mitä on erityisesti mainittu kappaleessa
”Data, jota ei ole kerätty tältä Sivustolta”. Jos
yksityisyyttä koskevan toimintaohjelman
ehdot ovat ristiriidassa sinun ja Aboden
välisen olemassa olevan kirjallisen (ei
sähköisen) sopimuksen kanssa, joka sopimus
koskee Sivuston tai erityisten Tuotteiden ja
Palvelujen (mukaan lukien tuote- ja
palvelupohjaiset käyttöluvat, käyttöehdot tai
yksityisyyttä koskevien tietojen
paljastaminen)(yhteisnimenä
”Tuotesopimukset”), Tuotesopimusten ehdot
ovat aina kattavina ehtoina.

Yksityisyyttä
koskeva Onlinetoimintaohjelma
Viimeisin päivitys 14.7.2009. Kaikki
huomattavat muutokset on merkitty
punaisella.
On syytä panna merkille, että tämä
yksityisyyttä koskeva Online-toimintaohjelma
(”Yksityisyyttä koskeva toimintaohjelma”),
johon tehdään ajoittain muutoksia, kattaa
Adobe Systems Incorporated -yhtiön, sen
tytäryhtiöiden ja edustajien (”Adobe”)
sellaisia toimintatapoja, jotka koskevat Adobe
Systems Incorporated -yhtiön ja kaikkien
muiden Adoben sellaisten sivustojen, joilla on
valtuutettuja linkkejä tähän
toimintaohjelmaan (yhteisnimityksenä
”Sivusto”), keräämää ja käyttämää dataa ja
Sivuston (”Tuotteita ja Palveluja”) kautta
tarjolla olevia tai sen mahdollistamia Adobetuotteita ja -palveluja; niitä ei kata se
toimintaohjelma, joka on ollut voimassa
aikana, jolloin data on kerätty. Tämä
yksityisyyttä koskeva toimintaohjelma ei
koske sellaisia Adoben sivustoja, tuotteita ja
palveluja, jotka eivät esitä linkkejä tai joilla ei
ole linkkejä tähän yksityisyyttä koskevaan
toimintaohjelmaan tai joilla on omat
yksityisyyttä koskevat lausuntonsa.
Pyydämme sinua tarkistamaan
toimintaohjelman ehdot säännöllisin väliajoin.
Jos sinulla on yksityisyyttä koskevaa
toimintaohjelmaa koskevia valituksia, sinun
on lopetettava välittömästi Sivuston ja
Sivuston mahdollistamien Tuotteiden ja
Palvelujen käyttö ja noudatettava kappaleessa
”Henkilökohtaisten tietojesi ja yksityisyyttä
koskevien valintojesi päivitys” kuvattua
toimenpidettä. Tämä yksityisyyttä koskeva
toimintaohjelma ei kata sellaisia yksityisyyttä
koskevia toimintatapoja, jotka liittyvät
offline-toimintoihin, muihin web-sivuihin
kuin mainittu Sivusto tai tuotteisiin ja
palveluihin, jotka eivät ole tarjolla kyseisen
Sivuston kautta tai sen mahdollistamia paitsi

Adobe on TRUSTe Web Privacy Seal
Program -ohjelman käyttöluvanhaltija.
TRUSTe on itsenäinen, voittoa tuottamaton
organisaatio, jonka tehtävänä on auttaa
yksilöitä ja organisaatioita rakentamaan
luottavia suhteita pohjautuen
henkilökohtaiseen identiteettiin ja
informaatioon oikeudenmukaisia
informaatiokäytäntöjä edistämällä. TRUSTeohjelma kattaa vain sellaisten Adobesivustojen kautta kerätyt tiedot, jotka ovat
TRUSTe-ohjelman sertifioimia. Jos haluat
tarkastella sertifioitujen Adobe-sivustojen
täysin kattavaa luetteloa, napayta tästä;
TRUSTe-ohjelma ei kata tietoja, joita
kerätään tältä Sivustolta ladatun ohjelman
kautta kerättyinä tietoina, eikä muita tuotteita
ja palveluja. TRUSTe ei ole sertifikoinut
mitään tässä yksityisyyttä koskevassa
toimintaohjelmassa olevia paljastettuja
tuotteisiin tai palveluihin liittyviä tietoja.
Adobe noudattaa Euroopan unionin Safe
Harbor -periaatteita USA:n kaupallisen
osaston (United States Department of
Commerce) asetuksen mukaisesti koskien
yksityisyyttä koskevan toimitusohjelman
kattamien tietojen keruuta, käyttöä ja
ylläpitämistä Euroopan unionin maista.
Sivusto ja Tuotteet ja Palvelut on tarkoitettu
aikuisia varten; Adobe ei tietoisesti kerää
henkilökohtaisia tietoja alle 13-vuotialta
lapsilta.
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Yksityisyyttä koskevan toimintaohjelman
muutoksia

Henkilökohtaisia tietoja keräävät
organisaatiot

Kaikki keräämämme ja ylläpitämämme
henkilökohtaiset tiedot (”henkilökohtaiset
tiedot” määritellään tiedoiksi, joiden avulla
tunnistetaan tai joita voidaan käyttää
tunnistamaan henkilö, jota kyseiset tiedot
koskevat) ovat tämän yksityisyyttä koskevan
toimintaohjelman ajoittain muutettavien
ehtojen alaisia. Adobe voi muuttaa
yksityisyyttä koskevaa toimintaohjelmaa
ajoittain oman harkintansa mukaisesti ja
ilmoittaa kaikista muutoksista osoittaen ne
tässä yksityisyyttä koskevassa
toimintaohjelmassa ja sellaisten websivustojen alaviitteissä, joilla on valtuutetut
linkit tähän yksityisyyttä koskevaan
toimintaohjelmaan. Jos näiden muutosten
vuoksi haluat muuttaa tapoja, jolla Adobe saa
käyttää henkilökohtaisia tietojasi, voit tehdä
sen noudattamalla kappaleessa
”Henkilökohtaisten tietojesi ja yksityisyyttä
koskevien valintojesi päivitys” kuvaamaa
toimenpidettä. Sinun oletetaan olevan
tietoinen yksityisyyttä koskevaan
toimintaohjelmaan tehdyistä sinua koskevista
muutoksista sen jälkeen kun kyseinen
ilmoitus on lähetetty poikkeuksena seuraava:
jos aikana, jolloin toimitat henkilökohtaisia
tietoja Adobelle, rajoitat, kuinka kyseisiä
tietoja on käytettävä sinun kanssasi
kommunikoitaessa joko Adoben tai
kolmansien osapuolten toimesta, Adobe ei
muuta valintaasi tämän suhteen ilman sinulta
erityisesti saatua lupaa. Tulet kuitenkin
suostumaan siihen, että jos Adobe myy
omaisuuttaan (tai jonkun jaoston tai
tytäryhtiön omaisuutta) toiselle
organisaatiolle tai joku toinen organisaatio
ostaa Adoben (tai jonkun jaoston tai
tytäryhtiön) tai se fuusioidaan toiseen
organisaatioon, Adobella on oikeus antaa
kyseiselle organisaatioasiakkaalle tietoja,
jotka koskeva sitä liiketoimintamme osaa,
joka myytiin tai fuusioitiin toiseen kyseiseen
organisaatioon ilman sinulta saatua
erityislupaa. Adobe tulee ilmoittamaan
kyseisestä omaisuuden myynnistä,
yritysostoista tai fuusioista tällä Sivustolla.

Henkilökohtaisia tietoja tällä Sivustolla kerää
Adoben nimissä Adobe Systems Incorporated,
joka on vastuussa tästä Sivustosta. Adobe
Systems Incorporated -yhtiön osoite on 345
Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 USA
ja sen puhelinnumero on +1 408-536-6000.
Sivustolla on linkkejä muille sivustoille, joilta
kerätään henkilökohtaisia tietoja. Tässä
tapauksessa, ellei ole toisin mainittu,
henkilökohtaisten tietojesi keruu ja käyttö on
kyseistä sivustoa koskevan yksityisyyttä
koskevan toimintaohjelman kattama.
Kyseisen yksityisyyttä koskevan
toimintaohjelman on tunnistettava
organisaatio, joka kerää henkilökohtaisia
tietojasi.
Henkilökohtaisten tietojesi ja yksityisyyttä
koskevien valintojesi päivitys
Sinulla on oikeus milloin tahansa ottaa esille,
korjata ja, jos tiedot eivät ole oikeita, pyyhkiä
yli henkilökohtaisia tietojasi ja yksityisyyttä
koskevia valintojasi. Mitä tulee
rekisteröintitietoihin (kuten on määritelty
kappaleessa ”Henkilökohtaisten tietojesi
suojeleminen”), voit tehdä sen ottamalla esille
tilisi kyseisellä Adobe-sivustolla, jossa voit
tyypillisesti tarkastella ja tehdä muutoksia
henkilökohtaisiin tietoihisi. Pystyt myös
ottamaan esille ja korjaamaan
henkilökohtaisia tietojasi ja yksityisyyttä
koskevia valintojasi (esimerkiksi haluatko,
että sinulle lähetetään mainontaviestejä)
kirjoittamalla Adobelle osoitteella:
Adobe Systems Incorporated
Attn : Change of Address/Privacy
343 Preston Street Ottawa,
ON K1S 1N4
Canada
Jos asut USA:n ulkopuolella, napsauta tätä*
yhteystietojen saamiseksi.
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Ilmoita nimesi, osoitteesi ja/tai
sähköpostisoitteesi ottaessasi yhteyttä meihin.
Vaikka ei ole tarpeen käyttää erityistä
lomaketta ilmoitettaessa Adobelle osoitetta tai
yksityisyyttä koskevia valintoja koskevista
muutoksista, voit käyttää apuna lomaketta,
jonka voit ladata tästä: change of address
form (PDF, 48k)*.

täyttämällä lomakkeen ja lähettämällä sen.
Näihin toimintoihin osallistuminen on
vapaaehtoista. Jos kuitenkin päätät osallistua
näihin toimintoihin, Adobe voi pyytää sinua
antamaan tiettyjä henkilökohtaisia tietoja
(sekä tiettyjä muita tietoja, jotka voivat liittyä
henkilökohtaisiin tietoihin) , kuten etu- ja
sukunimesi, postitusosoitteesi, asuinmaasi,
sähköpostiosoitteesi, työnantajasi,
työnimikkeesi ja tietoja osastosta, jolla
työskentelet, ja puhelin- ja faksinumerosi.
Tuotteita ja Palveluja tilattaessa Sivuston
kautta sinua pyydetään mahdollisesti
ilmoittamaan luottokorttinumerosi sekä
laskutukseen ja lähettämiseen liittyviä tietoja.
Toiminnosta riippuen joidenkin sinulta
kysymiemme tietojen antaminen on
pakollista, mutta muiden tietojen antaminen
on vapaaehtoista. Jos et anna kyseistä
toimintoa koskevia pakollisia tietoja, et pysty
osallistumaan kyseiseen toimintoon.
Vastaavasti, jos haluat pyyhkiä yli sinua
koskevia pakollisiksi katsottavia tietoja
(tavalla, joka on esitetty kappaleessa
“Henkilökohtaisten tietojesi ja yksityisyyttä
koskevien valintojesi päivitys”), et pysty enää
osallistumaan tähän kyseiseen toimintoon.

Tämän Sivuston kautta lähetetyt
henkilökohtaiset tiedot tai tiedot, jotka
koskevat Tuotteita ja Palveluja, jotka eivät ole
rekisteröintiä koskevia tietoja, eivät ole
saatavilla online. Näiden tietojen ja
yksityisyyttä koskevien valintojen
(esimerkiksi haluatko, että sinulle lähetetään
mainosviestejä) esille ottamiseksi ja/tai
korjaamiseksi voit kirjoittaa Adobelle
osoitteella:
Adobe Systems Incorporated
Privacy Officer/Customer Information
Legal Department, A17
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704
USA
Kaikki käyttäjät voivat myös käyttää
sähköpostia: privacy-officer@adobe.com

Käyttäessäsi Sivustoa ja Tuotteita ja Palveluja
Adobe voi myös kerätä tiettyjä tietoja
tietokoneestasi Sivuston ja Tuotteiden ja
Palvelujen käytön mahdollistamiseksi,
arvioimiseksi ja vahvistamiseksi. Voimme
esimerkiksi kirjata ympäristöä koskevia
variaabeleja, kuten selaintyyppi,
käyttöjärjestelmä, CPU:n nopeus, websivuihin viittaaminen tai niiden poistaminen,
napsautusmallit, sesongin ID (ainutlaatuinen
tunnistin, joka on annettu selaimelle sivuston
yhteydessä) ja tietokoneesi IP-osoite. Adobe
käyttää myös kyseisiä tietoja Sivuston
liikennemallien mittaamiseksi ja Tuotteiden ja
Palvelujen käyttämiseksi. Emme sovita
kyseisiä tietoja Adoben sinusta ylläpitämiin
henkilökohtaisiin tietoihin ellei meillä ole
antamaasi lupaa siihen paitsi kun on toisin
mainittu tässä yksityisyyttä suojaavassa
toimintaohjelmassa.

Kirjeenvaihdossa pyydämme antamaan
mahdollisimman tarkkoja tietoja tämän
Sivuston sijaintipaikasta tai muusta paikasta,
jossa annoit henkilökohtaisia tietojasi. Saat
palautteen 30 päivän sisällä. Kun on kysymys
Tuotteiden ja Palvelujen yhteydessä
lähetetyistä tiedoista, voit myös toimia
kyseisten Tuotteiden ja Palvelujen mukaan
liitettyjen ohjeiden tai viitteiden mukaisesti
tietojen ottamiseksi esille, korjaamiseksi tai
pyyhkimiseksi yli, jos tiedot eivät ole oikeita.
Henkilökohtaisten tietojen keruu
Sivustolla vierailijana voit osallistua erilaisiin
toimintoihin antamatta sinua koskevia
henkilökohtaisia tietoja. Muiden toimintojen
yhteydessä, kuten online tai isännöityjä
Tuotteita ja Palveluja käytettäessä, Adobe voi
pyytää sinua antamaan tiettyjä tietoja itsestäsi
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Tätä Sivustoa ja Tuotteita ja Palveluja
käyttämällä suostut siihen ja tunnistat sen, että
Sivuston avulla tai Tuotteiden ja Palvelujen
yhteydessä kerätyt henkilökohtaiset tiedot
voidaan siirtää kansallisten rajojen yli ja
tallentaa ja käsitellä missä tahansa osassa
maailmaa, jossa Adobella on toimistoja USA
mukaan lukien. Hyväksyt myös, että tietyissä
maissa tai koskien tiettyjä toimintoja tietojesi
keruu, siirto, tallennus ja käsittely voi
tapahtua luotettavien kolmansien osapuolten
tai Adoben edustajien toimesta, kuten
luottokorttien prosessoijat, laivausedustajat,
web-sivustojen isännöintitoimitsijat, posti- ja
sähköpostipalvelujen toimittajat,
viestintäpalvelut ja web-sivustojen
analyyttiset toimittajat, Adoben avustamiseksi
tietyissä toiminnoissa. Toinen tapaus voisi
ilmetä kehystettyjen sivujen puitteissa, joissa
sivujen URL ei ole näkyvissä, ja nämä
kolmannet osapuolet isännöivät sivuja
Abodea varten. Esimerkiksi kolmannen
osapuolen myyjä voi isännöidä sivuja
rekisteröitymissivuilla joitakin uutiskirjeitä
varten, mutta ne ilmenevät Adobe.com sivuilla ja ne ovat näin ollen tämän
yksityisyyttä koskevan toimintaohjelman
kattamia. Näiden toimittajien kanssa voidaan
jakaa henkilökohtaisia tietoja palvelun
toimittamiseksi. Kyseisiä kolmansia osapuolia
sitoo Adoben kanssa solmittu sopimus, jonka
ehtojen mukaisesti niillä ei ole lupa käyttää
henkilökohtaisia tietojasi omiin
tarkoituksiinsa eikä luovuttaa niitä muille
kolmansille osapuolille.

joita voidaan käyttää Tuotteiden ja Palvelujen
yhteydessä. Näiden palvelujen käyttämiseksi
joudut ehkä antamaan henkilökohtaisia tietoja
palvelun toimittajille tai annat Adoben jakaa
henkilökohtaiset tietosi näiden toimittajien
kanssa. Ellei ole muuten erikseen määritelty,
toimittajan web-sivulla käyntisi yhteydessä
antamasi tiedot ovat kyseiselle sivulle
lähetetyn yksityisyyttä koskevan
toimintaohjelman ehtojen alaisia ja tällä
Sivustolla ollessasi antamasi henkilökohtaiset
tiedot ovat tämän yksityisyyttä koskevan
toimintaohjelman ehtojen alaisia.
Virheiden ilmenemisriskin pienentämiseksi
tietokannassamme, käyttäjiemme
tunnistamiseksi, Sivustomme ja Tuotteiden ja
Palvelujen petosten ja väärinkäytön
estämiseksi sekä yhtenäisempien,
mielekkäämpien kokemusten tarjoamiseksi
käyttäjillemme voimme ajoittain täydentää tai
korjata meille ja Internet Protocol (IP) osoitteesi muihin tietokantoihimme antamiasi
henkilökohtaisia tietoja tai kolmansilta
osapuolilta saatuja tietoja. Esimerkiksi
kyseisen lainsäädännön salliessa voimme
täydentää rekisteröintitietojasi U.S. Postal
Service -palvelun antamilla osoitetta
koskevilla tiedoilla tietojesi määrittelemiseksi
ja virheiden estämiseksi tietokannassamme.
Jos sallittua, täydennämme myös ehkä meille
antamiasi tietoja kolmannen osapuolen
tietokantoihin talletetuilla demograafisilla ja
muilla tiedoilla (kuten ikä tai kiinnostus
valokuvaukseen), jotta sinulle lähettämämme
markkinointiviestit voisivat mahdollisesti
kiinnostaa sinua.

Adobe on luonut suhteita eri palvelujen ja
tuotteiden toimittajiin, jotka eivät ole osa
Adobea ja jotka voivat itse toimittaa tuotteita
tai palveluja Adobelle tai Adoben puolesta
(”Toimittajat”). Toimittajat eivät käsitä
kolmansia osapuolia, jotka ovat sopineet
sopimuksen Adoben kanssa palvelujen
toimittamiseksi Adoben puolesta. Näiden
toimittajien palvelut voivat olla tarjolla sinulle
Sivustolta, Sivustoon linkitetyiltä muilta
sivuilta tai Tuotteisiin ja Palveluihin liittyen.
Tyypillisesti nämä toimittajat tarjoavat
palveluja, jotka Adoben asiakkaat voivat
havaita hyödyllisiksi kuten sellaiset palvelut,

Kuinka henkilökohtaisia tietojasi
käytetään
Adobe kerää sinua koskevia tietoja
pystyäkseen merkitsemään muistiin,
tukemaan ja mahdollistamaan osallistumisesi
valitsemiisi toimintoihin ja estämään petoksia
ja laitonta käyttöä. Jos esimerkiksi
rekisteröityjä Tuotteita ja Palveluja varten
tietoja käytetään oikeuksiesi
rekisteröimiseksi, jos sellaisia on, tekniseen
tukeen ja muihin hyödyllisiin kohteisiin, jotka
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saattavat olla rekisteröityjen käyttäjien
ulottuvilla. Toisena kilpailuun osallistumista
koskevana esimerkkinä on, että tiedot
kerätään osallistumisen oikeutuksen
tarkistamiseksi ja yhteyden ottamiseksi
sinuun koskien kilpailuja tai palkintoja.
Henkilökohtaisia tietojasi voidaan myös
käyttää asiakkaiden valintojen jäljittämiseksi
tarjoamaan räätälöity sivustokokemus sekä
tuotepäivityksistä, erityistarjouksista ja muista
Adoben ja valittujen toimittajien tuotteista ja
palveluista tiedottamiseksi sinulle, ellei
valintanasi ole ollut kieltäytyä kyseisten
viestien vastaanottamisesta, tai kyseiset viestit
ovat lainsäädännän kieltämiä. Adobe ei jaa
Kalifornian asukkailta tai muiden paikkojen
asukkailta saamiaan henkilökohtaisia tietoja
kyseisten toimittajien kanssa toimittajien
omiin markkinointitarkoituksiin ellei Adobe
ole saanut sinulta lupaa siihen.

Tuotteiden ja Palvelujen yhteydessä, jotka
ehkä jo olet tai et ole ladannut
tietokoneeseesi. Tuote ja Palvelu voi tarkistaa
ja määrittää automaattisesti, käytätkö
viimeisintä versiota tai onko sinulla muita
Tuotteita ja Palveluja, ja tiedottaa
sähköpostiviestien, pop-up-ruutujen tai
samantapaisten menetelmien kautta, onko
sinun suoritettava päivitys, jotta voit käyttää
pyytämääsi Tuotetta ja Palvelua. Tämän
prosessin aikana voidaan lähettää tietokoneesi
tunnistava IP-osoite ja Tuotteen ja Palvelun
versio Web-palvelimelle, mutta järjestelmän
profiilitietoja ei lähetetä eikä tietojen
tallentamiseen käytetä myöskään evästeitä.
Henkilökohtaisia tietoja koskevat valintasi

Adobe voi käyttää yhteen ryhmitettyä,
tunnistamatonta tilastodataa Sivuston ja
Tuotteiden ja Palvelujen parantamiseksi
antamaan mielekkäämpiä kokemuksia
asiakkaillemme ja tilastollista analyysiä
varten.

Adobe tunnistaa Sivustolla kerättyjen ja
Tuotteisiin ja Palveluihin liittyvien tietojen
vastuullisen käytön tärkeyden ja arvostaa sitä.
Adobe kunnioittaa henkilökohtaisten tietojesi
esille ottamista, korjausta ja ylipyyhkimistä
koskevia laillisia oikeuksiasi. Adobe voi
lähettää sinulle tietoja Adobelta saatavana
olevista tuotteista, palveluista ja
erityistarjouksista ellet ole kieltäytynyt
vastaanottamasta kyseisiä viestejä tai elleivät
ne ole lain kieltämiä. Voimme kuitenkin
joutua jatkamaan viestintää kanssasi koskien
Sivuston ja Tuotteiden ja Palvelujen käyttöä.
Lisäksi voit saada viestintöjä ja
erikoistarjouksia valituilta toimittajilta (tai
Adobelta kyseisten toimittajien puolesta),
mutta vain jos olet aikaisemmin hyväksynyt
kyseisten viestintöjen vastaanoton. Lukuun
ottamatta tässä yksityisyyttä koskevassa
toimintaohjelmassa kuvattuja
erityisolosuhteita Adobe ei anna nimeäsi
muille yhtiöille tai organisaatioille ilman
antamaasi lupaa. Jos olet hyväksynyt
sähköpostiviestien vastaanoton valituilta
toimittajiltamme ja myöhemmin haluat
lopettaa näiden sähköpostien lähettämisen, ota
yhteyttä näihin kolmansiin osapuoliin suoraan
mielipiteesi esittämiseksi.

Tietyt Tuotteet ja Palvelut voivat vaatia
kyseisen Tuotteen tai Palvelun viimeisimmän
version käyttämistä tai niitä tarjotaan muiden

On olemassa tilanteita, joissa Adobe voi
joutua antamaan henkilökohtaisia tietojasi,
kuten esimerkiksi lain, asetusten tai

Adobe voi kerätä tietoja Tuotteiden ja
Palvelujen ja Sivuston käytöstä, kuten
latausten määrästä, käytetyistä
palvelutyypeistä, päivittäisestä käyttäjien
määrästä, sivustoilla vierailuista ja
tietokoneesi IP-osoitteesta. Nämä tiedot
kerätään yleensä yhteen ryhmitettyinä ilman
kenenkään käyttäjän yksilöllistä
tunnistamista, vaikka hankintoja latauksia
koskeva IP-osoite ja istunnon ID voidaan
jäljittää osana Adoben asiakastilaustarkkailua
ja petoksien estämisen ponnistuksia. Muita
poikkeuksia tähän yksilön tunnistamiseen
yksilöllisesti kuvataan tässä yksilöllisyyttä
suojaavassa toimintaohjelmassa ja erityiseen
tuotteeseen, palveluun tai web-sivustoon
liittyvissä yksilöllisyyttä koskevissa ehdoissa.
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oikeudenkäynnin sitä vaatiessa. Voimme
myös paljastaa sinua koskevia tietoja, jos
katsomme, että se on tarpeen johtuen
kansallisesta turvallisuudesta, lakien
täytäntöön panosta tai muista yleisesti
tärkeistä seikoista.

henkilökohtaiset tiedot tai lataamasi sisältö
voidaan lähettää näihin yleissivuihin.
Jakamasi tiedot, sähköpostiosoitteesi mukaan
lukien, ovat tällöin kaikkien näitä
yleissivustoja käyttävien saatavilla ja muut
voivat lukea, kerätä tai käyttää niitä mihin
tahansa tarkoitukseen, ja sinulle voidaan
lähettää tuntemattomista lähteistä peräisin
olevia viestejä. Adobe ei ole vastuussa
mistään näihin yleissivustoihin lähettämistäsi
viesteistä tai näiden tietojen käyttämisestä.
Lisäksi sinun on syytä olla tietoinen siitä, että
yleissivustot tarjoavat palvelua, johon niihin
osallistuville lähetetään sähköpostitse kopio
kaikista yleissivustoihin lähetetyistä erityistä
aihetta koskevista viesteistä. Vastaavasti jos
lähetät viestin yleissivustoihin,
sähköpostiosoitteesi lähetetään sellaisille
osanottajille, jotka ovat osoittaneet
kiinnostusta viestisi aiheeseen. Jos et halua
henkilökohtaisia tietojasi postitettavaksi tai
jaettavaksi tällä tavalla, sinun on parasta olla
osallistumatta yleissivustoihin.

Henkilökohtaisten tietojesi suojeleminen
Henkilökohtaiset tiedot, joita annat
rekisteröityessäsi Sivuston tai Tuotteiden ja
Palvelujen käyttäjäksi, luokitellaan
rekisteröintitiedoiksi. Rekisteröintitietoja
suojellaan usein eri tavoin. Sinulle tarjolla
oleva pääsy rekisteröintitietoihin on tarjolla
valitsemaasi salasanaa ja asiakastunnusta
käyttämällä. Tämä salasana on koodattu.
Suosituksenamme on, että et paljasta
salasanaasi kenellekään muulle. Lisäksi
rekisteröintitietosi ovat turvallisilla
palvelimilla, joihin pääsevät vain valittu
Adoben henkilöstö ja sopimusosapuolet
salasanaa käyttämällä. Adobe koodaa
henkilökohtaiset tietosi ne Adobelle
välitettäessä ja näin ollen pyrkii estämään sen,
että valtuuttamattomat osapuolet eivät pääse
katsomaan näitä tietoja.

Data, jota ei ole kerätty tällä Sivustolla tai
Tuotteiden ja Palvelujen yhteydessä
Sellaiset henkilökohtaiset tiedot, joita ei ole
kerätty Sivustolla tai Tuotteiden ja Palvelujen
yhteydessä, eivät yleensä ole tämän
yksityisyyttä koskevan toimintaohjelman
ehtojen alaisia. Fyysisillä
tuoterekisteröintikorteilla lähetetyt
henkilökohtaiset tiedot on kuitenkin luokiteltu
rekisteröintitiedoiksi, ja ne ovat tämän
yksityisyyttä koskevan toimintaohjelman
ehtojen alaisia. Tämä yksityisyyttä koskeva
toimintaohjelma kattaa myös käyttölupaa
koskevat tiedot (kuten yhteyshenkilön nimi ja
osoite), jotka on annettu Adoben
volyymikäyttölupaohjelman yhteydessä. Jos
haluat ottaa esille ja/tai korjata näitä tietoja,
tutustu tämän suorittamista koskeviin
ohjeisiin kappaleessa ”Henkilökohtaisten
tietojen ja yksityisyyttä koskevien valintojen
päivitys”.

Myös ne antamasi henkilökohtaiset tiedot,
jotka eivät ole rekisteröintitietoja, ovat
turvallisilla palvelimilla, ja niihin pääsee vain
valittu Adoben henkilöstö ja
sopimusosapuolet salasanaa käyttämällä.
Koska nämä tiedot eivät ole saatavillasi
online, sinua ei pyydetä valitsemaan salasanaa
kyseisten tietojen katselemiseksi tai
muuttamiseksi.
Yleissivustot
On syytä panna merkille, että kaikki julkiselle
ilmoitustaululle, blogiin tai chattiin, kuten
Adobe User to User Forums -foorumit, ja
yleisneuvontaan, wikiin, keittokirjoihin,
henkilökohtaiseen URL-tietojen jakamiseen
(kuten your_name_here.photoshop.com) ja
käyttäjäprofiileihin (”Yleissivustot”)
lähettämäsi tiedot ovat tarjolla kaikille
kyseiseen tilaan pääseville ja myös
sähköpostiosoitteesi sekä muut

Jäljitys, evästeiden, jäljitteiden ja muiden
samantapaisten laitteiden käyttö
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Tuotteiden ja Palvelujen sekä Sivuston
parantamiseksi ja kätevämpien, mielekkäiden
kokemusten tuottamiseksi me - ja myös
myyjämme ja edustajamme - käytämme ehkä
”evästeitä”, ”jäljitteitä” ja muita
samantapaisia laitteita toimienne
jäljittämiseksi. Eväste on pieni määrä dataa,
joka siirretään selaimeesi web-palvelimen
avulla ja jonka pystyy lukemaan vain se
palvelin, joka antoi sen sinulle. Se toimii
tunnistuskorttinasi ja sen avulla Adobe pystyy
merkitsemään muistiin salasanasi, ostoksesi ja
valintasi. Sitä ei voida käyttää koodina eikä
virusten toimittamiseksi. Jäljite on pieni
läpinäkyvä gif-kuva, joka on asetettu HTMLsivulle tai sähköpostiin jäljittämisessä
käytettäväksi osoittamaan, milloin sivua tai
sähköpostia on katseltu. Samantapaista laitetta
käyttämällä Tuote ja Palvelu voi lähettää
dataa palvelimeen käyttäjän alustaman
tapahtumaryhmän aiheutuessa kuten kun
esimerkiksi painetaan ”Lisää koriin”painiketta. Tämä laite on samantapainen kuin
eväste siinä mielessä, että se jäljittää käyntisi
ja datan voi lukea vain se palvelin, joka
vastaanottaa datan. Se poikkeaa evästeestä
siinä, että se ei ole selain-pohjainen, ei toimi
tunnistuskorttina eikä tallenna dataa
tietokoneellesi.

tunnistettavissa muodossa Sivuston ja
Tuotteiden ja Palvelujen ympärillä.
Adobe voi myös kerätä tietoja onlinetoimistasi sivustoilla käytettäväksi sisällön
tarjoamisessa ja mainonnan muokkaamiseksi
sinua kiinnostaviin kohteisiin; jos näin käy,
pystyt valitsemaan, haluatko koota tietoja
näihin tarkoituksiin. Tietyt Tuotteet ja
Palvelut mahdollistavat pääsyn jäljityksen
Tuotteisiin ja Palveluihin tai antavat
käyttäjille mahdollisuuden niiden
käyttämiseen, mitä Adobe ei pysty tekemään.
Tietyt Tuotteet ja Palvelut antavat asiakirjojen
kirjoittajien rajoittaa pääsyä asiakirjoihin,
jäljittää pääsyn asiakirjoihin tai näiden
asiakirjojen käyttämiseen tai antavat
mahdollisuuden datan viestintään tai
lähettämiseen internetin kautta asiakirjojen,
kirjoittajien ja vastaanottajien autenttisuuden
vahvistamiseksi. Monissa tapauksissa tämän
tyyppinen jäljitys on selvää sinulle Tuotteiden
ja Palvelujen käyttäjänä ja muissa tapauksissa
ohjelman ja palvelujen käyttölupa tai käyttöä
koskevat ehdot, pop-up-ruudut tai
sähköpostiviestit ilmoittavat sinulle näistä
ominaisuuksista ja toiminnoistasi, kuten
irtikytkentätoiminnot.
Jotkut Tuotteet ja Palvelut vaativat
aktivoinnin, joka jäljittää informaation
asennusoikeudet ja asennusten määrä mukaan
lukien. Lisätietoja saat osoitteella
http:///www.adobe.com/fi/activation/.

Vaikka Adobe käyttää evästeitä ja muita
samantapaisia laitteita jäljittämään Sivuston ja
Tuotteiden ja Palvelujen käyttöäsi, kuten
latausten määrä, käytettyjen ja ladattujen
Tuotteiden ja Palvelujen tyypit, kuinka monta
käyttäjää meillä on päivässä, vieraillut
sivustot, ja web-palvelimet kirjoittautuvat
automaattisesti tietokoneesi IP/Internetosoitteeseen, Adobe ei yleensä käytä näitä
tietoja tunnistamaan sinua henkilökohtaisesti.
Poikkeukset tähän mainitaan yksityisyyttä
suojaavassa toimintaohjelmassa. Jos annat
Sivustolle tai Tuotteelle ja Palvelulle luvan
”muistaa” ainutlaatuisen tunnistimen, jonka
valitset rekisteröityessäsi Sivuston tai
Tuotteiden ja Palvelujen eri toimintoihin,
tämä erityistunnistin tallennetaan tietokoneesi
jatkuvaan evästeeseen ja tämä erityistunnistin
linkitetään rekisteröintitietoihisi. Tämä
mahdollistaa navigointipolun jäljityksen

Adobe käyttää käyttäjien antamia
henkilökohtaisia tietoja muista yksilöistä
sivuston ”tell-a-friend”-toimiin tai muihin
toimiin tai tuotteisiin ja palveluihin alustavan
viestin lähettämiseksi henkilölle, jonka tiedot
olet antanut, eikä niitä säilytetä Adoben
järjestelmissä. Jos sinut kutsutaan
osallistumaan jaettuun editointiin tai
asiakirjojen, valokuvien, web-sivustojen tai
muun sisällön katseluun, sinua tyypillisesti
pyydetään ottamaan yhteyttä kutsun
lähettäneeseen henkilöön sinusta annettujen
henkilökohtaisten tietojen päivittämiseksi,
oikaisemiseksi tai ylipyyhkimiseksi. Yleisesti
katsoen vaikka voimme pyyhkiä yli sinua
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koskevan tilisi tämän tyyppisillä jaetuilla
editointi- tai katselualueilla, voimme jatkaa
aikaisempia toimiasi koskevien tietojen
ylläpitämistä koskien sisältötarkastelua tai
muiden alustamaa jakamista.

antaa muiden yhtiöiden esittää mainoksia
Sivuston tietyillä sivuilla tai Tuotteiden ja
Palvelujen puitteissa. Jos napsautat näitä
mainoksia, nämä yhtiöt voivat asettaa
jatkuvan evästeen tietokoneeseesi, jonka
avulla ne pystyvät esittämään sinulle
lisämainoksia. Toimintaperiaatteenamme on,
että näiden yhtiöiden on tarjottava pääsyn
sallivia menetelmiä sinulle näiden evästeiden
kytkemiseksi irti ja jos sinulla on
minkäänlaisia valituksia näiden yhtiöiden
toiminnasta, ota yhteyttä osoitteella privacyofficer@adobe.com.

Voimme myös pyytää sinua antamaan
esimerkiksi epäiltyä piraattitoiminnan
raportointia koskevia tietoja muista. Tässä
tapauksessa pyydämme antamaan henkilön tai
yhtiön nimen ja yhteystiedot niin että voimme
tutkia asian. Täissä tapauksissa annettuja
henkilökohtaisia tietoja käytetään vain tähän
kyseiseen tarkoitukseen.

Yksityisyyttä koskevat valitukset
Useimmat selaimet on asetettu alustavasti
hyväksymään evästeitä ja useimmat
samantapaisia laitteita sisältävät Tuotteet ja
Palvelut on yleensä alustavasti aktivoitu datan
keräämiseksi. Voit asettaa selaimesi
ilmoittamaan sinulle vastaanottaessasi
evästeen, joten sinun on mahdollista päättää,
haluatko hyväksyä sen. (Evästeitä ei ole
valittavana sellaisilla tietyillä web-sivuilla,
jotka vaativat valtuutuksen. Käyttäjät, jotka
päättävät olla hyväksymättä evästeita tai
muita samantapaisia laitteita, eivät
todennäköisesti pysty pääsemään näille
sivuille tai vastaaviin Tuotteisiin ja
Palveluihin.) Tietoja ei-evästeisistä
jäljityslaitteista ja niiden ominaisuuksista,
irtikytkentätoiminnot mukaan lukien, löytyy
kyseisten Tuotteiden ja Palvelujen mukana
toimitetuista informaatiomateriaaleista tai
kyseisiin Tuotteisiin ja Palveluihin liittyviltä
Sivuston sivuilta.

Adobe ottaa käyttäjiensä yksityisyyden
suojelemista koskevat valitukset vakavasti.
Jos uskot, että Adobe ei ole noudattanut
tämän yksityisyyttä koskevan
toimintaohjelman ehtoja, mitä tulee
henkilökohtaisiin tietoihisi, voit kirjoittaa siitä
Adoben Privacy-virkailijalle seuraavassa
annettuun osoitteeseen tai täyttää lomakkeen
privacy complaint form*:
Adobe Systems Incorporated
Privacy Officer/Customer Information
Legal Department, A17
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704
USA
sähköposti: privacy-officer@adobe.com.
Kuvaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti
kirjeessäsi tavat, joilla uskot, että
yksityisyyttä koskevan toimintaohjelman
ehtoja ei ole noudatettu. Tutkimme valituksesi
pikaisesti. Jos sinulle ei lähetetä palautetta
valituksestasi tai valitustasi ei käsitellä
tyydyttävällä tavalla, sinun on syytä ottaa
yhteyttä TRUSTe-organisaatioon osoitteella
TRUSTe Watchdog Dispute Resolution
Process*, postitse osoitteella WatchDog
Complaints, TRUSTe, 55 Market Street, 2nd
Floor, San Francisco, CA, USA 94105,
puhelimitse +1 415-520-3400 tai faksitse +1
415-520-3420. Jos lähetät TRUSTeorganisaatiolle valituksen, sinun on annettava

Adobe vuokraa myös muita yhtiöitä
asettamaan mainoksiamme muilla websivuilla. Kyseiset yhtiöt suorittavat jäljitys- ja
raportointitoimintoja esitetyistä mainoksista ja
käyttäjien reaktioista (”kolmansien osapuolten
mainontapalvelimet”). Ne eivät kerää muita
tietoja kuin IP-osoitteita ja näihin IPosoitteisiin liittyvää käyttäytymistä meidän
puolestamme emmekä me myöskään anna
henkilökohtaisia tietoja niille. Kolmansien
osapuolten palvelimet ovat niiden omien
yksityisyyttä koskevien toimintaohjelmien
asettamien ehtojen alaisia. Adobe voi myös
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seuraavat tiedot: yhtiön nimi, oletettu
yksityisyyttä koskeva rikkomus, yhteystietosi
ja haluatko valituksesi yksityiskohtaiset tiedot
annettavaksi yhtiölle. Tietojen saamiseksi
TRUSTe-organisaatiosta tai TRUSTeorganisaation kiistojen ratkaisemisen
prosessista löytyy osoitteesta
http://www.truste.org/consumers/watchdog_c
omplaint.php* tai pyydä näitä tietoja
TRUSTe-organisaatiolta yllä olevista
osoitteista. TRUSTe-organisaation kiistojen
ratkaisuprosessin kielenä on englannin kieli.
TRUSTe toimii tämän Sivuston välittäjänä
valitustasi koskevien ongelmien
ratkaisemiseksi.
Jos toimitat Adobelle epäyhtenäisiä
yksityisyyttä koskevia valintoja (esimerkiksi
osoittamalla yhdessä vaiheessa, että
toimittajat voivat ottaa yhteyttä sinuun
markkinointitarjouksineen ja osoittamalla
toisessa vaiheessa, että et halua sitä), Adobe
pyrkii päivittämään yksityisyyttä koskevat
valintasi ajallaan ja tarkasti Adoben tietueissa
mainitsemalla viimeisimmän valinnan.
On myös syytä panna merkille, että Adobe ei
vastaa sellaisten Adobeen kuulumattomien
web-sivujen yksityisyyttä koskevien
toimintaohjelmien sisällöstä, joihin tällä
Sivustolla tai jollakin muulla Adoben websivulla on linkki. Sinun on syytä tarkistaa
tällaisten yksityisyyttä koskevien
toimintaohjelmien ehdot ennen näiden sivujen
käyttämistä.
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