
Adobe Stocki lisatingimused 

Viimati uuendatud 15. oktoobril 2016. Asendab täielikult 16. juuni 2016 versiooni. 

Adobe Stocki teenuse ja tööde (määratlus allpool) teiepoolsele kasutamisele kohalduvad käesolevad 
lisatingimused, mis täiendavad aadressil www.adobe.com/go/terms_ee asuvaid Adobe.com-i kasutustingimusi 
(koos käesolevate lisatingimustega koondnimetus „tingimused“). Siin määratlemata mõistetel on sama 
tähendus nagu Adobe.com-i kasutustingimustes. 

1. Mõisted.

1.1 „Veebisait“ tähendab Adobe Stocki veebisaiti või teisi Adobe’i veebisaite. 

1.2 „Töö(d)“ tähendab fotosid, pilte, kujutisi, videoid, 3D-vara, malle (sealhulgas malli kuuluv või malliga 
kaasnev autoriõiguslik materjal) ja muid piltteoseid või graafilisi töid, mida ostate või laadite alla veebisaitide 
kaudu. 

2. Omandiõigus.

Kui tingimustes ei ole sõnaselgelt väljendatud vastupidist, jäävad meile ja meie litsentsiandjatele kõik töödega 
seotud õigused, valdusõigused ja huvi. Käesolevate tingimustega ei kanta teile üle ühtegi töödega seotud 
valdusõigust ega osalust. 

3. Tööde kasutamise litsents.

3.1 Tavalitsents. Eeldusel, et järgite tingimusi, anname teile mittevälistava, igavese, kogu maailmas kehtiva, 
edasilitsentseerimatu ja mitteülekantava litsentsi kasutada, reprodutseerida, muuta või näidata töid turunduse, 
reklaamimise, ettevõttesisese esitluse või dekoratiivsetel eesmärkidel, samuti digitaalselt, näiteks 
mobiilireklaamides, mobiilirakendustes, e-kaartidel, e-väljaannetes (e-raamatud, e-ajakirjad, blogid jms) ning 
isiklikul või mitteärilisel eesmärgil vastavalt 4. jaotises („Piirangud“) esitatud piirangutele („tavalitsents“). Teil ei 
ole täiendatud litsentsi (määratlus allpool) ega laiendatud litsentsi (määratlus allpool), välja arvatud juhul, kui 
olete täiendatud või laiendatud litsentsi vastavate tööde jaoks ostnud. 

3.2 Täiendatud litsents. Eeldusel, et järgite tingimusi, on teil täiendatud litsentsiga samad õigused nagu 
tavalitsentsiga, kuid teie õiguste suhtes ei kohaldata jaotise 4.2 punkti (A) („täiendatud litsents“). Teil ei ole 
laiendatud litsentsi, välja arvatud juhul, kui olete vastavate tööde jaoks laiendatud litsentsi ostnud. 

3.3 Laiendatud litsents. Eeldusel, et järgite tingimusi, on teil laiendatud litsentsiga samad õigused nagu 
täiendatud litsentsiga ja te võite levitada töid iga kaubaartikli või muu autoritöö osana („laiendatud litsents“). 
Töid võite kasutada, reprodutseerida, levitada või esitleda seoses järgnevaga: 

(A) edasimüümiseks mõeldud elektroonilised mallid ja kujundusmallide rakendused;

(B) edasimüümiseks või levitamiseks mõeldud kaubad ja teenused, sealhulgas, kuid mitte ainult kruusid,
T-särgid, plakatid, õnnitluskaardid, muu kaup ja nõudmisel printimise teenused;

(C) suhtekorralduskampaaniad kaupade või teenuste edendamiseks meedia kaudu. Töö kasutamisel meediale
edastatavas müügiedenduslikus pressiteates võite edastada meediakanalitele eraldiseisva pildifaili juhul, kui
lubate meediakanalil avaldada töö ainult koos pressiteatega ning meediakanal ei kasuta ega levita tööd ühelgi
muul viisil.

3.4 Ajakirjanduslikuks kasutamiseks mõeldud tööd. Võite kasutada, reprodutseerida ja esitleda töid, mis on 
veebisaidil määratletud ainult ajakirjanduslikuks kasutamiseks mõeldud töödena („ajakirjanduslikuks 
kasutamiseks mõeldud tööd“), üksnes mitteärilistel eesmärkidel ja ajakirjanduslikul viisil ning järgides jaotise 
4.3. lisapiiranguid (piirangud ajakirjanduslikul kasutamisel) ja muid lisapiiranguid ajakirjanduslikuks kasutamiseks 
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mõeldud töödega seotud dokumentatsioonis (näiteks teatavaid ajakirjanduslikuks kasutamiseks mõeldud töid 
võib kasutada ainult kindlates piirkondades). Ajakirjanduslikuks kasutamiseks mõeldud töid võite kasutada 
ärilistel eesmärkidel ainult siis, kui hangite eraldiseisvalt kasutamiseks vajalikud load. Ajakirjandusliku viisi all 
peame silmas seda, et võite kasutada ajakirjanduslikuks kasutamiseks mõeldud töid seoses uudisväärtusega või 
kultuuriliselt huvipakkuvate üritustega, tavaliselt ajalehe- või ajakirjaartiklites, blogides või sarnastes 
meediakanalites. Ajakirjanduslikul viisil võite kasutada ka teisi töid (mis ei ole määratletud ainult 
ajakirjanduslikuks kasutamiseks mõeldud töödena). Kõigi ajakirjanduslikul viisil kasutatavate tööde puhul peate 
koos tööga esitama autoriõiguse märke järgmisel kujul: © autori nimi – stock.adobe.com. 

3.5 Töötajate ja alltöövõtjate poolne kasutamine. Muutmata töid ei tohi kellelegi edasi anda. Töid või lubatud 
tuletustöid sisaldavaid faile tohib töötajatele või alltöövõtjatele edasi anda juhul, kui töötajad ja alltöövõtjad 
nõustuvad järgima käesolevates tingimustes esitatud piiranguid ja kasutama töid ainult teie heaks. Töötajatel ja 
alltöövõtjatel ei ole tööde kasutamiseks lisaõigusi. 

3.6 Kliendipoolne kasutamine. Võite kasutada käesolevate tingimuste alusel antud litsentsi ühe oma kliendi 
heaks juhul, kui annate oma litsentsi kliendile üle ning klient järgib käesolevaid tingimusi ja piiranguid. Tööde 
kliendipoolse kasutamise eest vastutate ainult teie. Kui soovite kasutada sama tööd ka teiste klientide jaoks, 
peate ostma sama töö lisalitsentsid. 

3.7 Digikogu. Võite luua digikogu, võrgukonfiguratsiooni või muu sarnase koha, kus teie ettevõtte töötajatel ja 
klientidel on töödele juurdepääs. 

3.8 Reservatsioon. Kui töö on vastuolus käesolevate tingimustega, võime nõuda selle kasutamise, levitamise ja 
omamise peatamist ning teil on kohustus selliseid juhiseid viivitamata järgida. Jätame endale kõik õigused, mida 
ei ole käesolevates tingimustes eraldi välja toodud. 

4. Piirangud. 

4.1 Üldised piirangud. Töid ei tohi väärkasutada. Kui jaotises 3 („Tööde kasutamise litsents“) ei ole sõnaselgelt 
väljendatud vastupidist, ei tohi teha järgmist: 

(A) müüa, litsentsida ega levitada töid või muudetud töid eraldi või interneti andmebaasi või muu andmebaasi 
osana ega ühtki töid sisaldavat tuletistoodet viisil, mis võimaldaks kolmandatel isikutel vaadata, kasutada, alla 
laadida või eraldada töid eraldiseisva faili või elektroonilise mallina; 

(B) jagada töid ühegi teise isiku või üksusega ega postitada töid allalaaditavas formaadis internetti või 
elektroonilisele teadetetahvlile; 

(C) kasutada, reprodutseerida, levitada, esitada, muuta ega esitleda töid (eraldiseisvana või koos mis tahes muu 
autoritööga) halvustaval, laimaval, siivutul ega sündsusetul viisil; 

(D) eemaldada ühtki autoriõiguslikku või omandiõiguslikku teadet või muud teavet, mis on originaalformaadis 
allalaaditud töö või lubatud tagavarakoopia peal, sees või sellega seotud; 

(E) kasutada töid kaubamärgis või teenindusmärgis; 

(F) teha seoses töödega midagi, mida võib mõistlikus ulatuses tõlgendada töö autori või töös esinevate inimeste 
või vara (kui neid on) toetusena mis tahes poliitilisele, majanduslikule või muule arvamuspõhisele liikumisele või 
rühmale; 

(G) kasutada töid viisil, mis asetab fotol olevad isikud halba valgusse või on laimav, ebaseaduslik, ebamoraalne 
või solvav. See hõlmab muu hulgas tööde kasutamist pornograafias, tubakareklaamides, täiskasvanute 
meelelahutusklubide või sarnaste kohtade (näiteks eskortteenuste) reklaamides või poliitilistes toetusavaldustes, 
või viisil, mis viitab kehalisele või vaimuhaigusele või kehalisele või vaimupuudele; 

(H) kasutada töid (või ajakirjanduslikuks kasutamiseks mõeldud töid) ajakirjanduslikul viisil ilma kaasneva 
autoriõiguse märketa. 



4.2 Lisapiirangud. 

(A) Välja arvatud juhul, kui teil on teatud töö kasutamiseks täiendatud litsents või laiendatud litsents, ei tohi te 
tööd reprodutseerida ega lubada seda reprodutseerida kokku rohkem kui 500 000 korda. Näiteks ei tohi töö 
ilmuda rohkem kui 500 000 prinditud materjalil (lendlehed, reklaamlehed, kaaned, pakid jms). Samuti ei tohi 
tööd kasutada teleprogrammi, video või muu digitaalse programmi osana, kui eeldatakse, et publikut on kokku 
rohkem kui 500 000 vaatajat. Piirang ei kehti (1) ainult veebisaitidel, sotsiaalmeedia saitidel või 
mobiilirakendustes esitletavatele töödele ega (2) töödele, mis on videod. Käesoleva jaotise 4.2 punkt (A) ei kehti 
liikmetele, kes litsentsivad töid oma Adobe Stock Enterprise’i pakkumise („Enterprise Stocki liikmed“) kaudu.  

(B) Välja arvatud juhul, kui teil on tööde laiendatud litsents, võite levitada töid kaubaartikli osana vaid siis, kui 
(1) tööd on muudetud sellises ulatuses, et muudetud töö ei ole sisuliselt sarnane originaaltööga ja seda saab 
pidada originaalseks autoritööks või (2) kaubaartikli põhiväärtus ei tulene tööst endast. Näiteks tavalitsentsi ja 
täiendatud litsentsi alusel ei ole lubatud esitada muutmata tööd edasimüümiseks mõeldud plakatil, sest 
põhiväärtus oleks tööl enesel.  

(C) Välja arvatud juhul, kui teil on töö laiendatud litsents, ei tohi te kasutada seda tööd üheski elektroonilises 
mallis, kujundusmallis ega rakenduses (näiteks veebidisaini- või esitlusmallis või e-õnnitluskaartide või 
visiitkaartide mallides). 

4.3 Ajakirjandusliku kasutamise piirangud. Ajakirjanduslikuks kasutamiseks mõeldud töid ei tohi kasutada 
järgmiselt: 

(A) kasutada ärilistel eesmärkidel, sealhulgas reklaam, müügiedendus, reklaamkirjad (näiteks ajakirjareklaam, 
mis on esitatud artikli stiilis) või 

(B) muuta, välja arvatud väikesed kohandused tehnilise kvaliteedi tagamiseks (näiteks toon või heledus) või 
vähene lõikamine või suuruse muutmine ja ainult siis, kui ajakirjanduslikuks kasutamiseks mõeldud töö kontekst 
ja tähendus sellest ei muutu. 

4.4 Kasutamine veebisaidil. Olenemata võimalikest vastupidistest sätetest tingimustes, peate veebisaitidel 
tööde kasutamise ja esitlemisega seoses tegema kõik mõistlikult võimaliku, et veebisaidi külastajad ei saaks töid 
alla laadida ega taaskasutada. 

4.5 Kasutamine sotsiaalmeedias. Võite sotsiaalmeedia saidile postitada või üles laadida töö muutmata kujul, kui 
(A) lisate tööle autoriõiguse märke (© autori nimi – stock.adobe.com) ning (B) sotsiaalmeedia saidi kasutamist 
reguleerivad tingimused ei hõlma sätteid, milles väidetakse sellise töö või muudetud töö ainu- või omandiõiguse 
andmist kellelegi teisele. „Sotsiaalmeedia sait“ tähendab veebisaiti või rakendust, mille põhieesmärk on 
hõlbustada oma kasutajate sotsiaalset suhtlust ja võimaldada kasutajatel sellise sotsiaalse suhtluse raames 
jagada infosisu. 

4.6 Jagamine Creative Cloud Teamiga. Liikmed, kes kasutavad töid teie Creative Cloud Teami kaudu, peavad 
kõik kuuluma ühe juriidilise isiku alla. Teie skeemi võib kasutada kuni 10 tiimiliiget. Kui teenusele vajab 
juurdepääsu üle 10 liikme või kui vajate litsentse, mis hõlmavad teisi juriidilisi isikuid, on vajalik Enterprise’i 
skeem. 

4.7 Jagamine Creative Cloud Enterprise’iga. Enterprise Stocki liikmed, kes kasutavad teie Creative Cloud 
Enterprise’i või Adobe Enterprise’i pakkumise kaudu litsentsitud töid, võivad kuuluda ettevõtte erinevate 
juriidiliste isikute alla. Igat sellist tööde kasutamise litsentsi võib kasutada iga ettevõtte liige.  

5. Maksmine ja liitumisskeem. 

5.1 Maksmine. Liitumisskeemi ostmisega volitate meid võtma teilt ostuhetkel määratud liitumistasu. Välja 
arvatud juhul, kui tühistate liitumisskeemi enne selle uuendamist, uuendame liitumisskeemi automaatselt. Kui 
me ei saa teie pangaarvelt võtta määratud tasu, on meil õigus teie liitumisskeem peatada või lõpetada. 
Liitumisskeemi uuendamisel võib liitumistasu olla erinev. Teie vastutate kõigi tasude eest, mis on tekkinud kuni 



teie konto deaktiveerimise või sulgemiseni. Ükski tasu ei kuulu tagastamisele, isegi kui teie liitumisskeem on 
lõpetatud enne selle lõppkuupäeva. 

5.2 Te ei tohi anda oma liitumisskeemi üle kellelegi teisele ega lubada teistel kasutada oma liitumisskeemi, isegi 
kui tegemist on teie partnerettevõtjate, kolleegide, alltöövõtjate või töötajatega. Liitumisskeemi võivad kasutada 
ainult selleks volitatud kasutajad. Võite aga osta lisalitsentsid, et liitumisskeemi kestuse ajal saaks töid kasutada 
suurem arv isikuid. Nõudmisel peate esitama volitatud kasutajate nimekirja. Kõiki volitatud kasutajate poolt alla 
laaditud töid võib kasutada ainult teie heaks. Teie ja kõik volitatud kasutajad vastutate meie ees käesolevate 
tingimuste täitmise eest nii koos kui ka eraldi. 

5.3 Kasutamata allalaadimised. Võime lubada kasutamata allalaadimiste ülekandmist uuendatud 
liitumisskeemi teatud ulatuses, kui olete uuendanud liitumisskeemi ilma selle vahepealse aegumiseta ja kui te ei 
ole vahetanud seda väiksema väärtusega liitumisskeemi vastu.  

5.4 Ületamine. Kui ületate oma liitumisskeemis lubatud allalaadimiste arvu, võime teilt võtta tasu 
lisaallalaadimiste eest nende allalaadimiste hetkehinna alusel, kasutades makseandmeid, mille esitasite meile 
liitumisskeemi ostmise ajal. Lisaallalaadimiste hind võib erineda teie liitumisskeemis määratud allalaadimiste 
hinnast. 

5.5 Salvestatud makseandmed. Võime nõuda, et salvestaksite meie teenuses oma makseandmed ainult 
täiendavate tööde või teenuste ostmise eesmärgil. Tehes selliseid lisaoste, volitate meid võtma teilt määratud 
tasu, kasutades teie makseandmeid. Oma makseandmeid saate igal ajal uuendada oma konto lehelt. 

6. Hüvitamiskohustused. 

Te hüvitate meile ja meie sidusettevõtetele, filiaalidele, ametiisikutele, esindajatele, töötajatele, partneritele ning 
litsentsiandjatele kõik kaebused, nõuded, kahjumi või kahju, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis 
tulenevad töö teiepoolsest kasutamisest (välja arvatud jaotise 7 („Meie hüvitamiskohustused“) kohane 
hüvitamine) või käesolevate tingimuste teiepoolsest rikkumisest, sealhulgas ajakirjanduslikuks kasutamiseks 
mõeldud tööde kasutamisest ärilisel eesmärgil ilma vajaliku nõusoleku või loata. 

Meil on õigus võtta enda kontrolli alla kõik teiepoolsete nõuete, hagide või kohtuasjade kaitsmine ja valida 
kaitsja. Te teete meiega koostööd kõigi selliste nõuete, hagide või kohtuasjade korral. 

7. Meie hüvitamiskohustused. 

7.1 Meie kohustus hüvitada. Kui töid kasutatakse kooskõlas tingimustega, kaitseme igat isiku või üksuse suhtes 
esitatud kolmandate isikute kaebust, hagi või õigusmenetlust (koondnimetus „Kaebus“) tingimuste kestuse ajal, 
kuikaebuses väidetakse, et hüvitatud töö teiepoolne kasutamine käesolevate tingimuste kohaselt on otseselt 
vastuolus kolmanda isiku autoriõiguse, kaubamärgi, avaldamisõiguste või eraelu puutumatuse õigusega 
(„Rikkumiskaebus“). „Hüvitatud töö“ tähendab tööd, mille olete veebisaidilt ostnud ja alla laadinud ning mida 
ei ole muudetud, välja arvatud töö, (A) mis kuulub meie tasuta tööde kogusse, (B) mille saab muul viisil alla 
laadida ilma punktide või raha maksmiseta või (C) ajakirjanduslikuks kasutamiseks mõeldud tööd. Maksame 
teile välja kahju, kahjumi, kulud või kohustused (koondnimetus „kahju“), mis tulenevad otseselt 
rikkumiskaebusest ja mida nõutakse pädeva jurisdiktsiooni kohtu lõppotsusega või milles lepitakse kokku meie 
allkirjastatud kirjalikus kokkuleppes. 

7.2 Hüvitamistingimused. Adobe ei vastuta ühegi rikkumiskaebuse eest, 

(A) mis tuleneb (1) hüvitatud töö mis tahes muutmisest; (2) hüvitatud töö kombineerimisest mis tahes muu 
tööga; (3) hüvitatud töö mis tahes kasutamisest pärast seda, kui oleme eemaldanud hüvitatud töö meie teenuste 
hulgast või palunud teil lõpetada hüvitatud töö kasutamine või (4) kontekstist, milles olete hüvitatud tööd 
kasutanud, või 

(B) kui te (1) ei teavita meid kirjalikult rikkumiskaebusest kohe, kui saate sellest teadlikuks või teile saadetakse 
vastav teade, kui teavitamata jätmine kahjustab meid; (2) ei aita meid mõistlikkuse piires rikkumiskaebuse 



kaitsmisel või lahendamisel, kui teilt seda palume; (3) ei anna meile õigust rikkumiskaebus täielikult enda 
kontrolli alla võtta või volitust see lahendada või (4) annate rikkumiskaebuse kohta tunnistusi enne meie 
eelneva kirjaliku nõusoleku saamist.  

7.3 Vastutuse piiramine. Sõltumata tingimuste või mis tahes muu meie ja teie vahelise lepingu vastupidistest 
sätetest ning olenemata hüvitatud töö allalaadimise või litsentsimise kordade arvust, ei ületa meie 
maksimaalne koguvastutus mis tahes hüvitatud töö eest mitte ühelgi juhul 10 000 USA dollarit ühe 
hüvitatud töö kohta, välja arvatud juhul, kui hüvitatud töö litsentsijad on Enterprise Stocki liikmed, kes 
kasutavad oma Adobe Stock Enterprise’i pakkumist. Viimasel juhul ei ületa meie maksimaalne koguvastutus 
mis tahes hüvitatud töö eest ühelgi juhul 25 000 USA dollarit ühe hüvitatud töö kohta. 

7.4 Ainsad ja ainuõiguslikud õiguskaitsevahendid. Eespool tooduga on esitatud meie kogu vastutus ja 
kohustused ning teie ainus ja ainuõiguslik õiguskaitsevahend seoses hüvitatud tööde ja rikkumiskaebustega. 

8. Kohustuste välistamine. 

Meie ei vastuta kaastööde autorite esitatud tööde ja sealhulgas seonduvate kirjelduste või töödes sisalduvate 
märksõnade õigsuse eest. 

9. Tühistamine. 

Kui te rikute ringimusi, võime tühistada tingimused või teie õigused seoses mis tahes tööga, teatades sellest teile 
ette. Võime keelata mis tahes töö allalaadimise veebisaidilt. 

10. Lõpetamise mõju. 

Tingimuste kohaldamise lõpetamisel võite jätkata nende allalaaditud tööde kasutamist, mille eest olete 
maksnud, juhul kui järgite tingimusi. Kui teie liitumisskeemi kasutusperiood lõpeb või tingimused tühistatakse, 
kaotate kasutamata allalaadimistega seotud kõik õigused, valdusõigused ja huvi.  
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