
 

Papildomos „Adobe Stock“ sąlygos 

Paskutinį kartą atnaujinta 2016 m. spalio 15 d. Visiškai pakeičia 2016 m. birželio 16 d. versiją.  

Jums naudojantis „Adobe Stock“ Paslaugomis ir Darbais (kaip apibrėžta toliau), galioja šios papildomos sąlygos, 
kurios papildo ir įeina į „Adobe.com“ Naudojimo Sąlygas (kartu su šiomis papildomomis sąlygomis bendrai 
vadinama „Sąlygomis“), pateiktas internete adresu www.adobe.com/go/terms_lt. Didžiosiomis raidėmis 
rašomiems terminams, kurių apibrėžimai čia nepateikiami, taikomos „Adobe.com“ Naudojimo sąlygose pateiktų 
apibrėžimų reikšmės. 

1. Apibrėžimai. 

1.1 „Interneto svetainė“ reiškia „Adobe Stock“ ar kitą „Adobe“ interneto svetainę. 

1.2 „Darbas (-ai)“ reiškia nuotraukas, iliustracijas, vaizdus, vaizdo įrašus, 3D turinį, šablonus (įskaitant bet kokią 
šablone esančią ar su šablonu perduodamą autoriaus teisėmis apsaugotą medžiagą) ar kitą vaizdinį ar grafinį 
darbą, kurį galite įsigyti ar atsisiųsti per bet kokias Interneto svetaines. 

2. Nuosavybė. 

Išskyrus atvejus, kai Sąlygose aiškiai nurodyta, kad dovanojama, mes ir mūsų licencijų turėtojai išsaugo visas 
teises, nuosavybės teises į Darbą ir su tuo susijusią naudą. Jokios nuosavybės teisės į Darbą ar dėl nuosavybės 
gaunama nauda pagal šias Sąlygas jums neperduodamos. 

3. Darbo licencija. 

3.1 Standartinė licencija. Kad atitiktumėte Sąlygas, jums suteikiame neišskirtinę, neterminuotą, pasaulinę, 
nesublicencijuojamą, neperduodamą licenciją Darbą naudoti, atkurti, perdarinėti ar rodyti rinkodaros, 
reklaminiu, vidinių prezentacijų ar dekoravimo tikslais, skaitmeninei produkcijai, pvz., mobiliajai reklamai, 
mobiliosioms programoms, elektroninėms kortelėms, elektroniniams leidiniams (elektroninėms knygoms, 
elektroniniams žurnalams, tinklaraščiams ir t. t.), gaminti ir naudoti asmeniniu ar nekomerciniu tikslu, laikantis 
apribojimų, kurie pateikti 4 skyriuje (Apribojimai) („Standartinė licencija“). Jūs neturite Padidintos licencijos 
(kaip nurodyta toliau) ar Išplėstinės licencijos (kaip nurodyta toliau), nebent atitinkamam Darbui esate įsigiję 
Padidintą licenciją arba Išplėstinę licenciją. 

3.2 Padidinta licencija. Pagal Sąlygas, jeigu esate įsigiję padidintą licenciją, tai turite tokias pačias teises, kokias 
suteikia Standartinė licencija, bet jums netaikomos skyriaus 4.2(A) („Padidinta licencija“) nuostatos. Jūs neturite 
Išplėstinės licencijos, nebent atitinkamam Darbui esate įsigiję Išplėstinę licenciją. 

3.3 Išplėstinė licencija. Pagal Sąlygas, jeigu esate įsigiję Išplėstinę licenciją, tai turite tokias pačias teises, kokias 
suteikia Padidinta licencija, ir darbą galite platinti, jį įtraukę į bet kokį prekybos daiktą ar kitą autoriaus darbą 
(„Išplėstinė licencija“). Kad būtų aiškiau, Darbą galite naudoti, atkurti, platinti ar rodyti, jei tai susiję su: 

(A) perparduoti skirtais elektroniniais šablonais ir dizaino šablonų programomis; 

(B) bet kokiomis prekėmis ar paslaugomis, kurios yra skirtos perparduoti ar platinti, įskaitant, be apribojimų, 
puodelius, palaidines, afišas, sveikinimo atvirukus, plakatus ar kitas prekes ir bet kokias „spausdinimo pagal 
pareikalavimą“ paslaugas; 

(C) ryšių su visuomene kampanija, skirta per masines informavimo priemones reklamuoti prekes ar paslaugas. 
Jeigu Darbą įtraukiate į reklaminį spaudos leidinį, kuris bus išleistas per žiniasklaidą, tai atskirą vaizdo failą 
žiniasklaidai galite pateikti su ta sąlyga, kad žiniasklaida Darbą galės skelbti tik kartu su spaudos leidiniu ir 
žiniasklaida Darbo nenaudos ar neplatins jokiu kitu būdu. 

http://www.adobe.com/go/terms_lt


3.4 Redakciniai darbai. Darbus, kurie Interneto Svetainėje („Redakciniai darbai“) yra pažymėti kaip „Naudoti tik 
redakciniu tikslu“, naudoti, atkurti ir rodyti galite tik nekomerciniais tikslais ir redakciniu būdu, laikydamiesi 
skyriuje 4.3 (Redakcinio naudojimo apribojimai) išvardintų apribojimų bei visų kitų papildomų Dokumentacijoje 
išvardintų apribojimų, kurie yra susiję su Redakciniu darbu (pavyzdžiui, kai kuriuos Redakcinius darbus galima 
naudoti tik tam tikruose regionuose). Redakcinį darbą komerciniais tikslais galite naudoti tik tuo atveju, jeigu 
gaunate reikiamą leidimą ir laidas, kurių reikia jums naudoti atskirai. Kalbėdami apie redakcinį būdą, mes turime 
omenyje, kad Redakcinius darbus galite naudoti tik tuo atveju, jei norite informuoti ar paskelbti apie ar 
kultūrinius įvykius, ir tai paprastai daryti laikraščių ar žurnalų straipsniuose, tinklaraščiuose ar panašiose masinėse 
informavimo priemonėse. Kitus darbus (kurie nepažymėti kaip „Naudoti tik redakciniu tikslu“) taip pat galite 
naudoti redakciniu tikslu. Visus redakciniu būdu naudojamus Darbus turite pateikti su autoriaus teisių ženklu, 
kuris prie darbo turi būti pridėtas šiuo formatu: © Autoriaus Vardas – stock.adobe.com. 

3.5 Naudojimas pas Darbuotoją ar Rangovą. Neperdaryto darbo perduoti negalite. Tačiau failus su Darbu ar 
leistinus išvestinius darbus darbuotojams ar subrangovams galite perduoti, jeigu šie darbuotojai ar subrangovai 
sutinka laikytis šiose Sąlygose išdėstytų apribojimų ir Darbą naudoti tik jūsų vardu. Darbuotojai ir subrangovai 
neturi papildomų teisių naudoti Darbą. 

3.6 Naudojimas pas klientą. Pagal šias Sąlygas gautą licenciją vieno iš savo klientų naudai galite panaudoti su ta 
sąlyga, kad savo licenciją perduosite savo klientui ir jūsų klientas laikysis šių Sąlygų ir apribojimų. Už tai, kaip jūsų 
klientas naudos Darbą, atsakote ir turite užtikrinti tik jūs. Jeigu tą patį Darbą norite panaudoti kitų klientų naudai, 
privalote įsigyti papildomas licencijas. 

3.7 Skaitmeninė biblioteka. Jūs galite sukurti skaitmeninę biblioteką, tinklo konfigūraciją ar panašią struktūrą, 
kuria pasinaudodami jūsų kompanijos darbuotojai ar klientai galėtų peržiūrėti Darbą. 

3.8 Išlyga. Jeigu Darbas pažeidžia šias Sąlygas, mes galime duoti nurodymą nutraukti bet kokį šio darbo 
naudojimą, platinimą ar jo turėjimą ir jūs privalote nedelsdami įvykdyti tokius nurodymus. Pasiliekame visas 
teises, kurios nėra aiškiai suteiktos pagal šias Sąlygas. 

4. Apribojimai. 

4.1 Bendrieji apribojimai. Jūs turite nepiktnaudžiauti Darbu. Išskyrus tuos atvejus, kai aiškiai leista 3 skyriuje 
(Licencija į darbus), jūs negalite: 

(A) Darbą ar bet kokį perdarytą Darbą parduoti, licencijuoti ar platinti atskirai ar kaip internetinės ar kitos 
duomenų bazės dalį ar kaip išvestinį produktą, kuriame yra Darbas taip, kad trečioji šalis Darbą galėtų panaudoti, 
atsisiųsti, išgauti ar prie jo prieiti kaip prie atskiro failo ar elektroninio šablono; 

(B) dalintis Darbu su jokiu kitu asmeniu ar subjektu arba Darbą internete paskelbti atsisiunčiamu formatu arba 
elektroninėje skelbimų lentoje; 

(C) Darbą naudoti, dauginti, platinti, atlikinėti, perdarinėti ar rodyti (atskirai ar kartu su bet kokiu kitu darbu ar 
autoriaus darbu) bet kokiu būdu, kuris yra šmeižikiškas ar apkalbus ar kitaip juodinantis gerą vardą, nepadorus ar 
nešvankus; 

(D) pašalinti bet kokią informaciją apie autoriaus ar nuosavybės teises ar kitą informaciją, kuri gali būti ant Darbo, 
jame ar būti susijusi su Darbu jo originaliame atsisiųstame pavidale ar bet kokioje leistinoje atsarginėje kopijoje; 

(E) įtraukti Darbą į prekių ženklą ar paslaugos ženklą; 

(F) imtis bet kokių su Darbu susijusių veiksmų, kurie pakankamai aiškiai leistų manyti, kad Darbo kūrėjas ar 
Darbe matomi asmenys ar turtas (jeigu tokie yra) pritaria kokiems nors politiniams, ekonominiams ar kitokia 
nuomone paremtiems judėjimams ar partijoms; 

(G) naudoti Darbą tokiu būdu, kad nuotraukoje esantis žmogus būtų pateiktas blogai ar gerą vardą juodinančiu, 
neteisėtu, nemoraliu ar įžeidžiančiu būdu, įskaitant Darbų naudojimą pornografijos, tabako skelbimuose, 
suaugusiųjų pasilinksminimo klubų ar panašių vietų (pavyzdžiui, palydos tarnybų) skelbimuose, bet 



neapsiribojant vien tuo, arba kaip pritariantis politinėms pažiūroms arba duodant suprasti apie protinę ar fizinę 
ligą ar negalią; arba 

(H) naudoti darbą (ar Redakcinį darbą) redakciniu būdu, kartu nepridedant autoriaus teisių ženklo. 

4.2 Papildomi apribojimai. 

(A) Jeigu neturite Padidintos licencijos ar Išplėstinės licencijos Darbui, neturite pagrindo ir negalite leisti, kad 
Darbas iš viso būtų padaugintas daugiau kaip 500 000 kartų. Pavyzdžiui, Darbas negali būti pateiktas daugiau nei 
ant 500 000 spaudinių (skrajučių, reklamų, viršelių, pakuočių ir t. t.). Darbas taip pat negali būti įtrauktas į 
televizijos programą, vaizdo įrašą ar kitą skaitmeninį produktą, jeigu numatoma, kad iš viso bus daugiau kaip 
500 000 žiūrovų. Šis apribojimas netaikomas (1) Darbams, kurie rodomi tik interneto svetainėje, socialinėse 
interneto svetainėse ar mobiliosiose programose; arba (2) Darbams, kurie yra vaizdo įrašai. Skyrius 
4.2(A) netaikomas tiems nariams, kurie Darbų licencijas gauna per jiems skirtą „Adobe Stock Įmonei“ pasiūlymą 
(„Įmonės „Stock“ Nariams“).  

(B) Jeigu neturite Darbo Išplėstinės licencijos, į prekybos objektą įtrauktą Darbą galite platinti tik tuo atveju, jeigu 
(1) Darbas buvo perdarytas tiek, kad gautas variantas nėra iš esmės panašus į originalų Darbą ir jį galima laikyti 
originaliu darbu arba autoriaus darbu, arba (2) pagrindinė prekybos objekto vertė nėra artima paties Darbo 
vertei. Kad būtų aiškiau, pagal Standartinę Licenciją ir Padidintą Licenciją neperdaryto Darbo negalima pateikti 
ant perpardavimui skirto plakato, nes pagrindinę vertę sudarys pats Darbas.  

(C) Jeigu neturite Išplėstinės Darbo licencijos, tai Darbo negalite naudoti, įdėti ar įtraukti į jokį elektroninį šabloną 
ar dizaino šabloną ar programą (pvz., interneto svetainės dizaino ar pristatymo šabloną ar elektroniniams 
sveikinimo atvirukams ar vizitinėms kortelėms skirtus šablonus). 

4.3 Redakcinio naudojimo apribojimai. Redakcinių darbų atveju jūs negalite:  

(A) Redakcinių darbų naudoti jokiais komerciniais tikslais, įskaitant reklamavimą, pardavimų skatinimą, 
„informacines reklamas“ (pvz., žurnale esantį skelbimą, kuris pateikiamas redakcinio straipsnio pavidalu); arba 

(B) perdarinėti Redakcinių darbų, išskyrus atlikti nedideles techninei kokybei pagerinti reikalingas korekcijas 
(pvz., tono ar šviesumo) ar nedaug apkarpyti ar pakeisti dydį, ir tai padaryti tik išlaikant Redakcinio darbo 
kontekstą ir prasmę. 

4.4 Naudojimas interneto svetainėje. Nepaisant to, kad niekas negali prieštarauti Sąlygoms, Darbą naudodami ir 
rodydami interneto svetainėse, privalote imtis visų racionalių veiksmų, kurie neleistų interneto svetainės 
lankytojams atsisiųsti ar pakartotinai panaudoti Darbą. 

4.5 Naudojimas socialinėse informavimo priemonėse. Neperdarytą Darbo versiją Socialinėje interneto 
svetainėje paskelbti ar į ją įkelti galite, jeigu (A) ant paties Darbo uždedate autoriaus teisių ženklą (© Autoriaus 
Vardas – stock.adobe.com) ir (B) Socialinės interneto svetainės naudojimo sąlygose nėra jokios nuostatos, pagal 
kurią kam nors būtų suteikiamos išskirtinės teisės ar nuosavybės teisės į tokį Darbą ar perdarytą Darbą. 
„Socialinė interneto svetainė“ reiškia interneto svetainę ar programą, kurios pagrindinė paskirtis yra palengvinti 
socialinį bendravimą tarp jos vartotojų ir leisti vartotojams dalintis su tokiu socialiniu bendradarbiavimu susijusiu 
turiniu. 

4.6 Dalinimasis su jūsų „Creative Cloud“ Komanda“. Visi Darbą, kuriam licencija suteikta per „Creative Cloud“ 
Komandą“ naudojantys Komandos nariai privalo priklausyti vienam juridiniam asmeniui. Jūsų Komandos planą 
gali naudoti iki 10 komandos narių. Jeigu prieiga prie paslaugų reikalinga daugiau kaip 10 narių arba jums reikia 
licencijų, kurios apima kitus juridinius asmenis, reikia Įmonės plano. 

4.7 Dalinimasis su jūsų „Creative Cloud“ Įmone“. Per jūsų „Creative Cloud“ Įmonę“ ar „Adobe“ Įmonei“ 
pasiūlymą Darbo licenciją gavę „Įmonės „Stock“ Nariai“ gali būti iš skirtingų įmonei priklausančių juridinių 
asmenų. Kiekvieną tokią Darbo licenciją gali naudoti bet kuris įmonės narys.  



5. Mokėjimas ir Abonementas. 

5.1 Mokėjimas. Jeigu įsigyjate abonemento planą, tai mums suteikiate teisę jus apmokestinti abonemento 
mokesčiu, kurio dydis buvo nurodytas pirkimo metu. Jūsų abonementą atnaujinsime automatiškai, nebent jį 
atšauktumėte iki abonemento atnaujinimo. Jeigu jūsų paskyros negalime atitinkamai apmokestinti, jūsų 
abonementą galime pristabdyti ar nutraukti. Atnaujinant abonementą, abonemento mokestis gali pasikeisti. Iki 
to laiko, kol jūsų paskaita išaktyvinama ar nutraukiama, jūs atsakote už visus jums tenkančius mokėjimus. Jokie 
mokesčiai negrąžinami net ir tuo atveju, kai jūsų abonementas nutraukiamas prieš jo galiojimo datą. 

5.2 Savo abonemento negalite perduoti ar leisti juo naudotis kitiems net ir tuo atveju, jeigu jie yra filialai, 
kolegos, rangovai ar darbuotojai. Abonementu gali naudotis tiki įgaliotieji naudotojai. Tačiau, kad Darbu per 
abonementą galėtų naudotis daugiau naudotojų, galite įsigyti papildomas licencijas. Paprašius, jūs privalote 
pateikti įgaliotųjų naudotojų sąrašą. Visi įgaliotųjų naudotojų atsisiųsti Darbai gali būti naudojami tik jūsų vardu. 
Už šių Sąlygų laikymąsi jūs ir kiekvienas įgaliotasis naudotojas prieš mus atsakote kartu ir atskirai. 

5.3 Nepanaudota atsisiųsta medžiaga. Nepanaudotą atsisiųstą medžiagą galime leisti perkelti naudojimuisi 
pagal atnaujintas sąlygas ir ją galutinai išnaudoti, jeigu abonementą atnaujinote, kol jis dar nepasibaigė ir jo vertė 
nėra mažesnė.  

5.4 Viršijimas. Jeigu viršijate pagal abonemento planą leistų atsisiuntimų skaičių, tai visą tą papildomai atsisiųstą 
medžiagą galime apmokestinti, taikydami einamąjį tarifą ir panaudodami mokėjimo informaciją, kurią mums 
pateikėte įsigydami abonemento planą. Šios papildomai atsisiųstos medžiagos kaina gali skirtis nuo tos kainos, 
kurią mokėjote pagal abonemento planą. 

5.5 Informacija apie rezervuotą mokėjimą. Jūsų mokėjimo informacijos mums gali prireikti tik papildomų 
Darbų ar Paslaugų įsigijimo tikslu. Jeigu įsigyjate tokius papildomus pirkinius, mums leidžiate jus atitinkamai 
apmokestinti, pasinaudojant jūsų mokėjimo informacija. Savo mokėjimo informaciją savo paskyros puslapyje 
galite atnaujinti bet kada. 

6. Jūsų apdraudimo įsipareigojimai. 

Mus ir mūsų dukterines bendroves, filialus, tarnautojus, agentus, darbuotojus, partnerius ar licencijų turėtojus 
turite apdrausti nuo bet kokių pretenzijų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, įskaitant racionalius užmokesčius 
advokatams, kurie atsiranda dėl Darbo naudojimo ar yra su tuo susiję (išskyrus apdraustus pagal 7 skyrių (Mūsų 
apdraudimo įsipareigojimai)), arba atsiranda todėl, kad pažeidžiate šias Sąlygas, įskaitant tai, kad Redakcinius 
darbus komerciniu tikslu naudojate negavę visų reikiamų sutikimų ar leidimų. 

Mes turime teisę, pasirinkę savo advokatą, kontroliuoti bet kokios su jūsų apdraudimu susijusios pretenzijos, 
veiksmo ar reikalo gynybą. Ginant bet kurią tokią pretenziją, veiksmą ar reikalą, jūs visiškai bendradarbiausite su 
mumis. 

7. Mūsų apdraudimo įsipareigojimai. 

7.1 Mūsų pareiga apdrausti. Jeigu Darbai naudojami laikantis Sąlygų, nuo bet kokios trečiosios šalies 
pretenzijos, veiksmo ar teisminių procedūrų, taikomų asmeniui ar įmonei (bendrai vadinamų „Pretenzija“) pagal 
šias Sąlygas mes ginsime tiek, kiek Pretenzijoje tvirtinama, kad Apdraustą Darbą jums naudojant pagal šias 
Sąlygas, tiesiogiai pažeidžiamos trečiosios šalies autoriaus teisės, prekių ženklas, viešumo teisės ar privatumo 
teisės („Pretenzija dėl pažeidimo“). „Apdraustas darbas“ reiškia, bet kokį Darbą, kurį jūs įsigijote ar atsisiuntėte 
iš Interneto svetainės ir kuris nebuvo perdarytas, išskyrus Darbą, kuris (A) yra jūsų nemokamų Darbų kolekcijos 
dalis; (B) gali būti kitu būdu atsisiųstas nemokamai ar be pinigų; arba (C) yra bet koks Redakcinis darbas. Mes 
jums sumokėsime už tą žalą, nuostolius, padengsime kainą, išlaidas ar įsipareigojimus (bendrai vadinamus 
„Nuostoliais“), kurie tiesiogiai priskiriami Pretenzijai dėl pažeidimo ir už kuriuos galiausiai kompensuota pagal 
jums nepalankų kompetentingos jurisdikcijos teismo sprendimą arba sutarta mūsų pasirašytoje raštiškoje 
atsiskaitymo sutartyje. 



7.2 Apdraudimo sąlygos. „Adobe“ neatsako už jokią Pretenziją dėl pažeidimo: 

(A) kuri atsiranda dėl (1) bet kokio Apdrausto darbo perdarymo; (2) bet kokio Apdrausto Darbo sujungimo su 
kitais darbais; (3) bet kokio Apdrausto darbo naudojimo po to, kai Apdraustą darbą pašalinome iš mūsų 
Paslaugų arba jums pranešėme, kad reikia nustoti naudoti Apdraustą darbą; arba (4) konteksto, kuriame 
naudojote Apdraustą darbą; arba 

(B) jeigu jūs (1) apie Pretenziją dėl pažeidimo mūsų neįspėjote raštu tuojau pat, kai tik apie ją sužinojote ar 
gavote pranešimą apie ją, ir neatsakote tiek, kiek dėl to mes nukentėjome; (2) nesuteikėte mums racionalios 
pagalbos, kurios prašėme ginant ar tvarkant Pretenziją dėl pažeidimo; (3) nesuteikėte mums išskirtinės teisės 
kontroliuoti ir įgaliojimų sutvarkyti Pretenziją dėl pažeidimo; arba (4) nesusilaikėte nuo susijusio su Pretenzija dėl 
pažeidimo prisipažinimo, kol negavote mūsų raštiško sutikimo.  

7.3 Atsakomybės apribojimas. Nepaisant to, kad gali būti prieštaravimas Sąlygoms arba kitai sutarčiai tarp 
jūsų ir mūsų, neatsižvelgiant į tai, kiek kartų Apdraustas darbas yra atsisiųstas ar jam suteikta licencija, mūsų 
maksimali suminė su bet kokiu Apdraustu darbu susijusi atsakomybė jokiu būdu neviršys 10 000 USD už 
vieną Apdraustą darbą, nebent Apdraustam Darbui „Įmonės „Stock“ Nariai“ licenciją gavo pasinaudodami 
savo „Adobe Stock“ Įmonei pasiūlymu ir tada mūsų maksimali suminė su bet kokiu Apdraustu Darbu susijusi 
atsakomybė jokiu būdu neviršys 25 000 USD už vieną Apdraustą darbą. 

7.4 Vienintelis ir išskirtinis reikalavimų tenkinimo būdas. Tai, kas išdėstyta anksčiau, apibrėžia visą mūsų 
atsakomybę ir įsipareigojimus ir jūsų vienintelį bei išskirtinį reikalavimų tenkinimo būdą, susijusius su bet kokiu 
Apdraustu darbu ar Pretenzija dėl pažeidimo. 

8. Atsakomybę naikinanti sąlyga. 

Mes neatsakome už Darbo tikslumą, įskaitant bet kokius susijusius aprašymus ar darbe esančius reikšminius 
žodžius, kuriuos pateikė mūsų autoriai. 

9. Nutraukimas. 

Jeigu pažeisite sąlygas, įspėję jus, galime nutraukti Sąlygų galiojimą ar panaikinti su bet kokiu darbu susijusias 
jūsų teises. Mes galime neleisti iš Interneto svetainės atsisiųsti bet kokį Darbą. 

10. Nutraukimo arba atšaukimo įsigaliojimas. 

Nutraukus sąlygų galiojimą, jūs galite toliau naudoti Darbą, jeigu esate jį atsisiuntę ir už jį sumokėję ir jeigu 
laikotės Sąlygų. Jeigu jūsų abonementas baigia galioti arba nutraukiamas Sąlygų galiojimas, iš jūsų atimamos 
visos teisės į visą ir bet kokią bei visą nepanaudotą atsisiųstą medžiagą.  
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