. Az ilyen e-mailekért és azok tartalmáért Ön kizárólagos felelősséget vállal.
5. Szolgáltatás specifikus feltételek
Az 5. szakasz feltételei csak egyes Szolgáltatásokra, ajánlatokra vagy Adobe szoftverekre vonatkoznak, az
alábbiak szerint. A jelen dokumentumban meghatározottak ellenére, amennyiben az 5. szakasz és a Kiegészítő
feltételek bármely más rendelkezése között ellentmondás lép fel, az 5. szakasz feltételei az irányadóak, de csak
az ellentmondás mértékéig.
5.1 Acrobat.com Webszolgáltatások Az 5.1. szakasz (Acrobat.com Webszolgáltatások) csak akkor vonatkozik
Önre, ha Ön olyan fejlesztő, aki hozzáfér az Acrobat.com API-k kiadás előtti változatához, amelyet az Adobe
időről időre az Ön rendelkezésére bocsát az Acrobat.com oldallal kapcsolatban („Webszolgáltatások”).
5.1.1 A Webszolgáltatásokra vonatkozó licenc A Kiegészítő feltételek értelmében az Adobe egy korlátozott,
visszavonható, nem kizárólagos és nem átruházható licencet biztosít az Ön számára (a) az Adobe által
hozzáférhetővé tett dokumentáció megtekintéséhez, amely jelenleg a
http://www.adobe.com/go/acrobat_com_dev_hu oldalon található ("Webszolgáltatások dokumentációja"); és

(b) a Webszolgáltatások látogatásához és használatához a Webszolgáltatások dokumentációjának és a
Kiegészítő feltételeknek megfelelően. Az Adobe szabad belátása szerint bármikor megszüntetheti az 5.1.1.
szakaszban (A Webszolgáltatásokra vonatkozó licenc) biztosított licenc(ek)et. Az Adobe fenntartja az
alábbiakban kifejezetten nem biztosított minden egyéb jogot.
5.1.2. A Webszolgáltatások és Webszolgáltatások dokumentációjának használatával kapcsolatos kötelező
biztosítékok és garancia. A jelen Kiegészítő feltételekben közölt egyéb kötelező biztosítékok és garancia mellett
az Ön további kötelező biztosítékai és garanciái az alábbiak:
(a) Vállalja, hogy jól látható helyen és formában elhelyezi a következő értesítést azon a webes alkalmazáson,
amely a Webszolgáltatásokat használja („Saját alkalmazás”): „Powered by Acrobat.com” („Közlemény”).
Biztosítja, hogy bármely harmadik fél, aki a Saját alkalmazásához hozzáfér és azt használja („Látogatók”),
könnyedén hozzáférhet a https://acrobat.com URL-hez a Saját alkalmazásáról. Az „Adobe” név („Védjegy”) az
Adobe regisztrált védjegye. Ön tudomásul veszi, hogy a Védjegy használata nem teremt az Ön számára
semmilyen jogot, jogcímet vagy előnyt a Védjegyhez vagy abból fakadóan, és Ön nem is fogja azt állítani, hogy
ilyennel rendelkezik. A Közleményt az Adobe védjegyére vonatkozó irányelvek szerint kell megjeleníteni,
amelyek jelenleg a http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_hu oldalon találhatók. Ha az Adobe ésszerű
okokból úgy gondolja, hogy Ön nem tett eleget az Adobe védjegyekkel kapcsolatos irányelveknek, az Adobe
fenntartja magának a jogot, hogy a Közlemény azonnali módosítását kérje az 5.1.2(a) szakaszban leírtaknak
megfelelően, vagy hogy az ilyen használatot megszüntesse;
(b) Vállalja, hogy megjeleníti az adatvédelmi irányelveket, vagy a Saját alkalmazása minden weboldalának
lábjegyzetében információt jelenít meg arról, hogyan gyűjti be, használja fel, tárolja és adja tovább a
Látogatóktól gyűjtött adatokat és információkat, beleértve azt a figyelmeztetést (indokolt esetben), hogy
harmadik felek (beleértve a hirdetőket) tartalmat és/vagy hirdetéseket szolgáltathatnak, és információkat
gyűjthetnek közvetlenül a Látogatóktól, és cookie-kat (sütiket) helyezhetnek el vagy ismerhetnek fel a Látogatók
böngészőjén;
(c) Vállalja, hogy nem próbálja meg elrejteni vagy hamisan feltüntetni az Ön vagy Saját alkalmazásának
személyazonosságát, amikor jogosultságot kér az Adobe-tól a Webszolgáltatások vagy a Webszolgáltatások
dokumentációjának használatához;
(d) Vállalja, hogy megköveteli a Látogatóktól fiók létrehozását az Acrobat.com oldalon, mielőtt azok a Saját
alkalmazást használnák;
(e) Nem tárolhat Látogatói tartalmat a saját Acrobat.com fiókján egyetlen Látogató nevében sem; és
(f) Nem adhatja el, nem adhatja bérbe vagy allicencelheti a Webszolgáltatásokat vagy a Webszolgáltatások
dokumentációját, illetve nem szerezhet hozzájuk hozzáférést abból a célból, hogy bevételhez jusson a
Webszolgáltatások vagy Webszolgáltatási dokumentáció használatából vagy kiadásából, akár közvetlen
kereskedelmi haszon, akár anyagi nyereség formájában, hacsak nem rendelkezik az Adobe kifejezett, előzetes
írásbeli jóváhagyásával az 5.1.3. szakaszban (Kereskedelmi fejlesztői alkalmazások) meghatározott módon.
5.1.3. Kereskedelmi célú fejlesztői alkalmazások Ha Ön a Webszolgáltatások dokumentációját és/vagy a
Webszolgáltatásokat olyan módon szándékozik használni, amely sérti a Kiegészítő feltételek 5.1.2(f) szakaszát, az
Önnek biztosított licence(ke)t az Adobe azonnali hatállyal megszüntetheti az alábbiak szerint. Amennyiben az
Adobe-val a developer@acrobat.com e-mail címen kapcsolatba lép, az 5.1.2(f) szakasz alól felmentési engedélyt
kérelmezhet. Adjon részletes leírást a Saját alkalmazásáról és arról, hogy milyen célra szeretné a
Webszolgáltatásokat és a Webszolgáltatások dokumentációját használni. Az Adobe felül fogja vizsgálni az ilyen
kérelmeket, és írásbeli felmentést adhat az 5.1.2(f) szakasz alól eseti alapon, az Adobe saját mérlegelése szerint.
Ha az Adobe felmentést biztosít az Ön számára az 5.1.2(f) szakasz alól, a felmentés érvényességét az Adobe
további követelményeinek teljesítéséhez kötheti.
5.2. Csoportajánlatok A jelen 5.2. szakasz (Csoportajánlatok) csak akkor érvényes Önre, ha a Szolgáltatások
előfizetését (akár Promóciós program keretében (az alábbi meghatározás szerint), akár másképp) harmadik fél
magánszemély(ek)től vagy számára/számukra szerezte meg („Csoportajánlatok”).

5.2.1 Harmadik magánszemély Információi Ha a Szolgáltatásokra előfizetést szerzett bármely harmadik
magánszemély fél számára, kötelező biztosítékot vállal arra, hogy minden ahhoz szükséges joggal és engedéllyel
rendelkezik, hogy az ilyen harmadik félről bármilyen Információt szolgáltasson az Adobe számára, és megvédi,
kártalanítja és mentesíti az Adobe-t minden olyan követeléstől, pertől vagy eljárástól, amelyet ilyen harmadik fél
indít az Adobe ellen a rá vonatkozó Információkkal kapcsolatos intézkedések vagy mulasztások kapcsán.
5.2.2 Csoporthasználat Ha Ön bármely harmadik magánszemély számára fizet elő a Szolgáltatásokra, elfogadja,
hogy az ilyen harmadik magánszemélyek Szolgáltatásokhoz tartozó fiókjaiban tárolt tartalom és munkaterület
nem kerül törlésre, amikor az ilyen magánszemély Csoportajánlatok szerinti előfizetése lejár a Szolgáltatásokra,
és az Ön kizárólagos felelőssége, hogy az ilyen magánszemély letöröljön minden Önhöz tartozó tartalmat és
munkaterületet az illető magánszemély Szolgáltatásokhoz tartozó fiókjából.
5.3. Szolgáltatások promóciós használata. Az 5.3. szakasz (Szolgáltatások promóciós használata) kizárólag akkor
érvényes Önre, ha az Adobe-tól speciális hozzáférési jogokat kapott a Szolgáltatásokhoz valamely speciális
program (egy „Promóciós program”) keretében.
5.3.1 Promóciós program A jelen Kiegészítő feltételek többi feltétele mellett Önnek, mint a Promóciós program
szerinti Szolgáltatások felhasználójának a Szolgáltatásokhoz való hozzáférési és felhasználási joga a Promóciós
program alapján korlátozott, amelyről az Adobe e-mailben, vagy más olyan üzenetben, amelyet az Adobe
eljuttatott Önhöz a Promóciós programba való felvételekor (külön „Promóciós programról szóló üzenet”)
tájékoztatást küldött Önnek, amelyben tanúsítja Önnek azt a jogát, hogy a Szolgáltatásokat egy Promóciós
program keretein belül használja. A Promóciós programokat az Adobe egy későbbi alkalommal is felajánlhatja
más funkciókkal vagy lehetőségekkel az Adobe saját megítélése szerint térítés ellenében, vagy ingyenesen.
5.3.2 A Promóciós program megszüntetése A Promóciós programról szóló üzenetben megadott határidő
lejártával azonnali hatállyal megszűnik az a joga, hogy a Promóciós program keretein belül használja a
Szolgáltatásokat. Mindemellett az Adobe fenntartja azt a jogot, hogy bármilyen okból, saját belátása szerint,
előzetes értesítés nélkül megszakítsa, vagy felfüggessze a Promóciós programot, vagy a Szolgáltatások
Promóciós program keretén belüli használatát. Amennyiben az Ön, vagy a Résztvevők Promóciós program
keretében kapott, a Szolgáltatások használatára vonatkozó joga megszűnik, azonnal megváltozhat vagy - adott
esetben - megszűnhet az a joga, hogy hozzáférjen a Promóciós program keretében a fiókjába feltöltött és a
Szolgáltatások segítségével feldolgozott tartalomhoz.
5.4 Adobe SendNow és Adobe Send. Amikor a SendNow vagy az Adobe Send segítségével elküld egy fájlt, a fájl
automatikusan feltöltődik az Adobe szerverére, és az Adobe értesíteni fogja a címzetteket (vagyis a
Résztvevőket), amikor a fájl hozzáférhető és/vagy letölthető. A címzettek úgy férhetnek hozzá és/vagy tölthetik
le a fájlt, ha rákattintanak az Adobe-tól kapott e-mailben található hivatkozásra. Az Adobe információkat
gyűjthet arról, hogy a címzett megkapta és használja a SendNow vagy Adobe Send fájlt, és az Adobe ezt az
információt esetlegesen megoszthatja Önnel. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy értesítse a címzetteket erről az
ilyen információ gyűjtéséről és megosztásáról.
5.5 Előfizetéses szolgáltatások Az 5.5 szakasz (Előfizetéses szolgáltatások) csak akkor érvényes Önre, ha
előfizetést vásárolt ahhoz, hogy a Szolgáltatások további funkcióit is használhassa a kiválasztott előfizetés
(„Előfizetéses szolgáltatások”) lehetőségeinek megfelelően.
5.5.1 A megállapodás Adobe általi felmondása Azon jogok mellett, amelyeket az Adobe a Kiegészítő feltételek 3.
szakasza értelmében fenntart magának az Előfizetéses szolgáltatások, az Ön Szolgáltatási fiókja, a Kiegészítő
feltételek vagy az Előfizetési Szolgáltatások feltételeinek módosítására vagy megszüntetésére vonatkozóan,
bizonyos körülmények fennállása esetén az Adobe előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnal megszüntetheti vagy
felfüggesztheti az Ön fiókját, és/vagy az Előfizetéses szolgáltatásokhoz való hozzáférését vagy a jelen Előfizetési
Szolgáltatások feltételeinek egy részét vagy egészét, amennyiben Ön elmulasztja megfizetni az Előfizetési díjat,
amellyel tartozik. Az 5.5.1. szakaszban (A megállapodás Adobe általi felmondása) leírt bármilyen felmondást
vagy felfüggesztést az Adobe saját mérlegelése szerint hajthatja végre anélkül, hogy bármilyen előre kifizetett
Előfizetési díjat vagy összeget visszatérítene. Az Adobe nem felel sem Önnek, sem bármilyen harmadik félnek
semmilyen kárért, amely a fiókjának és/vagy az Előfizetéses szolgáltatásoknak a felmondásából vagy
felfüggesztéséből ered.

5.5.2 Fiók visszaállítása Bármikor újra előfizethet az Előfizetéses szolgáltatásokra az Előfizetéses
szolgáltatásokhoz nyitott fiókja megszüntetése után is, kivéve, ha az Adobe megítélése szerint Ön súlyosan
megszegte a Kiegészítő feltételeket.
5.6 Adobe FormsCentral A Szolgáltatások részeként és a termékek/szolgáltatások kifizetésének megkönnyítése
céljából az Adobe továbbküldhet olyan információkat (beleértve az Információt is) fizetési szolgáltatók, például a
PayPal Inc. számára (vagyis kapcsolódó weboldalaknak), amelyeket Ön és/vagy a Résztvevők adnak meg az
Adobe-nak; és az ésszerűen szükséges információk előzetes feltöltésével többek között támogatja az Ön és/vagy
a Résztvevő fiókjának regisztrálását a kapcsolódó weboldalakon, illetve a termékek és/vagy szolgáltatások
vásárlását a kapcsolódó weboldalakon keresztül.
5.7 Adobe Acrobat.com Szolgáltatások Az Adobe minden olyan tartalmat átvizsgál, amelyet a Szolgáltatásokon
hozzáférhetővé tesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatások működését elősegítse (például azért, hogy az Ön
által létrehozott tartalomban szöveges keresést tehessen lehetővé). A Szolgáltatások részeként az Adobe arról is
gyűjt információt, hogy milyen módon használja a tartalmakat, és azokat más felhasználók hasonló cselekvési
mintáiról szerzett adatokkal csoportosítja („Csoportosított cselekvési minták adatai”). A Csoportosított cselekvési
minták adataihoz nem köthetők személyesen azonosítható információk, és nem vezetnek vissza Önhöz, illetve
az Ön által létrehozott tartalmakhoz. Az Adobe a Szolgáltatások és más Adobe termékek és szolgáltatások
fejlesztése érdekében használja a Csoportosított cselekvési minták adatai.
Azzal, hogy a Szolgáltatások számára elérhetővé teszi az Ön által létrehozott tartalmakat, belegyezik és elfogadja
azt, hogy az Adobe az Ön által létrehozott tartalmakat és gyűjteményeket átvizsgálja, azokat feldolgozza és a
Csoportosított cselekvési minták adatait felhasználja annak érdekében, hogy a Szolgáltatások és más Adobe
termékek és szolgáltatások működését elősegítse és fejlessze.
6. Oktatási és iskolai használat
Ha Ön tanár, iskolát vagy oktatási intézményt képvisel, beleegyezik abba, hogy (a) Ön és nem az Adobe tartozik
kizárólagos felelősséggel a COPPA betartásáért, beleértve többek között az ellenőrizhető szülői hozzájárulás
megszerzését a tanulók személyes adatainak (Információinak) begyűjtéséhez, amely a Szolgáltatások
rendelkezésre bocsátásának vagy használatának részét képezi; (b) a tanulók személyes adatainak (Információk)
összegyűjtése a Szolgáltatás segítségével kizárólag iskolai használatra és az iskola hasznára történik; és
(c) tájékoztatja a szülőket az Adobe adatgyűjtési, felhasználási és közzétételi gyakorlatával kapcsolatban, amely
megtalálható a Kiegészítő feltételekben és az Adobe online adatvédelmi irányelveiben a
http://www.adobe.com/go/privacy_hu oldalon (vagy az ennek jogutódját képező oldalakon) az iskola
Elfogadható használati irányelveiben.
7. GARANCIÁLIS FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A feltételekben kizárt jótálláson kívül az Adobe nem vállal kötelező biztosítékot illetve elkötelezettséget
(a) arra, hogy a Szolgáltatásokhoz és Szoftverhez hasonló, kereskedelmi használatra alkalmas szolgáltatások
és szoftverek megjelennek; illetve (b) bármilyen információért, beleértve többek közt a Résztvevők
Információit, amelyet az Ön vagy a Résztvevők által használt Szolgáltatások révén szereztünk, illetve
felhasználtunk.

Acrobat com_Additional_TOU-hu_HU-20140618_1200
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

