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Voimassa 30. huhtikuuta 2010 alkaen. Korvaa 15. 
lokakuuta 2008 julkaistun version kokonaan. 

1. Ehtojen hyväksyntä. 

a. (i) Käyttämällä tätä tai muuta Adobe Systems 
Incorporated -yhtiön, sen tytäryhtiöiden tai 
edustajien (”Adobe”) verkkosivustoa (kukin, 
Sivusto) tai muuta verkkopalvelua, joka viittaa 
näihin Käyttöehtoihin (”Yleiset ehdot”) missä 
tahansa muodossa, mukaan lukien Adoben, sinun 
tai muiden Palvelun käyttäjien (”Käyttäjät”) 
aineistojen käytön, lähettämisen, verkosta tai 
verkkoon lataamisen tai (yhteisellä nimellä 
”Palvelut”) tai (ii) pelkästään Palveluja 
selaamalla käyttäjä hyväksyy, että on lukenut, 
ymmärtänyt ja hyväksyy nämä Yleiset ehdot ja 
Adoben Tietosuojaa koskevan online-
toimintaohjelman osoitteessa 
http://www.adobe.com/go/privacy_fi, joka on 
sisällytetty tähän asiakirjaan tällä viitteellä. 
”Aineistot” tarkoittavat kaikkea sisältöä, jonka 
Adobe, sinä tai muut Palveluiden käyttäjät 
toimittavat käyttöön tai joiden käytön he 
mahdollistavat, ja sisältävät rajoituksetta kaikki 
(x) tiedot, asiakirjat, kuvat, valokuvat, graafiset 
esitykset, äänitiedostot, videot tai webcast-
lähetykset, (y) tuotteet ja (z) Adoben 
ohjelmistokoodin ja siihen liittyvän 
dokumentaation (”Ohjelmisto”). ”Adoben 
aineistot” tarkoittavat Aineistoja, jotka ovat 
käytettävissä Adoben tai sen lisenssinomistajien 
Palveluiden kautta, eivätkä nimenomaisesti sisällä 
sinun tai Palveluiden muiden käyttäjien tekemiä 
Aineistoja. 

b. Käyttäjä ei saa käyttää Palveluja, jos laki (kuten 
alla kohdassa 2(d) on määritelty) kieltää 
Palveluiden vastaanoton tai käytön. Lisäksi, ellei 
kyseisen Palvelun Lisäehdoissa ole 
nimenomaisesti todettu, käyttäjä ei voi käyttää 
Palveluita, ellei hän ole täysin kelpaava ja 
esteetön täyttämään ehtoja, velvoitteita, 
vakuutuksia ja muita näiden Yleisten ehtojen 
kohtia tai ole täysi-ikäinen solmiakseen 
sopimuksen Adoben kanssa, omaa laillisen 
vanhemman tai holhoojan suostumusta tai ole 
holhouksesta vapautunut alaikäinen. Käyttäjä 
vakuuttaa erityisesti, ellei Palvelun 
Lisäehdoissa ole nimenomaisesti todettu, 
olevansa yli 13-vuotias ja hyväksyy, ettei näitä 
Palveluita ole tarkoitettu alle 13-vuotaille 
lapsille. 

c. Adobe varmistaa tiettyjen Palvelujen ja 
Aineistojen saatavuuden ainoastaan, jos käyttäjä 
on maksanut käyttömaksun tai toimittanut 

Adobelle määrätyt Rekisteröitymistiedot (ehto on 
määritelty Adoben Tietosuojakäytännössä) ja/tai 
luonut Adoben käyttäjätunnuksen ja salasanan tai 
muun kirjautumistunnuksen ja salasanan 
(yhteisesti ”Tilitiedot”). Joitain Palveluja 
saattavat koskea myös liittymäsopimus tai muu 
sopimus, toimitettavat ohjesäännöt, määräykset 
tai palveluehdot (”Lisäehdot”). Jos havaitaan 
ristiriita yleisten ehtojen ja lisäehtojen välillä, 
lisäehdot ovat ensisijaisia suhteessa kyseiseen 
Palveluun. Yleisistä ehdoista ja kaikista 
sovellettavista Lisäehdoista sekä kaikista muista 
Yleisiin ehtoihin viittauksella sisällytetyistä 
asiakirjoista käytetään jäljempänä viitettä 
”Ehdot”. 

d. Adobe voi muuttaa Ehtoja ajoittain oman 
harkintansa mukaan mukaan lukien käyttömaksun 
asettamisen Palveluun pääsylle tai sen käytölle. 
Mikäli kyseisiä muutoksia tehdään, Adobe 
toimittaa uuden kopion Yleisistä ehdoista 
verkkosivustolle 
http://www.adobe.com/go/terms_fi, ja Käyttäjän 
saataville toimitetaan uudet Lisäehdot muutoksen 
alaisen Palvelun kautta tai sen sisällä. Adobe voi 
vaatia käyttäjää toimittamaan päivitettyjen Ehtojen 
hyväksymisen erikseen määritellyllä tavalla, 
ennen kuin Palvelun lisäkäyttö sallitaan. Muussa 
tapauksessa käyttäjän jatkama muutoksen alaisen 
Palvelun käyttö voidaan katsoa muutosten 
hyväksymisilmoitukseksi. Käyttäjän suorittama 
Palvelujen käyttö on vaikutuksen alaisessa 
Palvelussa tai sen kautta käyttöhetkellä 
julkaistujen viimeisimpien Ehtojen alaista. 
Käyttäjää pyydetään tarkistamaan 
säännöllisesti sivustolta 
http://www.adobe.com/go/terms_fi sen hetkiset 
voimassa olevat Yleiset ehdot ja Lisäehdot. 

e. Kolmansien osapuolien toimittamia Palveluja ja 
Aineistoja hallitaan erillisillä kyseisten Palveluiden 
ja Aineistojen kanssa toimitettavilla sopimuksilla. 

2. Palvelujen ja aineistojen käyttö. 

a. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia 
rajoituksia, jotka koskevat Palvelusta ladattavien 
tai saatavien Aineistojen levitystä, käyttöä ja 
jäljentämistä. 

b. Mikäli Adobe ei ole muualla toisin sopinut 
kirjallisesti, Adobella ei ole mitään velvollisuutta 
säilyttää mitään Aineistoja, jotka Käyttäjä lataa, 
postittaa, lähettää sähköpostitse tai muulla tavoin 
toimittaa saataville Palveluita käyttämällä (”Oma 
sisältö”). ”Käyttäjän sisältö” tarkoittaa käyttäjän 
itsensä tai Palveluiden muiden käyttäjien lataamia 
Aineistoja. Adobella ei ole mitään vastuuta tai 
velvollisuutta Aineistojen häviämisen tai 
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virheettömyyden suhteen, mukaan lukien Oma 
sisältö, kuten ei myöskään Aineistojen 
varastoinnin, lähetyksen tai vastaanoton 
epäonnistumisen tai Palvelujen käyttöön liittyvän 
turvallisuuden, tietosuojan, varastoinnin tai 
tiedonsiirron suhteen. Tietyissä Palveluissa 
saattaa olla toiminto, jonka avulla voidaan 
määritellä taso, jolla kyseiset Palvelut rajoittavat 
pääsyä Omaan sisältöön. Käyttäjä on yksin 
vastuussa asianmukainen tason asettamisesta 
pääsylle Omaan sisältöön. Jos käyttäjä ei aseta 
asianmukaista tasoa pääsylle Omaan sisältöön, 
järjestelmä saattaa asettaa oletusarvona 
mahdollisimman laajan pääsyn. Käyttäjä 
hyväksyy, että Adobe pidättää oikeuden luoda 
kohtuullisia rajoituksia Aineistojen käytölle, Oma 
sisältö mukaan lukien, kuten kokoa, tallennustilaa, 
käsittelykapasiteettia koskevat ja muut vastaavat 
rajoitukset, jotka kuvataan Palveluihin liittyvillä 
verkkosivuilla tai jotka Adobe määrittelee muuten 
oman harkintansa mukaan. 

c. Käyttäjä sitoutuu huolehtimaan aina 
Tilitietojensa täydellisyydestä, virheettömyydestä 
ja päivityksestä. On käyttäjän vastuulla pitää 
Tilitiedot salassa aina ja käyttäjä on yksin 
vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu 
Tilitiedoille, kun käyttäjä on kirjoittautunut sisään 
tililleen. Jos käyttäjä saa tiedon tilin tai Tilitietojen 
valtuuttamattomasta käytöstä tai mistä tahansa 
muusta järjestelmämurrosta, käyttäjän tulee 
ilmoittaa asiasta Adobelle välittömästi. Käyttäjä ei 
saa käyttää toisen henkilön Tilitietoja. Adobe voi 
vaatia käyttäjää muuttamaan Tilitietoja tai joitain 
osia Tilitiedoista milloin tahansa mistä syystä 
tahansa. 

d. Käyttäjä hyväksyy käyttävänsä Palveluja ja 
Aineistoja ainoastaan käyttötarkoituksiin, jotka on 
sallittu Ehdoissa sekä kaikissa soveltuvissa 
laeissa, määräyksissä tai yleisesti hyväksytyissä 
käytännöissä tai ohjesäännöissä soveltuvan 
tuomiovallan mukaisesti (sisältäen kaikki lait, jotka 
liittyvät tietojen tai ohjelmistojen vientiin 
Yhdysvalloista tai Yhdysvaltoihin tai muihin 
soveltuviin maihin) (”Laki”). 

e. Käyttäjä hyväksyy käyttävänsä Palveluja 
ainoastaan Adoben toimittaman liittymän kautta ja 
olemaan kiertämättä mitään Palvelujen tiettyjen 
käyttöjen estämiseksi asetettuja pääsy- ja 
käyttörajoituksia. 

3. Omistusoikeus. 

a. Palvelut ja Adoben Aineistot, sekä niiden 
valinta ja ryhmittely, on suojattu tekijänoikeuksia, 
tavaramerkkejä, mallioikeutta, patentteja, 
liikesalaisuutta, vilpillistä kilpailua sekä muuta 

teollisoikeutta ja omistusoikeutta koskevilla lailla ja 
määräyksillä (”Immateriaalioikeudet”). Lukuun 
ottamatta Ehdoissa erikseen mainittuja kohtia, 
Adobe ja sen toimittajat eivät myönnä mitään 
suoraa tai epäsuoraa oikeutta käyttää Palveluja 
tai Aineistoja. 

b. Tavaramerkit, logot ja palvelumerkit, jotka 
näkyvät Palveluissa (”Merkit”) ovat Adoben tai 
kolmansien osapuolien omaisuutta. Käyttäjä ei 
saa käyttää Merkkejä ilman etukäteistä Adoben tai 
Merkin omistavan kolmannen osapuolen lupaa. 
Adobe ja Adoben logo ovat Adobe Systems 
Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä. 
Tämänhetkinen luettelo Adoben Merkeistä sekä 
eräiden kolmansien osapuolien Merkeistä on 
nähtävissä toimitetuista tavaramerkkitiedoista 
osoitteessa 
http://www.adobe.com/go/trademarks_fi. 

4. Ohjelmiston käyttö. 

a. Mikä tahansa Palveluiden kautta saataville 
toimitettava Ohjelmisto on Adoben ja sen 
toimittajien omaisuutta. Jos Palveluiden kautta 
saatavilla olevaan Ohjelmistoon liittyy 
käyttöoikeussopimusehtoja, kyseisen Ohjelmiston 
käyttöä ohjaa mukana toimitetun tai Ohjelmistoon 
sisältyvän käyttöoikeussopimuksen ehdot tai 
käyttöoikeussopimus, joka esitetään erikseen 
Ohjelmistossa viitatuilla hyperlinkeillä. Jotkut 
käyttöoikeussopimusehdot ovat saatavilla 
osoitteessa http://www.adobe.com/go/eulas_fi. 
Muut käyttöoikeussopimusehdot voidaan toimittaa 
ainoastaan Ohjelmiston latauksen yhteydessä tai 
sivustolla, josta päästään Ohjelmistoon. Käyttäjä 
ei saa käyttää, ladata tai asentaa mitään 
Ohjelmistoa, ellei hän hyväksy Ohjelmiston 
mukana tulevan tai sen sisältämän 
lisenssisopimuksen kaikkia ehtoja. 

Ellei toimitettava lisenssisopimus nimenomaisesti 
hyväksy muuta, Ohjelmiston kopiointi tai jakelu on 
kielletty mukaan lukien Ohjelmiston kopiointi tai 
jakelu kaikissa muodoissa kaikille muille 
palvelimille tai tahoille kuten myös jakelu tai käyttö 
muun palvelukeskuksen kautta. Jos näiden 
Ehtojen ja Ohjelmiston mukana toimitetun 
käyttöoikeussopimuksen välillä on ristiriitoja, 
käyttöoikeussopimus saa etusijan suhteessa 
kyseiseen Ohjelmistoon; paitsi ainoastaan silloin, 
jos Ohjelmisto on varsinaista julkaisua edeltävä 
versio, toimitetun käyttöoikeussopimuksen 
päinvastaisesta sisällöstä huolimatta käyttäjä ei 
saa käyttää tai muuten luottaa Ohjelmistoon 
kaupallisissa tai tuotannollisissa tarkoituksissa. 

b. Jos Ohjelmiston mukana ei toimiteta 
käyttöoikeussopimusta, ohjaavat Ohjelmiston 
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käyttöä tämän kohdan 4(b) ehdot. Adobe myöntää 
käyttäjälle henkilökohtaisen, maailmanlaajuisen, 
vapaasti peruutettavan, rajoitetun, ei-siirrettävän, 
alilisensoimattoman, maksuttoman, 
luovuttamattoman, ei-yksinomaisen lisenssin 
käyttää Ohjelmistoa Ehtojen sallimalla tavalla. 
Käyttäjä hyväksyy ehdon, että hän ei pura, 
käsittele tai muuten yritä selvittää Ohjelmiston 
lähdekoodia. Edellä mainitusta huolimatta 
Ohjelmiston purkaminen on sallittu siinä määrin 
kuin Käyttäjän sijaintipaikan tuomiovallan lait 
oikeuttavat, jotta voidaan saada tarvittavat tiedot 
Ohjelmiston tekemiseksi yhteensopivaksi muiden 
ohjelmistojen kanssa sillä ehdolla, että Käyttäjä 
pyytää ensin tiedot Adobelta ja Adobe voi oman 
harkintansa mukaan joko toimittaa kyseiset tiedot 
Käyttäjälle tai asettaa kohtuullisia ehtoja 
Ohjelmiston käytölle mukaan lukien kohtuulliset 
maksut, jotta voidaan taata Adoben 
Immateriaalioikeuksien suojaaminen 
Ohjelmistossa. Käyttäjä ei saa luovuttaa (tai antaa 
alilisenssiä) oikeuksilleen käyttää Ohjelmistoa, 
myöntää pidätysoikeutta tai muuten siirtää mitään 
osaa oikeuksistaan käyttää Ohjelmistoa. 
Selkeyden vuoksi Ohjelmiston käyttöä ohjaavat 
myös kohdan 14 vastuuvapauslausekkeet ja 
rajoitukset sekä kohdan 18 viennin valvontaa 
koskevien säännösten noudattaminen. 

c. Ohjelmisto saattaa ajoittain automaattisesti 
ladata ja asentaa päivityksiä Adobelta. Nämä 
päivitykset on suunniteltu parantamaan, 
laajentamaan tai kehittämään edelleen Palveluja 
ja ne voivat sisältää virheiden korjauksia, 
laajennettuja toimintoja, uusia 
Ohjelmistomoduuleja tai täysin uusia versioita. 
Käyttäjä hyväksyy sellaisten päivitysten 
vastaanoton (ja sallii Adoben toimittaa ne 
Käyttäjälle tietäen tai tietämättä toimituksesta) 
osana Palvelujen käyttöä. 

5. Adoben aineistojen, käyttäjän sisällön ja 
jaetun ryhmäsisällön käyttö. 

a. Soveltuvien Lisäehtojen päinvastaisia kohtia 
lukuun ottamatta Adobe myöntää täten ei-
yksinomaisen, vapaasti peruutettavan (Adoben 
ilmoituksesta), ei-siirrettävän lisenssin katsella, 
ladata ja tulostaa Adoben Aineistoja seuraavin 
ehdoin: 

i. Käyttäjä voi katsella ja käyttää Adoben 
Aineistoja ainoastaan henkilökohtaiseen, 
tiedottavaan, ei-kaupalliseen ja sisäiseen käyttöön 
Ehtojen mukaisesti; 

ii. Käyttäjä ei saa muuttaa tai käsitellä Adoben 
Aineistoja; 

iii. Käyttäjä ei saa levittää tai myydä, vuokrata tai 
antaa leasing-sopimuksella, lisenssillä tai muulla 
tavalla Adoben Aineistoja muiden saataville; ja 

iv. Käyttäjä ei saa poistaa mitään tekstiä, 
tekijänoikeuksia tai muuta omistusoikeutta 
koskevia huomautuksia, jotka sisältyvät Adoben 
Aineistoihin. 

b. Jotkut Palvelut sisältävät yhteistyötä ja 
tiedostojen jakopalveluja toisten Käyttäjien kanssa 
tai tietyn ryhmän sisällä yhdessä sellaisen 
yhteistyön ja tiedostojen jaon kanssa. Käyttäjän 
sisällöstä, jota käyttäjä ja muut Käyttäjät jakavat 
toisten Käyttäjien kanssa, käytetään jäljempänä 
nimitystä ”Jaettu ryhmäsisältö”. Jotkut Palvelut 
tarjoavat toiminnon, jolla käyttäjä voi rajoittaa 
oman Jaetun ryhmäsisällön käyttöä toisilta 
käyttäjiltä, mutta tällaisia rajoituksia ei voida taata 
ja on täysin käyttäjän vastuulla määrittää, mitä 
mahdollisia rajoituksia Jaetulle ryhmäsisällölle 
asetetaan. Käyttäjä hyväksyy ehdon, jonka 
mukaan Adobe ei ole missään vastuussa, mikäli 
toiset Käyttäjät muokkaavat, tuhoavat, 
vahingoittavat, kopioivat tai jakavat käyttäjän 
Jaettua ryhmäsisältöä rikkoen käyttäjän asettamia 
rajoituksia sen käytölle. Lisäksi Käyttäjä on yksin 
vastuussa määrittäessään, millaisia rajoituksia 
asetetaan toisen Käyttäjän Jaetun ryhmäsisällön 
omalle käytölle, mukaan lukien tietyn Palvelun 
toiminnot ja Lisäehdot sekä kyseisen käyttäjän 
Jaetulle ryhmäsisällölle asettamat mahdolliset 
lisärajoitukset 

c. Ohjelmisto on tässä asiakirjassa esitettyjen 
Ohjelmistoa koskevien lisäkohtien alainen. 

d. Käyttäjälle edellä määritellyn mukaisesti 
myönnetyt oikeudet Adoben Aineistoihin eivät ole 
voimassa minkään Palvelun suunnitteluun, 
rakenteeseen tai ulkonäköön ja tuntumaan. 
Kyseiset Palvelujen osat on suojattu 
Immateriaalioikeuksilla eikä niitä saa kopioida tai 
matkia kokonaan tai osittain. Mitään Adoben 
Aineistoja ei saa kopioida tai levittää ilman 
Adoben nimenomaista lupaa. 

6. Käyttäjän käyttäytyminen. 

a. Käyttäjä hyväksyy, että yksinomaan Käyttäjä, ei 
Adobe, on vastuussa kaikesta jaetusta, esitetystä, 
näytetystä, ladatusta, postitetusta, lähetetystä tai 
muulla tavalla saataville toimitetusta Omasta 
sisällöstä Palvelujen kautta (”Toimittaa 
saataville”), siitä riippumatta, onko se julkisesti 
postitettu vai yksityisesti lähetetty. Käyttäjä vastaa 
kaikista riskeistä, jotka liittyvät Oman sisällön 
käyttöön mukaan lukien luottamus sen paikkansa 
pitävyyteen, täydellisyyteen tai hyödyllisyyteen. 
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b. Käyttäjä vastaa ja takaa, että: (i) Käyttäjä 
omistaa Immateriaalioikeudet tai on saanut kaikki 
tarvittavat lisenssit ja luvat käyttääkseen Omaa 
sisältöä pitäessään yhteyttä Palveluihin tai 
muuten Ehtojen sallimalla tavalla; (ii) Käyttäjällä 
on tarvittavat oikeudet myöntää Ehdoissa kuvatut 
tarvittavat lisenssit ja alilisenssit; ja (iii) Käyttäjä on 
saanut suostumuksen kaikilta Omassa sisällössä 
kuvatuilta henkilöiltä käyttääkseen sitä Ehtojen 
mukaisesti mukaan lukien Oman sisällön jakelun, 
julkisen näytön, julkisen esityksen ja levityksen. 

c. Käyttäjä hyväksyy ja suostuu siihen, että 
kirjautumalla sisään tai käyttämällä Palveluja tai 
Aineistoja, Käyttäjä saattaa nähdä muiden 
käyttäjien Aineistoja (mukaan lukien Jaettu 
ryhmäsisältö), joita voidaan pitää loukkaavina, 
säädyttöminä tai muuten vastenmielisinä, ja näin 
luopuu kaikista laillisista tai oikeudenmukaisista 
oikeuksista tai korvausvaatimuksista Adobea 
vastaan, ja sitoutuu hyvittämään ja pitämään 
Adoben, sen tytäryhtiöt ja/tai lisenssinomistajat 
vahingoittumattomina suurimmassa lain 
sallimassa laajuudessa kaikkiin Palvelun käyttöön 
liittyvissä asioissa. 

d. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sekä ei 
tue tai anna lupaa muiden käyttää Palveluja 
seuraaviin tarkoituksiin: 

i. Toimittaa saataville mitään Aineistoa, joka on 
laitonta, haitallista, uhkaavaa, luvatonta, 
rikkomusperäistä, halventavaa, kunniaa 
loukkaavaa, mautonta, säädytöntä, lapsi-
pornografista, rivoa, rienaavaa, toisen tietosuojaa 
loukkaavaa, vihamielistä tai rodullisesti, etnisesti 
tai muuten ei-toivottavaa; 

ii. varjostaa, pelotella ja/tai ahdistella toista 
henkilöä; 

iii. yllyttää muita väkivallan tekoon; 

iv. vahingoittaa alaikäisiä millään tavoin; 

v. toimittaa saataville mitään Aineistoa, johon 
Käyttäjällä ei ole oikeutta minkään Lain tai 
sopimuksen tai luottamuksellisen suhteen 
perusteella; 

vi. toimittaa saataville mitään Aineistoa, joka 
loukkaa kenen tahansa osapuolen 
Immateriaalioikeuksia tai muuta omistusoikeutta; 

vii. imitoida muuta henkilöä tai yhteisöä tai 
väärentää tai muuten vääristellä Käyttäjän sidosta 
jonkun henkilön tai yhteisön kanssa; 

viii. väärentää otsikoita tai muuten käsitellä 
tunnisteita peitelläkseen minkä tahansa 
Aineistojen alkuperä, jotka on lähetetty Palveluihin 
tai lähetetty niiden kautta; 

ix. käyttää Palveluja tai Aineistoja siten, että 
johdetaan Käyttäjä harhaan uskotellen hänen 
olevan tekemisissä suoraan Adoben tai jonkin 
Palvelun kanssa; 

x. osallistua mihinkään ketjukirjeeseen, 
kilpailuihin, roskapostiin, pyramidihuijauksiin, 
tutkimuksiin tai muihin monistaviin tai ei-
toivottuihin viesteihin (kaupalliset ja muut); 

xi. käyttää mitään Adoben verkkotunnusta 
sähköpostin paluuosoitteen salanimenä; 

xii. toimittaa saataville mitään Aineistoa, joka 
sisältää ohjelmistoviruksia tai mitään muita 
tietokonekoodeja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on 
suunniteltu keskeyttämään, hävittämään tai 
rajoittamaan minkä tahansa tietokoneohjelmiston, 
laitteiston tai televiestintälaitteistojen 
toiminnallisuutta; 

xiii. avata tai käyttää Palveluja sellaisella tavalla, 
joka voi vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai 
haitata Adoben palvelinta tai verkostoja, jotka ovat 
liitettynä Adoben palvelimeen; 

xiv. haitata tai häiritä tarkoituksella tai tahattomasti 
Palveluja tai rikkoa mitään sovellettavissa olevaa 
Lakia, joka liittyy Palveluihin pääsyyn tai niiden 
käyttöön, loukata mitään vaatimuksia, 
menettelytapoja, toimintamalleja tai määräyksiä 
verkostoille, jotka on liitetty Palveluihin tai 
osallistua mihinkään Ehtojen kieltämään 
toimintaan; 

xv. häiritä tai haitata turvallisuutta, tai muuten 
aiheuttaa vahinkoa, Palveluille, Aineistoille, 
järjestelmäresursseille, tileille, salasanoille, 
palvelimille tai verkostoille, jotka on liitettynä tai 
saavutettavissa Palveluiden tai minkä tahansa 
tytäryhtiön tai linkitetyn sivuston kautta; 

xvi. häiritä, haitata tai estää, että joku muu 
Käyttäjä käyttää ja hyödyntää Palveluja tai 
Aineistoja tai muita tytäryhtiöiden tai linkitettyjä 
sivustoja, palveluita tai aineistoja; 

xvii. avata tai yrittää avata mitä tahansa Aineistoa, 
johon Käyttäjää ei ole valtuutettu pääsemään tai 
millä tahansa keinolla, jota ei ole tarkoituksellisesti 
toimitettu saataville Palveluiden kautta; 
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xviii. markkinoida mitä tahansa tuotteita tai 
palveluita kaupalliseen tarkoitukseen (sisältäen 
mainonnan ja tuotteiden tai palveluiden myynti- ja 
ostotarjoukset) ilman Adoben erillistä lupaa; 

xix. kopioida, myydä, kaupata, jälleenmyydä tai 
hyödyntää kaupalliseen tarkoitukseen Palveluiden 
tai Aineistojen osia, Palvelun tai Aineiston käyttöä 
tai pääsyä Palveluun tai Aineistoon;  

xx. käyttää mitä tahansa tiedon rikastusta, 
robotteja tai vastaavia tiedon keräys- ja 
erottelumenetelmiä Palveluihin tai Aineistoon 
liittyen; tai 

xxi. kerätä tai tallentaa tietoa muista Käyttäjistä 
tässä kohdassa 6(d) mainittuihin kiellettyihin 
käyttäytymisiin ja toimintoihin liittyen. 

7. Tutkimukset. 

a. Adobe, oman harkintansa mukaisesti, voi 
(mutta sillä ei ole velvollisuutta) valvoa tai 
tarkistaa Palveluja ja Aineistoja milloin tahansa. 
Edellä mainittua rajoittamatta Adobella on oikeus 
oman harkintansa mukaan poistaa mikä tahansa 
Oma sisältö mistä tahansa syystä (tai ilman 
syytä), mukaan lukien tapaukset, joissa rikotaan 
ehtoja tai mitä tahansa lakia. 

b. Vaikka Adobe ei yleensä valvo Käyttäjän 
toimintaa Palveluihin tai Aineistoihin liittyen, jos 
Adobe saa tiedon Käyttäjän mahdollisista rikkeistä 
yhdenkin Ehtojen kohdan suhteen, Adobe 
pidättää oikeuden tutkia kyseisiä rikkeitä ja Adobe 
saattaa oman harkintansa mukaan katkaista 
välittömästi oikeudet, jotka liittyvät Palvelujen tai 
Aineistojen käyttöön tai muuttaa, käsitellä tai 
poistaa Oman sisällön tai Tilitiedot kokonaan tai 
osittain ilman ennakkoilmoitusta. Jos kyseisen 
tutkimuksen seurauksena Adobe uskoo 
tapahtuneen rikoksen, Adobe varaa oikeuden 
viitata asiasta ja toimia yhteistyössä kaikkien 
soveltuvien rikoksen torjunnasta vastaavien 
viranomaisten kanssa. Lukuun ottamatta 
soveltuvan Lain estämää määrää, Adobella on 
oikeus pitää hallussaan/paljastaa kaikki tiedot tai 
Aineistot mukaan lukien Oma sisältö tai Tilitiedot 
(tai niihin liittyvät osat), jotka ovat Adoben 
hallinnassa liittyen Käyttäjän Palveluiden käyttöön 
(i) täyttääkseen soveltuvan Lain, oikeudenkäynnin 
tai hallinnollisen vaatimuksen; (ii) pannakseen 
täytäntöön Ehdot; (iii) vastatakseen mihin tahansa 
vaatimukseen, jonka mukaan Oma sisältö rikkoo 
Ehtoja tai kolmansien osapuolien oikeuksia; 
(iv) vastatakseen Käyttäjän vaatimuksiin 
asiakaspalvelusta; tai (v) suojatakseen Adoben, 
sen Käyttäjien tai kolmansien osapuolien sekä 
yleisön oikeuksia, omaisuutta tai henkilökohtaista 

turvallisuutta tai kuten Adobe oman harkintansa 
mukaan uskoo olevan välttämätöntä tai 
asianmukaista. 

8. Oman sisällön käyttö. 

Huomautus yleisiin ehtoihin: Olemme tietoisia 
siitä, että tämä kohta voi näyttää pelottavalta ja 
sen vuoksi haluamme korostaa muutamia 
seikkoja. Tämä osa soveltuu ainoastaan siihen 
osaan Sivustoistamme kuten Käyttäjäfoorumit, 
jotka tarkoitamme käyttäjien vapaaseen 
sisällönjakoon Adoben ja toisten käyttäjien 
kanssa. Tätä ei sovelleta kaikkeen sisältöön, 
jonka Käyttäjä jakaa, toimittaa tai lähettää 
Sivustoillemme. Tämä ei koske esimerkiksi 
sisältöä, jota säilytetään CS Live online-
palveluiden, Photoshop.com- tai Acrobat.com-
sivustolla. Tämän tyyppisille palveluille tarjoamme 
mukautetut lisenssiedellytykset, jotka ovat 
yhteneviä kyseisten palveluiden tyylin ja 
tarkoituksen kanssa sekä jotka soveltuvat 
sisältötyypille, jota oletamme Käyttäjän jakavan 
niiden sisällä. (Esitämme saman asian 
virallisemmin seuraavassa.) Siten kehotamme 
Käyttäjää olemaan valikoiva päättäessään, mitä 
sisältöjä hän toimittaa tämän lisenssin 
alaisuudessa, sekä haluamme Käyttäjän olevan 
tietoinen ja valmis myöntämään yllä mainitut 
oikeudet kyseisille sisällöille. 

a. Adobe ei vaadi omistusoikeutta Omaan 
sisältöön. Kuitenkin, lukuun ottamatta 
kohdan 8(b) sisältöä, Käyttäjä myöntää Adobelle 
maailmanlaajuisen (koska Internet on globaali), 
maksuttoman, ei-yksinomaisen, siirrettävän, 
jatkuvan, peruuttamattoman ja täysin 
alilisensioitavissa olevan lisenssin käyttää, jakaa, 
kopioida, muuttaa, käsitellä, julkaista, kääntää, 
esittää julkisesti tai näyttää julkisesti Omaa 
sisältöä (osittain tai kokonaan) sekä sisällyttää 
Oma sisältö muihin Aineistoihin tai töihin missä 
tahansa muodossa tai tietovälineessä, joka 
tunnetaan nyt tai joka kehitetään myöhemmin. 

b. Kohdan 8(a) ehtoja ei sovelleta Omaan 
sisältöön: 

i. Kun sovitaan erikseen, että kohtaa 8(a) ei 
sovelleta tiettyjen Palvelujen sisältämissä 
Lisäehdoissa (kuten CS Liven online-palvelut, 
Photoshop.com ja Acrobat.com); tai 

ii. Kun Oma sisältö Toimitetaan saataville 
Palvelujen kautta, jotka on tarkoitettu yksityiseen 
yhteydenpitoon tai jonka avulla Käyttäjä voi 
rajoittaa julkista pääsyä Omaan sisältöön tai sen 
käyttöä ja jonka avulla Käyttäjä tosiasiallisesti 
rajoittaa julkista saantia tai käyttöä. 
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Mikäli Oma sisältö kuuluu kohtaan 8(b)(i), Käyttäjä 
myöntää Adobelle ainoastaan ne oikeudet, jotka 
esitetään kyseisissä Lisäehdoissa. 

Mikäli Oma sisältö kuuluu kohtaan 8(b)(ii) Käyttäjä 
myöntää Adobelle maailmanlaajuisen (koska 
Internet on globaali), maksuttoman, ei-
yksinomaisen, siirrettävän ja täysin 
alilisensioitavan lisenssin käyttää, jakaa, kopioida, 
muuttaa, julkaista ja kääntää Oma sisältö 
ainoastaan mahdollistaakseen Palvelun käyttö 
Käyttäjälle. Käyttäjä voi peruuttaa tämän lisenssin 
ja irtisanoa Adoben oikeudet milloin tahansa 
poistamalla Oman sisällön Palvelusta; edellyttäen, 
että Käyttäjä suostuu siihen, että Adobe voi pitää 
hallussaan ja käyttää kopioita Omasta sisällöstä 
arkistointitarkoituksiin ja edellä mainitun kohdan 7 
(Tutkimukset) mukaisesti. 

9. Palaute. 

Käyttäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa Adobelle 
ideoita, ehdotuksia, dokumentaatioita ja/tai 
aloitteita (”Palaute”). Kuitenkin jos Käyttäjä 
lähettää Palautetta Adobelle ja omistaa 
Palautteen omistusoikeuden, hän myöntää 
Adobelle yleisen, maksuttoman, täysin maksetun, 
jatkuvan, peruuttamattoman, siirrettävän ja 
rajattoman lisenssin käyttäjän kaikkien 
Immateriaalioikeuksien mukaisesti käyttää ja 
muuten hyödyntää Palautetta kaikkiin tarkoituksiin 
kaikkialla maailmankaikkeudessa.  

Lisäksi Käyttäjä Palautteen lähettämällä takaa, 
että (i) Palaute ei sisällä luottamuksellista tai 
yksityistä tietoa Käyttäjästä tai kolmansista 
osapuolista; (ii) Adobe ei ole suoraan tai 
epäsuorasti minkäänlaisessa vastuussa 
Palautteen luottamuksellisuudesta; (iii) Adobella 
voi olla jotain Palautetta muistuttavaa jo 
harkinnassa tai kehitteillä; ja (iv) Käyttäjällä ei ole 
missään olosuhteissa oikeutta minkäänlaiseen 
korvaukseen tai hyvitykseen Adobelta 
Palautteesta. 

10. Oikeus saada tuottoa/mainokset. 

Lukuun ottamatta edellä mainitun 
kohdan 8(b) alaista Omaa sisältöä, Käyttäjä 
hyväksyy, että Adobe voi saada tuottoa ja/tai 
muuta korvausta Omasta sisällöstä, jonka 
Käyttäjä Toimittaa saataville Palvelun kautta 
ilman, että Käyttäjälle maksetaan mitään. 
Esimerkiksi Adobe voi näyttää Adoben ja/tai 
kolmansien osapuolien maksettuja mainoksia 
ja/tai muita tietoja Palveluiden ohessa tai niiden 
sisällä tai Oman sisällön yhteydessä ja Käyttäjä 
hyväksyy, että Käyttäjällä ei ole mitään oikeutta 
mihinkään korvaukseen mistään kyseisistä 

mainoksista. Adoben suorittamien mainonnan tai 
muiden tuottojen keräysmallien tavat, muodot ja 
määrä Palvelujen ja/tai Oman Sisällön yhteydessä 
voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Käyttäjälle.  

11. Linkit kolmansien osapuolien sivustoille. 

Palvelut ja Aineistot saattavat sisältää linkkejä, 
jotka vievät Käyttäjän Sivuston ulkopuolisille 
sivustoille (”Linkitetyt sivustot”). Adobe 
toimittaa Linkitetyt sivustot Käyttäjän mukavuuden 
vuoksi ja linkkien sisällyttäminen ei tarkoita, että 
Adobe tukisi Linkitettyjä sivustoja. Linkitetyt 
sivustot eivät ole Adoben valvonnassa ja Käyttäjä 
hyväksyy sen, että Adobe ei ole vastuussa 
minkään Linkitetyn sivuston saatavuudesta tai 
sisällöstä (mukaan lukien Linkitetyllä sivulla olevat 
tai sen kautta saavutettavissa olevat mainonta, 
tuotteet tai muut aineistot), mistään niillä olevasta 
linkistä tai mistään niiden muutoksesta tai 
päivityksestä.  

12. Palvelujen ja aineistojen muutokset. 

Adobe voi milloin tahansa ja ajoittain muuttaa tai 
keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi Palvelut tai 
Aineistot tai niiden osan ilman ennakkoilmoitusta. 
Käyttäjä hyväksyy, että Adobe ei ole velvollinen 
Käyttäjää tai kolmatta osapuolta kohtaan minkään 
Palvelujen tai Aineistojen muutoksen, 
peruutuksen tai katkoksen vuoksi.  

13. Irtisanominen. 

a. Ehdot ovat voimassa, kunnes joko Käyttäjä tai 
Adobe irtisanoo sopimuksen seuraavassa 
kuvatulla tavalla. 

b. Jos Käyttäjä haluaa irtisanoa sopimuksen 
Adoben kanssa, Käyttäjä voi tehdä niin 
(i) toimittamalla ilmoituksen Adobelle milloin 
tahansa ja (ii) sulkemalla Käyttäjän tilit kaikkiin 
käyttämiinsä Palveluihin ja Aineistoihin, joissa 
Adobe tarjoaa tämän vaihtoehdon Käyttäjälle. 
Käyttäjän ilmoitus tulee lähettää kirjallisena 
Adoben kohdassa 21 ilmoitettuun osoitteeseen. 

c. Adobe voi milloin tahansa irtisanoa Ehdot (tai 
niiden osan, kuten yksittäiset Lisäehdot) Käyttäjän 
kanssa, jos: 

i. Käyttäjä on rikkonut jotakin Ehtojen kohtaa (tai 
Käyttäjä on käyttäytynyt tavalla, joka osoittaa 
selkeästi, että Käyttäjä ei aio noudattaa tai ei 
kykene noudattamaan Ehtoja); 

ii. Laki vaatii Adobea irtisanomaan sopimuksen 
(esimerkiksi kun Palveluiden tai Aineistojen kohta 
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on Käyttäjälle laiton tai tulee Käyttäjälle 
laittomaksi); 

iii. Palvelujen toimittaminen Käyttäjälle ei ole 
Adoben mielestä enää kaupallisesti kannattavaa; 

iv. Adobe on päättänyt keskeyttää Palveluiden tai 
Aineistojen toimittamisen (tai niiden osan); tai 

v. Käyttäjän tili on ollut pitkään käyttämättömänä. 

d. Adobe voi myös irtisanoa tai keskeyttää 
Käyttäjän koko tilin tai osan siitä ja/tai pääsyn 
Palveluihin mistä tahansa syystä. Lukuun 
ottamatta mitä mahdollisesti määrätään 
yksittäiselle Palvelulle sovellettavissa 
Lisäehdoissa, Käyttäjän tilin irtisanominen voi 
sisältää: (i) pääsyn poiston kaikkiin Palvelun 
tarjouksiin; (ii) Oman sisällön ja Tilitietojen poiston 
mukaan lukien Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot, 
käyttäjätunnus ja salasana ja kaikki vastaavat 
tiedot, tiedostot ja Aineistot (tai niiden osa), jotka 
liittyvät Käyttäjän tiliin tai ovat sen sisällä; ja 
(iii) Palvelujen lisäkäytön eston. 

e. Käyttäjä hyväksyy, että kaikki syystä 
tapahtuneet irtisanomiset tapahtuvat ainoastaan 
Adoben harkinnan mukaan ja että Adobella ei ole 
velvollisuuksia Käyttäjää tai kolmansia osapuolia 
kohtaan Käyttäjän tilin lopettamisen vuoksi (ja sitä 
seuraavan Käyttäjän Tilitietojen hävittämisen 
vuoksi) tai Palveluihin tai Aineistoihin pääsyn 
lopettamisen vuoksi mukaan lukien Omaan 
sisältöön pääsy. 

f. Ehtojen raukeamisen tai irtisanomisen 
yhteydessä Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa 
Palvelujen ja Aineistojen käyttö. Ehtojen 
peruuttaminen tai päättyminen ei kuitenkaan 
vaikuta Käyttäjän mahdollisesti myöntämiin 
pysyviin lisensseihin, niihin liittyviin 
vahingonkorvausvelvoitteisiin, Adoben 
vastuuvapauslausekkeisiin tai tämän kohdan ja 
kohtien 2, 3, 6(b-d), 7, 9-13, 14, 16, 19, 20 ja 21 
mukaisten velvoitteiden vahinkojen rajoituksiin. 

14. TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE. 

KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI YMMÄRTÄÄ JA 
HYVÄKSYY, ETTÄ LAIN SALLIMISSA 
RAJOISSA:  

a. ADOBE TOIMITTAA PALVELUT JA 
AINEISTOT ”SELLAISENAAN” ILMAN 
MINKÄÄNLAISTA SUORAA, HILJAISTA, 
LAKISÄÄTEISTÄ TAI MUUTA TAKUUTA 
MUKAAN LUKIEN HILJAISET TAKUUT 
NIMIKKEELLE, OIKEUKSIEN 

LOUKKAAMATTOMUUDELLE, 
SOVELTUVUUDELLE KAUPANKÄYNNIN 
KOHTEEKSI TAI TIETTYYN 
ERITYISTARKOITUKSEEN. EDELLÄ 
MAINITTUA RAJOITTAMATTA ADOBE EI ANNA 
MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, (I) ETTÄ SIVUSTO, 
PALVELUT TAI AINEISTOT VASTAAVAT 
KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA TAI ETTÄ NE 
TOIMITETAAN KESKEYTYKSETTÄ, OIKEA-
AIKAISESTI, SUOJATUSTI TAI VIRHEETTÄ; 
(II) ETTÄ SIVUSTON, PALVELUIDEN TAI 
AINEISTON KÄYTÖSTÄ MAHDOLLISESTI 
SAATAVAT TULOKSET OVAT TEHOKKAITA, 
TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA; (III) ETTÄ 
SIVUSTON, PALVELUIDEN TAI AINEISTOJEN 
LAATU VASTAA KÄYTTÄJÄN ODOTUKSIA; TAI 
ETTÄ (IV) SIVUSTON, PALVELUIDEN TAI 
AINEISTOJEN MAHDOLLISESTI SISÄLTÄMÄT 
VIRHEET KORJATAAN. MIKÄÄN SUULLINEN 
TAI KIRJALLINEN OHJE TAI TIETO, JONKA 
KÄYTTÄJÄ SAA ADOBELTA TAI PALVELUISTA 
TAI NIIDEN KÄYTÖN KAUTTA, EI AIKAANSAA 
MITÄÄN TAKUUTA, JOTA EI OLE 
NIMENOMAISESTI ILMOITETTU EHDOISSA. 

b. ADOBE NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ MINKÄ 
TAHANSA VASTUUN LIITTYEN KAIKKIIN 
TOIMIIN, JOTKA OVAT SEURAUSTA 
KÄYTTÄJÄN PALVELUIDEN JA AINEISTOJEN 
KÄYTÖSTÄ TAI OSALLISTUMISESTA MIHIN 
TAHANSA PALVELUUN. MINKÄ TAHANSA 
LADATUN TAI MUUTEN PALVELUIDEN 
KÄYTÖN KAUTTA SAADUN AINEISTON 
SAANTI JA KÄYTTÖ ON YKSINOMAAN 
KÄYTTÄJÄN HARKINNAN JA RISKIN ALAISTA. 
KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA MISTÄ 
TAHANSA TIETOJÄRJESTELMÄNSÄ 
VAHINGOSTA TAI TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ, 
JOKA AIHEUTUU KYSEISEN AINEISTON 
LATAAMISESTA. ADOBE EI VASTAA MISTÄÄN 
TIETOKONEVIRUKSESTA TAI VASTAAVISTA 
KOODEISTA, JOTKA LADATAAN KÄYTTÄJÄN 
TIETOKONEELLE MISTÄ TAHANSA 
PALVELUSTA. 

c. ADOBE EI VALVO TAI TUE KOLMANSIEN 
OSAPUOLIEN TARJOAMIA AINEISTOJA TAI 
PALVELUJA LINKITETTYJEN SIVUJEN 
KAUTTA, EIKÄ HYVÄKSY VASTUUTA NÄISTÄ. 
ADOBE EI ANNA MITÄÄN TAKUITA EIKÄ SILLÄ 
OLE MITÄÄN VELVOITTEITA KYSEISISTÄ 
KOLMANSISTA OSAPUOLISTA TAI HEIDÄN 
AINEISTOISTA TAI PALVELUISTA. MITKÄ 
TAHANSA KÄYTTÄJÄN SOPIMAT 
SOPIMUKSET KOLMANSIEN OSAPUOLIEN 
KANSSA OVAT YKSIN KÄYTTÄJÄN 
VASTUULLA. 

d. JOHTAJIA, PALVELUN TARJOAJIA, 
OSALLISTUJIA, VÄLITTÄJIÄ JA MUITA 



 

8 
 

KOLMANSIA OSAPUOLIA EI OLE 
VALTUUTETTU TOIMIMAAN ADOBEN 
EDUSTAJINA JA HEIDÄN KANTANSA EI 
MAHDOLLISESTI VASTAA ADOBEN KANTAA. 
LAIN SALLIMAN ENIMMÄISMÄÄRÄN 
MUKAISESTI ADOBELLA EI OLE MITÄÄN 
VELVOITTEITA KÄYTTÄJÄN SISÄLLÖSTÄ 
KÄSITTÄEN IMMATERIAALIOIKEUDET, 
KUNNIANLOUKKAUKSEN, TIETOSUOJAN, 
JULKISUUDEN, SÄÄDYTTÖMYYDEN TAI MUUT 
LAIT. ADOBE KIISTÄÄ MYÖS KAIKEN 
VASTUUN SUHTEESSA KÄYTTÄJÄN 
SISÄLLÖN VÄÄRINKÄYTTÖÖN, HÄVIÄMISEEN, 
MUUTOKSIIN TAI 
SAAVUTTAMATTOMUUTEEN. 

e. ADOBE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN 
MISTÄÄN TAPPIOSTA, JOKA TAPAHTUU SEN 
SEURAUKSENA, ETTÄ JOKU MUU KÄYTTÄÄ 
KÄYTTÄJÄN SALASANAA TAI TILITIETOJA 
LIITTYEN SIVUSTOON TAI PALVELUIHIN TAI 
AINEISTOIHIN, KÄYTTÄJÄN TIETÄMÄTTÄ TAI 
HÄNEN TIETÄESSÄ ASIASTA. 

f. JOTKUT TUOMIOVALLAT EIVÄT SALLI 
TIETTYJEN TAKUIDEN POIS SULKEMISTA TAI 
KONKLUDENTTISTEN TAKUIDEN 
RAJOITUKSIA TAI POIS SULKEMISTA KUTEN 
EI MYÖSKÄÄN RAJOITUKSIA TAKUUN 
KESTOAIKAAN, SITEN EDELLÄ LUETELLUT 
RAJOITUKSET EIVÄT MAHDOLLISESTI KOSKE 
KÄYTTÄJÄÄ. 

15. Kansainväliset käyttäjät. 

a. Palveluihin voidaan päästä eri maista ympäri 
maailmaa ja se saattaa sisältää viittauksia 
Palveluihin ja Aineistoihin, jotka eivät ole 
saatavilla Käyttäjän maassa. Nämä viittaukset 
eivät tarkoita, että Adobe aikoo käynnistää 
kyseisen Palvelun tai Aineiston Käyttäjän maassa. 

b. Näitä Palveluja valvoo, käyttää ja hallitsee 
Adobe Systems Incorporated -yhtiö sen 
Yhdysvaltain toimistosta. Adobe ei anna mitään 
takeita siitä, että Palvelut tai Aineistot ovat 
asianmukaisia tai saavutettavissa Yhdysvaltain 
ulkopuolelta. Pääsy Palveluihin kohteista, joiden 
tuomiovallan mukaan Palvelut tai Aineistot ovat 
laittomia, on kielletty. Adobe varaa oikeuden estää 
pääsy Palveluihin tai Aineistoihin tietyiltä 
kansainvälisiltä käyttäjiltä. Jos Käyttäjä katselee 
tai käyttää Palveluja Yhdysvaltain ulkopuolelta, 
hän on vastuussa kaikkien paikallisten lakien 
noudattamisesta. 

16. Vastuunrajoitus. 

a. MISSÄÄN TAPAUKSESSA ADOBE, SEN 
VIRKAILIJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, 
YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI TOIMITTAJAT 
EIVÄT OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI 
KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN 
ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA, 
EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ TAI 
VAHINKOTAPAUKSEN AIHEUTTAMASTA 
VAHINGOSTA MUKAAN LUKIEN KÄYTÖN, 
TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ 
AIHEUTUVAT VAHINGOT, RIIPPUMATTA 
TAPAHTUMAN ENNAKOITAVUUDESTA TAI 
ADOBEN MAHDOLLISESTA VAHINKOVAARAN 
TIETÄMISESTÄ TAI VASTUUTEORIASTA 
SISÄLTÄEN SOPIMUS- TAI 
TAKUURIKKOMUKSEN, HUOLIMATTOMUUDEN 
TAI MUUN LUVATTOMAN TOIMENPITEEN TAI 
MUUN VAATIMUKSEN, JOKA LIITTYY 
KÄYTTÄJÄN PÄÄSYYN SIVUSTOLLE, 
PALVELUIHIN TAI AINEISTOON TAI NIIDEN 
KÄYTTÖÖN. EHTOJEN MIKÄÄN KOHTA EI 
RAJOITA TAI SULJE POIS ADOBEN VASTUUTA 
ADOBEN TAI SEN TYÖNTEKIJÖIDEN 
TÖRKEÄN HUOLIMATTOMUUDEN TAI 
TARKOITUKSELLISEN VÄÄRINKÄYTÖKSEN 
TAPAUKSESSA TAI KUOLEMANTAPAUKSEN 
TAI VAKAVAN HENKILÖVAHINGON 
TAPAUKSESSA. 

b. ADOBEN, SEN TYTÄRYHTIÖIDEN JA 
TOIMITTAJIEN TÄHÄN SOPIMUKSEEN 
PERUSTUVA KOKONAISVASTUU RAJOITTUU 
SATAAN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN ($100) 
TAI KÄYTTÄJÄN PALVELUUN PÄÄSYSTÄ 
MAKSAMAAN KOKONAISSUMMAAN SEN 
MUKAAN, KUMPI ON SUUREMPI. TÄMÄ 
RAJOITUS ON VOIMASSA, VAIKKA ADOBELLE 
ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN 
MAHDOLLISUUDESTA JA HUOLIMATTA 
RAJALLISEN VAHINGONKORVAUKSEN 
OLENNAISEN TARKOITUKSEN 
MAHDOLLISESTA PUUTTEELLISUUDESTA. 

c. TÄSSÄ KOHDASSA 16 MAINITUT 
RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET OVAT 
VOIMASSA KÄYTTÄJÄN 
LAINKÄYTTÖALUEELLA SOVELLETTAVAN 
LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. JOTKUT 
TUOMIOVALLAT ESTÄVÄT VASTUUN 
RAJOITUKSET TAI POIS SULKEMISEN 
SATUNNAISTEN, VÄLILLISTEN TAI 
RANGAISTUSLUONTEISTEN 
VAHINGONKORVAUSTEN YHTEYDESSÄ. 
SITEN EDELLÄ ESITETYT RAJOITUKSET JA 
POISSULKEMISET EIVÄT MAHDOLLISESTI 
KOSKE KÄYTTÄJÄÄ. 

17. Huomautus tekijänoikeuksien 
loukkaamattomuudesta. 
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a. Adobe noudattaa muiden Immateriaalioikeuksia 
ja odottaa Käyttäjien toimivan samalla tavalla. 
Adobe reagoi selkeisiin tekijänoikeuksien 
rikkomista koskeviin ilmoituksiin, jotka kuuluvat 
Digital Millennium Copyright Act -lain 
sovellusalaan (Title 17, United States Code, 
Section 512(c)(2), ”DMCA”) ja sen vastine 
kyseisiin ilmoituksiin voi sisältää pääsyn tai käytön 
eston väitettyjen oikeuksia loukkaavien sisältöjen 
osalta, toistuvia oikeusloukkauksia suorittavien 
Käyttäjien tilien irtisanomisen, ja/tai vilpittömässä 
mielessä tehtäviä yrityksiä ottaa yhteyttä kyseisen 
sisällön lähettäneeseen Käyttäjään, jotta hän voi 
tapauksesta riippuen toimittaa vastailmoituksen. 

b. Jos Käyttäjä uskoo, että hänen työtään on 
käytetty tai kopioitu tavalla, joka loukkaa 
tekijänoikeuslakia ja kyseisiä loukkauksia 
säilytetään Palveluissa, niihin/niistä linkitetyillä 
sivuilla tai niihin liittyvien Palvelujen tai Aineistojen 
yhteydessä, pyydetään, että Käyttäjä toimittaa 
DMCA:n mukaisen kirjallisen ilmoituksen 
tavallisen postin tai faksin välityksellä (ei 
sähköpostitse tai puhelimitse) väitetystä 
tekijänoikeuksien rikkomuksesta Adoben 
Tekijänoikeuksia valvovalle taholle (yhteistiedot 
alla kohdassa 17(d)) ilmoittaen kaikki seuraavat 
tiedot: 

i. Sen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, 
jonka kyseisen, loukatun tekijänoikeuden omistaja 
on valtuuttanut toimimaan puolestaan; 

ii. Kuvaus tekijänoikeudesta (tekijänoikeuksista), 
joita väitetään loukatun, sekä ilmoitus mitä 
sisältöä kyseisessä työssä (töissä) väitetään 
loukatun ja mitä vaaditaan poistettavaksi tai mihin 
pääsyä vaaditaan estettäväksi; 

iii. Kuvaus siitä, missä loukatuksi väitetty sisältö 
sijaitsee Palveluissa; 

iv. Riittävät tiedot, jotta Adobe voi ottaa yhteyttä 
ilmoituksen tekijään, kuten fyysinen osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite; 

v. Ilmoituksen tekijän lausunto siitä, että hän toimii 
vilpittömässä mielessä sen suhteen, että 
tekijänoikeuksien omistaja, hänen edustajansa tai 
laki ei ole valtuuttanut ilmoituksen sisältämää 
sisältöä valituksen osoittamalla tavalla; ja 

vi. 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. 

Ennen kyseisen ilmoituksen antamista ilmoituksen 
tekijää pyydetään harkitsemaan huolellisesti onko 
kyseinen tekijänoikeuksien alaisen aineiston 
käyttö suojattu ”kohtuullisen käytön” -käsitteellä, 
koska ilmoituksen tekijä saattaa joutua 
vastaamaan kustannuksista ja asianajajien 
palkkioista siinä tapauksessa, että hän tekee 
ilmoituksen vaikka kyseessä ei ole oikeuksia 
loukkaava käyttö. Jos Käyttäjä ei ole varma, 
loukkaako hänen tekijänoikeudella suojatun 
aineiston käyttö oikeuksia, on otettava yhteys 
asianajajaan. Lisäksi Käyttäjä voi käydä 
tutustumassa julkisesti saatavilla olevaan 
referenssimateriaaliin esimerkiksi osoitteessa 
http://www.chillingeffects.org. 

c. Jos Käyttäjä uskoo, että Adobe on keskeyttänyt 
tai poistanut pääsyn Omaan sisältöön asiattoman 
tekijänoikeusilmoituksen pohjalta, pyydetään 
toimittamaan DMCA:n mukainen kirjallinen 
ilmoitus tavallisen postin tai faksin välityksellä (ei 
sähköpostitse tai puhelimitse) Adoben 
tekijänoikeuksia valvovalle taholle (yhteystiedot 
alla kohdassa 17(d)), jonka tulee sisältää kaikki 
seuraavat tiedot: 

i. Tilaajan fyysinen tai sähköinen allekirjoitus; 

ii. Palveluista poistetun aineiston tunnistustiedot ja 
paikka Palveluissa, jossa aineisto sijaitsi ennen 
sen poistamista; 

iii. Ilmoitus väärää valaa koskevan rangaistuksen 
uhalla siitä, että Käyttäjä toimii vilpittömässä 
mielessä arvellen aineiston poiston tai 
saatavuuden eston johtuvan virheestä tai 
poistettavan aineiston väärästä tunnistamisesta; 

iv. Riittävät tiedot, jotta Adobe voi ottaa yhteyttä 
ilmoituksen tekijään, kuten fyysinen osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite; 

v. Ilmoitus siitä, että Käyttäjä alistuu sen 
Liittovaltion piirioikeuden tuomiovaltaan, jossa hän 
on kirjoilla (tai Santa Claran piirioikeuden 
Kaliforniassa, jos hän on kirjoilla Yhdysvaltain 
ulkopuolella) ja että hän hyväksyy 
tuomioistuinavustuksen henkilöltä, joka toimitti 
ilmoituksen DMCA alakohdan 
(c)(1)(C) mukaisesti, tai kyseisen henkilön 
edustajalta. 

Ennen kyseisen vastailmoituksen antamista, 
Käyttäjää pyydetään harkitsemaan huolellisesti 
onko kyseinen tekijänoikeuksien alainen aineisto 
loukkauksen alaista, koska ilmoituksen tekijä 
saattaa joutua vastaamaan kustannuksista ja 
asianajajien palkkioista siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin katsoo vastailmoituksen vääräksi sen 

http://www.chillingeffects.org/


 

10 
 

suhteen, että aineisto poistettiin virheen vuoksi. 
Jos Käyttäjä ei ole varma, loukkaako riidan 
kohteena olevan aineiston käyttö oikeuksia, on 
otettava yhteys asianajajaan. Lisäksi Käyttäjä voi 
käydä tutustumassa julkisesti saatavilla olevaan 
referenssimateriaaliin esimerkiksi osoitteessa 
http://www.chillingeffects.org. 

d. Adoben tekijänoikeuksista vastaava taho, joka 
ottaa vastaan tekijänoikeuksien loukkauksia 
koskevia vaateita: 

Sähköpostiosoite: 
Copyright Agent 
Adobe Systems Incorporated 
801 North 34th Street 
Seattle, WA 98103, U.S.A. 
Faksinumero: +1 (206) 675-6818 
Sähköpostiosoite: copyright@adobe.com 
Puhelinnumero: +1 (408) 536-4030 

Tekijänoikeuksista vastaava taho ei poista 
Palveluja puhelimitse tai sähköpostitse 
tapahtuvien ilmoitusten pohjalta liittyen 
oikeuksien loukkauksiin, koska 
tekijänoikeuksien omistajan tai hänen 
puolestaan valtuuttaman henkilön tulee 
allekirjoittaa DMCA:n mukainen ilmoitus 
väärää valaa koskevan rangaistuksen uhalla. 
Kyseinen ilmoitus voidaan toimittaa 
ainoastaan faksilla tai tavallisen postin 
välityksellä kuten kuvataan tarkemmin tässä 
kohdassa. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä 
Tekijänoikeuksista vastaavaan tahoon 
ainoastaan, jos hän uskoo työtään käytetyn tai 
kopioidun sellaisella tavalla, joka aikaansaa 
tekijänoikeuksien loukkauksen ja tämä 
tapahtuu Palvelussa tai siihen/siitä linkitetyillä 
sivustoilla tai Palveluiden tai Aineistojen 
yhteydessä. Muihin Tekijänoikeuksista 
vastaavalle taholle osoitettuihin kyselyihin ei 
vastata. Kyseiset kyselyt tulee tehdä palautetta 
koskevalla menettelytavalla, johon viitataan 
kohdassa 9 tai väärinkäytön raportointia 
koskevalla menettelytavalla 
kohdan 21(h) mukaisesti. 

18. Viennin valvontaa koskevat lait. 

Käyttäjä tietää ja hyväksyy sen, että Adoben 
toimittamat tuotteet, palvelut ja tekniikka ovat 
Yhdysvaltain viennin valvontaa koskevien lakien 
ja määräysten alaisia. Käyttäjä sitoutuu 
noudattamaan näitä lakeja ja määräyksiä eikä 
hän, ilman Yhdysvaltain hallituksen 
ennakkovaltuutusta, vie, jälleenvie tai siirrä 
Adoben tuotteita, palveluja tai tekniikkaa joko 
suoraan tai välillisesti mihinkään maahan 
kyseisten lakien ja määräysten vastaisesti.  

19. Vahingonkorvaukset ja 
vastuuvelvollisuudet. 

Käyttäjä sitoutuu hyvittämään sekä pitämään 
Adoben ja sen tytäryhtiöt, sidosryhmät, virkailijat, 
edustajat, työntekijät, sivumerkkien edustajat ja 
muut yhteistyökumppanit sekä lisenssinomistajat 
vahingoittumattomina kaikkien kolmansien 
osapuolien suorittamien vaateiden tai pyyntöjen 
suhteen mukaan lukien kohtuulliset asianajajien 
palkkiot, jotka aiheutuvat Omasta sisällöstä, 
Käyttäjän Palvelujen tai Aineistojen käytöstä, 
Käyttäjän yhteydestä Palveluihin tai Aineistoihin, 
minkä tahansa Käyttäjän ryhmän jäsenen 
toimista, Käyttäjän pääsystä Linkitetyille sivustoille 
tai niiden käytöstä tai yhteydestä niihin, mistä 
tahansa vaatimuksesta sen suhteen, että Oma 
sisältö on aiheuttanut vahinkoa kolmannelle 
osapuolelle, mistä tahansa sopimuksesta, jonka 
Käyttäjä ja kolmas osapuoli sopivat sisältäen 
mainonnan Palvelujen tai Aineistojen kautta, 
Käyttäjän sopimusrikoksista tai muiden oikeuksien 
loukkauksista mukaan lukien kaikki 
Immateriaalioikeudet.  

 

20. Riitojen sovittelu. 

a. Kaikkiin Käyttäjän Palveluihin tai Aineistoihin 
pääsyä, tai käyttöä, koskeviin asioihin sovelletaan 
Amerikan Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion 
lakeja, riippumatta siihen liittyvistä 
lainvalintasäännöistä. Käyttäjä hyväksyy sen, että 
mikä tahansa Adobea vastaan nostettava vaade 
tai riita-asia ratkaistaan Santa Claran piirikunnan 
tuomioistuimessa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa, 
lukuun ottamatta mitä osapuolet ovat toisin 
sopineet kuten määritellään seuraavassa 
kohdassa (b). Käyttäjä sitoutuu alistumaan Santa 
Claran piirikunnassa, Kaliforniassa, 
Yhdysvalloissa sijaitsevien tuomioistuimien 
tuomiovaltaan kyseisten vaateiden tai riita-
asioiden käsittelemiseksi. Osapuolet 
nimenomaisesti kiistävät YK:n kauppalain 
(U.N. Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods). 

b. Minkä tahansa 10 000 dollaria pienemmän 
vaateen (lukuun ottamatta vaateita kieltotuomiota 
tai vapautushakemusta varten) yhteydessä 
vapautusta pyytävä osapuoli voi valita riidan 
ratkaisun kustannustehokkaalla tavalla 
käyttämällä sitovaa istunnosta pois jäämiseen 
pohjautuvaa välimiesmenettelyä. Mikäli osapuoli 
valitsee välimiessovittelun, sen tulee käynnistää 
kyseinen sovittelu vahvistetun välimiesmenettelyn 
(”ADR”) tarjoajan avulla, jonka molemmat 
osapuolet hyväksyvät. ADR:n tarjoajan ja 

http://www.chillingeffects.org/
mailto:copyright@adobe.com
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osapuolien tulee noudattaa seuraavia sääntöjä: 
(i) välitys tulee suorittaa puhelimitse, online ja/tai 
sen tulee pohjautua ainoastaan kirjallisiin 
asiakirjoihin, sovittelumenettelyn käynnistävä 
osapuoli valitsee käytettävän tavan; (ii) välitys ei 
saa sisältää osapuolien tai todistajien 
henkilökohtaisia esiintymisiä elleivät osapuolet ole 
toisin sopineet; ja (iii) mikä tahansa välimiehen 
päätös asiasta voidaan toimittaa mihin tahansa 
pätevään oikeuspaikkaan. 

c. Kaikki vaateet, joita Käyttäjä esittää Adobea 
vastaan, tulee ratkaista tämän kohdan mukaisesti. 
Kaikkia muutoin kuin tämän kohdan mukaisesti 
esitettyjä vaateita pidetään epäasianmukaisesti 
esitettyinä. Mikäli Käyttäjä toimittaa vaateen 
tuomioistuimeen tämän kohdan vastaisesti, Adobe 
voi saada asianajajan kustannuksia ja palkkioita 
jopa 1 000 USD, mikäli Adobe toimittaa Käyttäjälle 
ilmoituksen asiattomasti toimitetusta vaateesta ja 
Käyttäjä ei vedä asiallisesti vaadetta pois. 

d. Edellä mainitusta huolimatta Käyttäjän tai 
muiden valtuuttamattoman pääsyn tai käytön 
yhteydessä liittyen Palveluihin tai Aineistoon 
Ehtoja rikkomalla, Käyttäjä hyväksyy Adoben 
oikeuden hakea kieltäviä vastatoimia (tai 
vastaavan tyyppistä laillista hätäapua) mistä 
tahansa oikeuspaikasta. 

21. Yleistä. 

a. Mikä tahansa Adobelle toimitettava ilmoitus 
Ehtoihin liittyen tulee lähettää osoitteeseen: 
345 Park Avenue, San Jose, California 95110-
2704, U.S.A., Attention: General Counsel. 

b. Osapuolten nimenomainen pyyntö on, että 
Ehdot, mahdolliset Lisäehdot ja kaikki vastaavat 
asiakirjat on esitetty englanniksi. C’est la volonté 
explicite des parties que la présente convention 
ainsi que les documents qui s’y rattachent soient 
rédigés en anglais. 

c. Adobe voi toimittaa Käyttäjälle ilmoituksia 
mukaan lukien Ehtojen muutokset sähköpostitse, 
tavallisen postin välityksellä, tekstiviestinä, 
Palvelujen sisällä tai muulla soveltuvalla tavalla, 
joka tunnetaan nyt tai joka kehitetään 
myöhemmin. 

d. Ehdot muodostavat koko sopimuksen Adoben 
ja Käyttäjän välillä liittyen Käyttäjän pääsyyn 
Palveluihin ja Aineistoihin sekä näiden käyttöön ja 
se syrjäyttää kaikki aiemmat sopimukset Käyttäjän 
ja Adoben välillä kyseisestä aiheesta. 

e. Käyttäjä ei voi luovuttaa tai muuten siirtää 
Ehtoja tai mitään niiden mukaisesti myönnettyä 

oikeutta ilman Adoben kirjallista lupaa. Adoben 
oikeudet Ehtojen mukaisesti ovat vapaasti 
Adoben siirrettävissä. 

f. Jos pätevän tuomiovallan tuomioistuin löytää 
mistä syystä tahansa minkä tahansa Ehtojen 
kohdan tai niiden osan, joka ei ole 
toimeenpantavissa, kyseinen kohta tulee 
toimeenpanna sallitussa laajuudessa, jotta sen 
aiottu vaikutus osapuolia kohtaan toteutuu kohdan 
tarkoituksen mukaisesti ja Ehtojen muut kohdat 
ovat edelleen voimassa. 

g. Mikäli Adobe ei voi toimeenpanna tai suorittaa 
jotain Ehtojen kohtaa tai vastaavaa oikeutta, tämä 
ei aikaansaa vapautusta kyseisestä kohdasta tai 
oikeudesta. 

h. Käyttäjää pyydetään raportoimaan kaikki 
Ehtojen rikkomukset väärinkäytön 
raporttijärjestelmän avulla, joka tarjotaan kyseisen 
Palvelun yhteydessä, jossa rikkomuksen väitetään 
tapahtuneen. 
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