
Dodatečné podmínky služby Behance.

Naposledy aktualizováno 14. listopadu 2016. Zcela nahrazuje předchozí verzi.

Využívání Služeb Behance podléhá těmto Dodatečným podmínkám, které doplňují Všeobecné podmínky používání služeb 
společnosti Adobe, jež jsou k dispozici na adrese http://www.adobe.com/go/terms_cz, a stávají se jejich součástí (Všeobecné 
podmínky včetně těchto dodatečných podmínek dále jako „Podmínky“). Pojmy začínající verzálkou (velké písmeno), které 
nejsou vymezeny v těchto Dodatečných podmínkách, mají stejný význam jako v Podmínkách.

1. Oprávnění k vašemu obsahu. 

Jsou zachována veškerá vaše práva a vlastnictví k vašemu obsahu, avšak požadujeme od vás určitá svolení ohledně vašeho 
obsahu. Nahráním nebo odesláním obsahu do Služeb udělujete nevýhradní, celosvětovou, nezpoplatněnou převoditelnou 
licenci (kterou lze poskytnout dále) k užívání, rozmnožování, veřejnému zobrazování, distribuci, úpravám (například pro lepší 
zobrazení vašeho obsahu), veřejné produkci a překladu obsahu. Vámi udělená licence je pro účely provozování, marketingu, 
propagace a zlepšování Služeb. Pokud začleníme váš obsah do funkcí Služeb nebo propagačních či marketingových 
materiálů, označíme takový obsah jako váš.

2. Chování uživatelů. 

2.1 Nezneužívejte těchto Služeb. Služby nesmíte používat k provádění čehokoli nezákonného, porušujícího, rozvratného, 
škodlivého, ohrožujícího, násilného, protiprávního, urážlivého, hanlivého, lascivního, neuctivého, obscénního, nenávistného či 
jinak závadného. Ačkoli máte možnost prostřednictvím Služeb propagovat dílovou tvůrčí práci, nesmíte ostatním uživatelů 
zasílat nevyžádané hromadné vzkazy ani komentáře v projektu. Nesmíte provádět phishing ani shromažďovat informace 
jiných osob bez jejich souhlasu. Bez našeho souhlasu nesmíte vkládat Služby ani naši webovou stránku na jiné webové 
stránce. Nesmíte kopírovat ani napodobovat design, rozvržení ani vizuální dojem Služeb, Služby využívejte pouze ke 
zveřejňování vlastní tvůrčí práce. Služby nesmíte využívat jako obecnou službu pro hostování obrázků, například pro reklamní 
proužky (bannery) atd. Pokud usoudíme, že vaše chování porušuje Podmínky nebo naše Pokyny pro komunitu, které jsou k 
dispozici na adrese http://www.behance.net/misc/community, a které se odkazem stávající součástí Podmínek, můžeme váš 
obsah odstranit nebo vám znemožnit používání Služeb, a to kdykoli po předchozím upozornění nebo bez něj.

2.2 Přisvojení totožnosti. Protože smyslem služby Behance je, aby osoby v kreativním průmyslu získali ocenění za svá díla, 
požadujeme, abyste ve svém profilu používali své skutečné jméno (a k užívání svého skutečného jména se zavazujete). Pokud 
se budeme v dobré víře domnívat, že jste vytvořili účet, kterým se vydáváte za jinou osobu, můžeme podle svého vlastního 
uvážení po vnitřním šetření tento účet převést na osobu, za kterou se vydáváte, nebo jej bez jakékoli právní odpovědnosti 
vůči vám zrušit.

2.3 Pokud se dozvíte o zneužívání Služeb, informujte nás. Žádáme vás o nahlášení jakéhokoli problematického chování 
nebo obsahu, které v našich Službách zaznamenáte, klepnutím na tlačítko „Nahlásit“ a uvedením podrobností.

3. Přístup k vašemu obsahu a jeho sdílení. Odesláním obsahu do našich služeb poskytujete také ostatním uživatelům služby 
Behance právo sdílet váš obsah v rámci různých sociálních sítí, které spolupracují se službou Behance. Můžeme vám 
nabídnout přístupu k vašemu obsahu a jeho odstranění. vám nabí omezení užívání vašeho obsahu a přístupu k němu a 
omezení užívání vašeho obsahu a přístupu k němu jinými uživateli (můžete zpřístupna základě licencí Creative Commons). 
Vy sami odpovídáte za nastavení omezení pro svůj obsah i za nastavení příslušné úrovně přístupu k tomuto obsahu. 
Nesledujeme ani nekontrolujeme, co s vaším obsahem provádějí ostatní uživatelé. Je vaší odpovědností informovat ostatní 
uživatele, jakým způsobem lze váš obsah sdílet, a příslušným způsobem upravit nastavení související s přístupem k vašemu 
obsahu a jeho sdílením.

4. Webové stránky a služby třetích stran. Můžeme zahrnout odkazy na webové stránky nebo služby, které neprovozujeme. 
Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, který se zobrazuje na těchto webových stránkách nebo ve službách, a neneseme za 
něj odpovědnost.

5. Podmínky platné konkrétně pro Službu. Pro přístup k některým Službám nebo jejich částem je nutné zaplacení 
předplatného nebo členského poplatku. Předplatitelské podmínky jsou k dispozici na adrese 
http://www.adobe.com/go/subscription_terms_cz.

5.1 Služba společnosti Adobe „Talent“. 
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5.1.1 Nesmíte inzerovat pracovní nabídky, které odkazují na konkrétní pracovní soutěže či na jiné příležitosti, jež od pracovníků 
v tvůrčím průmyslu žádají zakázkovou nebo neplacenou tvůrčí práci. Tyto inzertní nabídky mohou být bez náhrady 
odstraněny.

5.1.2 Náborářům i právnickým osobám, kteří za účelem pracovní nabídky hledají pracovníky v tvůrčím průmyslu, nabízíme 
placenou službu vyhledávání talentů (Talent Search). Načtením veřejného profilu nebo veřejného projektu do Služeb 
souhlasíte s tím, že se tyto veřejné informace mohou zobrazit ve výsledcích vyhledávání talentů.

6. Behance API. Jestliže vám jako součást Služeb zpřístupníme Behance API, zaručujeme vám osobní, nevýhradní a 
nepřevoditelnou licenci (kterou nelze dále poskytnout) k užívání služby Behance API výhradně pro nekomerční účely 
způsobem, jenž je v souladu s těmito Podmínkami, ledaže jsme vám poskytli jiné konkrétní písemné svolení. Pro užívání 
služby Behance API dále platí tato omezení:

6.1 Jste povinni dodržovat veškeré požadavky či zákazy dané vlastníky obsahu ohledně použití jejich obsahů nebo projektů 
dostupných ve Službách. Takový obsah či projekt jste povinni na základě požadavku vlastníka obsahu odstranit ze své 
aplikace do 24 hodin.

6.2 Jste povinni mít pro svou aplikaci vlastní zásady ochrany osobních údajů, které popisují váš způsob ochrany osobních 
údajů a způsob sběru dat.

6.3 Behance API nesmíte použít pro žádnou aplikaci, která by kopírovala základní zkušenosti uživatelů se Službami nebo se je 
pokoušela nahradit.

6.4 Nesmíte zatajovat ani zastírat svou totožnost ani totožnost své aplikace. 

6.5 Nesmíte kopírovat, upravovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat žádnou část Behance API ani nesmíte provádět 
zpětný překlad či dekompilaci Behance API, pokud zákon tato omezení nezakazuje a pokud jste nás nejprve písemně 
nepožádali.

6.6 Obsah a materiály Behance jste oprávněni ukládat do mezipaměti a archivovat pouze v míře nezbytné pro provoz vaší 
služby, nejvýše však 30 dnů.

6.7 Behance API nesmíte použít pro spyware, adware ani jiné škodlivé programy či kódy.

6.8 Behance API nesmíte použít žádným způsobem, který porušuje zákony, předpisy nebo práva třetích stran, včetně práva na 
ochranu osobních údajů a osobnostních práv.

6.9 Behance API nesmíte použít způsobem, který by negativně ovlivnil stabilitu Služeb nebo jiných aplikací používajících 
Behance API.

6.10 Licence Behance API bude automaticky ukončena, jestliže porušíte kteroukoli z těchto podmínek nebo Behance licenci 
vypoví.
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