
 

Додаткові умови Adobe Stock 

Останнє оновлення: 15 жовтня 2016 р. Замінює попередню версію від 16 червня 2016 р. у повному обсязі.  

Користування Службами Adobe Stock і Творами (як описано нижче) регулюється цими додатковими 
умовами, які доповнюють Умови використання веб-сайту Adobe.com (надалі разом із цими Додатковими 
умовами — «Умови»), з якими можна ознайомитися на веб-сайті www.adobe.com/go/terms_ua, і які є 
їхньою невід'ємною частиною. Терміни, виділені з великої літери, але не визначені в цьому документі, 
мають таке ж значення, що й в Умовах використання веб-сайту Adobe.com. 

1. Визначення 

1.1 Термін «Веб-сайт» означає веб-сайт Adobe Stock або інші веб-сайти корпорації Adobe. 

1.2 Термін «Твір (Твори)» означає фотографії, ілюстрації, зображення, відеоролики, 3D-моделі, шаблони 
(в тому числі захищені авторським правом матеріали, додані в шаблон або подані разом із шаблоном) 
або інші ілюстровані та графічні роботи, які ви купуєте або завантажуєте з будь-яких Веб-сайтів. 

2. Право власності 

Окрім випадків, прямо визначених цими Умовами, ми і наші ліцензіари зберігаємо всі права, в тому числі 
право власності, на Твори і пайову участь в них. У силу цих Умов права, в тому числі право власності, на 
Твори і пайову участь в них не буде передано Вам. 

3. Ліцензія на Твір 

3.1 Стандартна ліцензія. За умови дотримання Вами цих Умов ми надаємо Вам невиключну, безстрокову, 
дійсну в усьому світі ліцензію, що не підлягає субліцензуванню, без права передачі на використання, 
відтворення, зміна або вiдтворення Творів з метою маркетингу, реклами, внутрішньої презентації або 
художнього оформлення цифрових творів, як-от мобільна реклама, мобільні додатки, електронні 
листівки, електронні публікації (електронні книги, електронні журнали, блоги тощо), а також з метою 
особистого або некомерційного використання на додаток до обмежень, які описано в розділі 4 
(Обмеження) («Стандартна ліцензія»). Вам буде надано Розширення ліцензії (як визначено нижче) або 
Розширену ліцензію (як визначено нижче), тільки якщо Ви придбали Розширення ліцензії або Розширену 
ліцензію на відповідний Твір. 

3.2 Розширення ліцензії. За умови дотримання Вами цих Умов, якщо Ви придбали Розширення ліцензії, 
Ви матимете аналогічні права, що надаються за Стандартною ліцензією, на які не поширюється розділ 
4.2 (A) («Розширення ліцензії»). Ви отримаєте Розширену ліцензію тільки після того, як виберете 
Розширену ліцензію на відповідний Твір. 

3.3 Розширена ліцензія. За умови дотримання Вами цих умов у разі придбання Розширеної ліцензії, 
Ви матимете аналогічні права, що надаються Розширенням ліцензії, і зможете поширювати Твори, додані 
до будь-якої одиниці товару, або інші авторські твори («Розширена ліцензія»). Уточнюємо, що Ви 
можете використовувати, відтворювати, поширювати або відображати Твори, пов'язані з таким: 

(A) електронні шаблони і додатки з шаблонами дизайну, призначені для перепродажу; 

(B) будь-які товари або послуги, призначені для перепродажу або розповсюдження, в тому числі, крім 
іншого, горнятка, футболки, плакати, вітальні листівки або інші товари і будь-які послуги «друку на 
вимогу»; 
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(C) PR-кампанії для просування товарів або послуг в засобах масової інформації. Якщо Ви додасте Твір у 
рекламний прес-реліз, виданий для засобів масової інформації, Ви можете поширювати серед засобів 
масової інформації тільки автономний файл зображення за умови, що публікувати Твір, пов'язаний з 
прес-релізом, буде дозволено виключно засобам масової інформації, і засоби масової інформації не 
будуть використовувати або поширювати Твір будь-яким іншим чином. 

3.4 Редакційні твори. Ви можете використовувати, відтворювати та відображати на Веб-сайті Твори, 
призначені «Виключно для редакційного використання» («Редакційні твори»), тільки для 
некомерційних цілей відповідно до додаткових обмежень, описаних у розділі 4.3 (Обмеження на 
редакційне використання), і будь-яких додаткових обмежень, описаних у Документації, пов'язаній з 
Редакційними творами (наприклад, деякі Редакційні твори можна використовувати тільки в певних 
регіонах). Ви можете використовувати Редакційні твори для комерційних цілей, якщо отримаєте необхідні 
дозволи та відмови від права, необхідні для окремого використання. Під редакційними цілями ми маємо 
на увазі, що Ви можете використовувати Редакційні твори в зв'язку з подіями, які заслуговують на 
висвітлення або представляють культурний інтерес, зазвичай в газетних або журнальних статтях, блогах 
або аналогічних засобах масової інформації. Ви також можете використовувати в редакційних цілях інші 
Твори (не призначені «Виключно для редакційного використання»). Ви повинні відобразити 
повідомлення про авторське право в зв'язку з Творами, які використовуєте в редакційних цілях, у такому 
форматі: © Ім'я та прізвище автора — stock.adobe.com. 

3.5 Використання співробітниками та субпідрядниками. Заборонено передавати Твори в незміненому 
вигляді. Незважаючи на це, Ви можете передавати співробітникам або субпідрядникам файли, що містять 
Твори або дозволені похідні твори, за умови, що співробітники та субпідрядники погоджуються 
дотримуватися обмежень, описаних у цих Умовах, і використовувати Твори виключно від Вашого імені. 
Співробітники та субпідрядники не мають додаткових прав на використання Творів. 

3.6 Використання клієнтами. Ви можете використовувати ліцензію, яку надано згідно з цими Умовами, 
в інтересах одного з Ваших клієнтів за умови, що ви передасте свою ліцензію клієнту, а клієнт 
зобов'язується дотримуватися цих Умов і обмежень. Ви несете відповідальність за використання Творів 
Вашим клієнтом. Якщо Ви збираєтеся використовувати один і той же Твір в інтересах інших клієнтів, 
Ви повинні придбати додаткові ліцензії на нього. 

3.7 Цифрова бібліотека. Ви можете створити цифрову бібліотеку, конфігурацію мережі або аналогічне 
компонування, щоб дозволити співробітникам і клієнтам Вашої компанії переглядати Твори. 

3.8 Збереження прав. Якщо Твори порушують ці Умови, ми можемо доручити Вам припинити будь-яке 
використання, поширення та володіння такими Творами, і Ви повинні будете негайно виконати таке 
доручення. Ми зберігаємо за собою всі права, що чітко не надаються згідно з цими Умовами. 

4. Обмеження 

4.1 Загальні обмеження. Вам заборонено використовувати Твори не за призначенням. За винятком 
випадків, дозволених розділом 3 (Ліцензія на Твори), Вам заборонено: 

(A) продавати, розповсюджувати або надавати ліцензію на Твори або змінені Твори у вигляді окремого 
файлу або частини онлайнової бази даних або будь-якої іншої бази даних, або будь-який похідний продукт, 
що містить Твори, таким чином, який дозволить третій стороні використовувати, завантажувати, видобувати 
Твори або отримувати доступ до Творів у вигляді окремого файлу або електронного шаблону; 

(B) надавати загальний доступ до Творів будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам або 
розміщувати Твори онлайн у переданому форматі або на електронній дошці оголошень; 

(C) використовувати, відтворювати, поширювати, виконувати, змінювати або зображати Твори (самі по 
собі або в поєднанні з будь-якими іншими авторськими творами) будь-яким способом, який є 
наклепницьким, образливим або іншим чином безчесним або непристойним; 



(D) видаляти будь-які повідомлення про авторські права, права власності або інші відомості, які можуть 
бути вказані на Творі, бути вбудованими в нього або бути пов'язаними з ним в первісному завантаженому 
вигляді або у вигляді будь-якої дозволеної резервної копії; 

(E) додавати Твори до товарного знаку або знаку обслуговування; 

(F) вживати будь-яких заходів щодо Творів, які передбачають, що автор Твору, особи або майно, які були 
задіяні в Творах (якщо такі є), схвалюють будь-які політичні, економічні чи інші рухи або партії, які 
просувають певну ідею; 

(G) використовувати Твори таким чином, щоб виставити особу на фотографії в поганому світлі або таким 
чином, що дискредитує, незаконним, аморальним або образливим чином, в тому числі, крім іншого, 
використання Творів в порнографії, рекламі тютюнових виробів, рекламі розважальних клубів для 
дорослих або аналогічних місць (наприклад, ескорт-послуг) або політичної агітації, що тягне за собою 
психічні або фізичні захворювання або погіршення психічного або фізіологічного стану; або 

(H) використання Твору (або Редакційного твору) в редакційних цілях без супроводжуючого 
повідомлення про авторські права. 

4.2 Додаткові обмеження 

(A) Якщо у Вас є Розширення ліцензії або Розширена ліцензія на Твір, Ви не можете відтворювати Твір або 
дозволяти його відтворення понад 500 000 разів загалом. Наприклад, Твір може бути видано максимум в 
500 000 друкованих матеріалах (листівки, оголошення, обкладинки, пакети тощо). Так само Твір не може 
бути додано в телевізійну програму, відеоролик або іншу цифрову продукцію, якщо аудиторія перевищує 
500 000 глядачів загалом. Це обмеження не поширюється (1) на Твори, які відображаються тільки на 
веб-сайті, в соціальних мережах і мобільних додатках; або (2) на Твори, які є відеороликами. Цей розділ 
4.2 (A) не поширюється на членів, які ліцензують Твори, користуючись пропозицією Adobe Stock для 
організацій («Члени Stock для організацій»).  

(B) Якщо у Вас є Розширена ліцензія на Твір, Ви можете поширювати тільки Твір, доданий до одиниці 
товару, в таких випадках: (1) якщо Твір було змінено таким чином, що змінений Твір не суттєво схожий на 
оригінальний і може кваліфікуватися як оригінальний авторський твір або (2) якщо початкову вартість 
одиниці товару не додано до самого Твору. Уточнюємо, що згідно зі Стандартною і Розширеною 
ліцензіями розміщення незмінних Творів на плакаті, призначеному для перепродажу, заборонено, 
оскільки початкова вартість буде залежати від самого Твору.  

(C) Якщо у вас є Розширена ліцензія на Твір, Ви не можете використовувати, додавати або впроваджувати 
Твір в будь-які електронні шаблони, шаблони дизайну або додатки (наприклад, шаблон веб-дизайну або 
презентації або шаблони електронних вітальних листівок і візитних карток). 

4.3 Обмеження щодо редакційного використання. Що стосується редакційних творів, Вам заборонено: 

(A) використовувати Редакційні твори для будь-яких комерційних цілей, в тому числі реклама, промо-
акції, рекламні статті (наприклад, оголошення в журналі, представлене в стилі редакційної статті); або 

(B) змінювати Редакційні твори, за винятком незначних коригувань технічної якості (наприклад, тонів або 
яскравості), незначного обрізання або зміни розміру лише за умови збереження редакційного змісту та 
сенсу Редакційного твору. 

4.4 Використання веб-сайтів. Незважаючи на будь-які положення про протилежне, в цих Умовах щодо 
використання та відображення Творів на веб-сайтах Ви повинні вжити всіх можливих заходів для того, 
щоб запобігти завантаженню або повторному використанню Творів відвідувачами веб-сайтів. 

4.5 Використання в соціальних мережах. Ви можете розміщувати в Соціальній мережі або завантажити 
в Соціальну мережу незмінювану версію Творів в таких випадках: (A) якщо Ви додаєте повідомлення про 
авторські права в сам Твір (© Ім'я та прізвище автора — stock.adobe.com) і (B) якщо умови використання, 
що регулюють Соціальну мережу, не містять положення, згідно з яким будь-кому буде надано виняткові 
права або права власності щодо такого Твору або зміненого Твору. Термін «Соціальна мережа» означає 



веб-сайт або додаток, який в основному сприяє соціальній взаємодії між користувачами і дозволяє 
користувачам обмінюватися контентом у зв'язку з соціальною взаємодією. 

4.6 Спільне використання через Creative Cloud для робочих груп. Члени робочої групи, які 
використовують Твір, ліцензований через Creative Cloud для робочих груп, повинні належати до одної 
юридичної особи. План Вашої робочої групи підтримує до 10 членів робочої групи. Корпоративний план 
потрібен, якщо більше 10 членів потребують доступу до служби або якщо Вам потрібні ліцензії, які 
поширюються на інші юридичні особи. 

4.7 Спільне використання через Creative Cloud для організацій. Використовуючи Твір, ліцензований 
через Creative Cloud для організацій або пропозицію Adobe для організацій, члени Stock для організацій 
можуть належати до різних юридичних осіб у рамках однієї організації. Кожну таку ліцензія на Твір може 
використовувати будь-який член організації.  

5. Оплата і підписка 

5.1 Оплата. Якщо Ви купуєте план підписки, то Ви надаєте нам право стягувати з Вас передплату, яка 
перераховується під час купівлі. Ми продовжуватимемо Вашу підписку автоматично, якщо Ви не скасуєте 
її до оновлення Вашої підписки. Ми можемо призупинити або припинити дію Вашої підписки, якщо ми не 
зможемо стягнути відповідну оплату з Вашого рахунку. Передплату може бути змінено під час 
поновлення Вашої підписки. Ви несете відповідальність за всі витрати, понесені до відключення або 
припинення дії Вашого облікового запису. Оплата не підлягає поверненню, навіть в разі припинення дії 
Вашої підписки до завершення терміну дії. 

5.2 Ви не можете передавати Вашу підписку або дозволяти іншим особам використовувати її, навіть якщо 
вони є Вашими дочірніми компаніями, колегами, субпідрядниками або співробітниками. Передплату 
можуть використовувати тільки уповноважені користувачі. Однак Ви можете придбати додаткові ліцензії 
для більшої кількості користувачів, щоб вони могли використовувати Твір через підписку. Ви повинні 
надати список уповноважених користувачів за запитом. Усі Твори, які завантажили уповноважені 
користувачі, можна використовувати виключно від Вашого імені. Ви і кожен уповноважений користувач 
несуть перед нами солідарну відповідальність за дотримання цих Умов. 

5.3 Невикористані завантаження. Ми можемо дозволити перенести невикористані завантаження на 
термін продовження до максимальної суми винагороди, якщо Ви оновили підписку, не дозволяючи їй 
стекти або не замінюючи її на більш дешеву підписку.  

5.4 Перевищення лімітів. У разі перевищення Вами лімітів кількості завантажень, що передбачені Вашим 
планом підписки, ми можемо стягувати оплату за будь-які додаткові завантаження за поточним тарифом 
на такі завантаження, використовуючи платіжну інформацію, яку Ви надали нам під час придбання 
Вашого плану підписки. Вартість додаткових завантажень може відрізнятися від вартості завантажень в 
рамках кількості, яку передбачає Ваш план підписки. 

5.5 Зберігання платіжної інформації. Ми можемо вимагати від Вас зберігати Вашу платіжну інформацію у 
нас виключно з метою придбання додаткових Творів або Послуг. Якщо Ви здійснюєте додаткові покупки, 
тим самим Ви даєте нам дозвіл стягувати відповідну оплату, використовуючи Вашу платіжну інформацію. 
Ви можете будь-коли оновити свою платіжну інформацію зі своєї сторінки облікового запису. 

6. Ваші зобов'язання щодо відшкодування 

Ви погоджуєтеся відшкодувати нам і нашим дочірнім компаніям, філіям, службовцям, агентам, 
співробітникам, партнерам або ліцензіарам збитки, понесені внаслідок будь-яких претензій, вимог або 
втрат, в тому числі судові витрати, що випливають з використання Вами Творів (за винятком тих, які 
відшкодовуються згідно розділу 7 (Наші зобов'язання щодо відшкодування)) або пов'язані з ним, або 
порушенням Вами цих Умов, у тому числі використання Редакційних творів у комерційних цілях без 
отримання всіх необхідних погоджень або дозволів. 



Ми маємо право контролювати ведення захисту за пред'явленими претензіями, позовами або судовими 
розглядами, що підлягають компенсації Вами, залучаючи обраного нами адвоката. Ви повинні повністю 
співпрацювати з нами під час ведення захисту за пред'явленими претензіями, позовами або судовими 
розглядами. 

7. Наші зобов'язання щодо відшкодування 

7.1 Наш обов'язок щодо відшкодування. За умови, що Твори використовують відповідно до цих Умов, 
ми зобов'язуємося захищати будь-які претензії третіх сторін, позови або судові розгляди щодо фізичної 
або юридичної особи (надалі разом — «Позов») впродовж терміну дії цих Умов таким чином, що Позов 
передбачає, що використання Вами Відшкодовуваних творів відповідно до цих Умов безпосередньо 
порушує авторські права, товарні знаки, права на рекламу або права на приватне життя третіх сторін 
(надалі — «Позов щодо порушення прав»). Термін «Відшкодовуваний твір» означає будь-який 
незмінений твір, який Ви придбали та завантажили з Веб-сайту, за винятком Творів, які: (A) є частиною 
нашої колекції безкоштовних Творів; (B) можна завантажити без сплати кредитів або грошової 
компенсації іншим чином; або (C) є Редакційним твором. Ми зобов'язуємося відшкодувати Вам збитки, 
втрати, витрати або зобов'язання (разом надалі — «Збитки»), безпосередньо пов'язані з Позовом щодо 
порушення прав, за яким остаточно винесено рішення судом компетентної юрисдикції проти Вас, або 
узгодженим в письмовому договорі про врегулювання, підписаним нами. 

7.2 Умови відшкодування. Корпорація Adobe не несе відповідальності за Позови щодо порушення прав: 

(A) які випливають з (1) будь-якої зміни Відшкодовуваного твору; (2) у будь-якій комбінації 
Відшкодовуваних творів із іншими творами; (3) у разі будь-якого використання Відшкодовуваних творів 
після видалення Відшкодовуваних творів з наших Послуг або доручення Вам припинити використання 
Відшкодовуваних творів; або (4) у контексті, в якому Ви використовували Відшкодовуваний твір; або 

(B) якщо Ви (1) не повідомите нас у письмовій формі про Позов про порушення прав відразу ж після того, 
як Ви дізнаєтеся чи отримаєте повідомлення про нього, в тих випадках, коли ми понесемо збитки в разі 
неповідомлення; (2) не надасте нам допомоги, яку ми просимо для захисту або врегулювання Позову про 
порушення прав; (3) не надасте нам виняткове право керувати Позовом про порушення прав і 
повноваження врегулювати Позов щодо порушення прав; або (4) утримаєтеся від зізнань щодо Позову 
про порушення прав без нашої попередньої письмової згоди.  

7.3 Обмеження відповідальності. Незважаючи на будь-які суперечності, що містяться в цих Умовах 
або в будь-якій іншій угоді між Вами та нами, незалежно від того, скільки разів Відшкодовуваний твір 
було завантажено або ліцензовано, наша максимальна сукупна відповідальність щодо будь-якого 
Відшкодовуваного твору в жодному разі не перевищуватиме 10 000 доларів США за 
Відшкодовуваний твір, якщо Відшкодовуваний твір було ліцензовано членами Stock для організацій 
через пропозицію Adobe Stock для організацій; в цьому разі наша максимальна сукупна 
відповідальність щодо будь-якого Відшкодовуваного твору в жодному разі не перевищуватиме 
25 000 доларів США за Відшкодовуваний твір. 

7.4 Єдиний та виключний засіб захисту прав. Вище перелічено всі наші зобов'язання та відповідальність, 
а також Ваш єдиний та виключний засіб захисту прав щодо будь-якого Відшкодовуваного твору або 
Позову про порушення прав. 

8. Відмова від гарантій 

Ми не несемо відповідальність за точність Творів, в тому числі за будь-який пов'язаний з ним опис або 
ключові слова, які додали до Твору наші автори. 



9. Припинення 

Ми можемо припинити ці Умови або Ваші права щодо будь-якого Твору після попереднього повідомлення 
в разі порушення Вами цих Умов. Ми можемо відмовити в завантаженні будь-якого Твору з Веб-сайту. 

10. Наслідки припинення 

Після припинення цих Умов Ви можете надалі використовувати завантажений й оплачений Вами Твір за 
умови дотримання Вами цих Умов. Після завершення терміну дії Вашої підписки або розірвання цих Умов 
Ви втратите всі права, права власності та пайову участь щодо всіх невикористаних завантажень.  
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