
Behancen lisäehdot

Päivitetty viimeksi 14.11.2016. Korvaa aiemman version kokonaan.

Behance-palveluiden käyttöön sovelletaan näitä Lisäehtoja, jotka täydentävät Adoben Käyttöehtoja (yhdessä näiden 
lisäehtojen kanssa ”Ehdot”), jotka löytyvät osoitteesta http://www.adobe.com/go/terms_fi. Niillä isolla alkukirjaimella 
kirjoitetuilla termeillä, joita tässä ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin Ehdoissa.

1. Oman Sisällön lisenssit.

Käyttäjän sisällön omistusoikeus ja muut oikeudet pysyvät käyttäjällä. Adobe vaatii kuitenkin, että käyttäjä antaa tietyt 
käyttöluvat sisältöön. Ladatessaan tai lähettäessään sisältöä palveluihin käyttäjä antaa Adobelle ei-yksinomaisen, 
maailmanlaajuisen, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, jäljentää, näyttää julkisesti, jakaa, 
muokata (esim. käyttäjän oman sisällön esittämiseksi paremmin), esittää julkisesti ja kääntää sisältöä. Tämän luvan 
tarkoituksena on Palvelujen ylläpitäminen, markkinointi, edistäminen ja parantaminen. Adobe ilmaisee sisällön lähteeksi 
Käyttäjän, jos Adobe sisällyttää Käyttäjän omaa sisältöä johonkin Palvelun ominaisuuteen tai myynninedistämis- tai 
markkinointimateriaaleihin.

2. Käyttäjän käyttäytyminen.

2.1 Palvelujen väärinkäyttö on kielletty. Palvelujen käyttäminen laittomiin, oikeuksia loukkaaviin, häiritseviin, haitallisiin, 
uhkaaviin, luvattomiin, rikkomusperäisiin, halventaviin, kunniaa loukkaaviin, säädyttömiin, rienaaviin, siveettömiin, 
vihamielisiin ja muuten ei-toivottaviin tarkoituksiin on kielletty. Vaikka käyttäjä voi vapaasti tehdä omaa sisältöään tunnetuksi 
Palveluissa, käyttäjä ei saa lähettää roskapostia toisille käyttäjille viesteinä tai projektien kommenteissa. Käyttäjä ei saa urkkia 
tietoonsa tai kerätä muiden tietoja ilman lupaa. Käyttäjä ei saa kehystää Palveluita tai verkkosivustoa ilman Adoben 
suostumusta. Käyttäjä ei saa kopioida tai jäljitellä Palvelujen suunnitelmaa, ulkoasua, taittoa tai tuntumaa. Käyttäjä saa 
käyttää Palveluita vain omien luovien töidensä julkaisuun. Käyttäjä ei saa käyttää Palveluita yleisenä kuvien 
isännöintialustana esimerkiksi bannerimainoksia varten. Jos Adobe päättää, että käyttäjän käyttäytyminen rikkoo Ehtoja tai 
Adoben Yhteisösääntöjä, jotka ovat saatavissa osoitteessa http://www.behance.net/misc/community ja jotka kaikki 
sisällytetään Ehtoihin viittauksena, Adobe voi koska tahansa poistaa Käyttäjän oman sisällön tai estää käyttäjää käyttämästä 
Palveluita joko ilmoittaen tai ilmoittamatta siitä Käyttäjälle.

2.2 Toisena esiintyminen. Behancen tarkoitus on antaa luoville ammattilaisille tunnustusta heidän tekemästään työstä, joten 
Adobe vaatii, että käyttäjä suostuu käyttämään profiilissaan oikeaa nimeään. Jos Adobe uskoo hyvässä uskossa, että käyttäjä 
on luonut toisena henkilönä esiintyvän tilin, Adobe voi oman harkintansa mukaan ja sisäisen tutkinnan jälkeen siirtää 
käyttäjän tilin sille henkilölle, jona käyttäjä on esiintynyt, tai irtisanoa käyttäjän tilin ilman vahingonkorvausvastuuta 
käyttäjälle.

2.3 Ilmoittaminen Adobelle muiden käyttäjien tekemistä Palvelujen väärinkäytöksistä. Adobe toivoo, että jos käyttäjä 
näkee Palveluissa ongelmakäyttäytymistä tai ongelmallista sisältöä, käyttäjä ilmoittaa siitä Adobelle napsauttamalla Report 
(Raportoi) -painiketta.

3. Käyttäjän oman sisällön käyttäminen ja jakaminen. Lähettämällä omaa sisältöään Adoben Palveluihin Käyttäjä antaa 
myös muille Behance-käyttäjille oikeuden jakaa Käyttäjän omaa sisältöä erilaisten Behanceen integroitujen yhteisöpalvelujen 
kautta. Adobe voi tarjota Käyttäjälle tapoja oman sisällön käyttämiseen ja poistamiseen. Adoben Palveluun voi myös kuulua 
tapoja, joilla Käyttäjä voi rajoittaa oman sisältönsä käytön ja siihen pääsyn laajuutta (ja esimerkiksi asettaa omaa sisältöään 
saataville Creative Commons -käyttöoikeuksien nojalla). Käyttäjä on vastuussa omalle sisällölleen asetettavien rajoitusten 
määrittämisestä ja asianmukaisen pääsytason asettamisesta omalle sisällölleen. Adobe ei valvo tai säätele sitä, mitä muut 
tekevät Käyttäjän omalla sisällöllä. Käyttäjän on itse tiedotettava muille käyttäjille, kuinka Käyttäjän omaa sisältöä voidaan 
jakaa, ja asetettava omalle Sisällölleen asianmukaiset pääsy- ja jakamisasetukset.

4. Kolmansien osapuolten verkkosivustot ja palvelut. Adobe saattaa esittää linkkejä verkkosivustoihin tai palveluihin, joiden 
ylläpitäjä Adobe ei ole. Adobe ei voi vaikuttaa tällaisissa verkkosivustoissa tai palveluissa esiintyvään sisältöön eikä ole 
vastuussa siitä.

http://www.adobe.com/go/terms_fi
http://www.behance.net/misc/community


5. Palvelun erityiset ehdot. Tietyt Palvelut edellyttävät tilaamista tai jäsenyyttä ennen kuin käyttäjälle annetaan käyttöoikeus 
Palveluun joko kokonaan tai osittain. Tilausehdot ovat nähtävillä osoitteessa 
http://www.adobe.com/go/subscription_terms_fi.

5.1 Adobe-lahjakkuudet.

5.1.1 Käyttäjä ei saa julkaista työpaikkailmoituksia, joilla haetaan osanottajia työkilpailuihin tai pyydetään yksilöityä ja ilmaista 
työtä luovilta ammattilaisilta. Tällaiset ilmoitukset saatetaan poistaa ilman hyvitystä.

5.1.2 Adobe tarjoaa maksullisen ”Lahjakkuuksien haku” -toiminnon rekrytoijille ja yrityksille lahjakkaiden kykyjen löytämiseksi 
ja palkkaamiseksi. Lataamalla julkisen profiilin tai julkisen projektin Palveluihin käyttäjä hyväksyy, että julkiset tiedot voidaan 
sisällyttää lahjakkuushaun tuloksiin.

6. Behance API. Jos Adobe toimittaa Behancen API:n käyttäjälle osana Palveluita, käyttäjä saa henkilökohtaisen, ei-
yksinomaisen, ei-siirrettävän ja ei-alilisensioitavan oikeuden käyttää Behancen API:tä vain ei-kaupallisiin tarkoitukseen näissä 
Ehdoissa kuvatulla tavalla (ellei Adobe ole antanut käyttäjälle erillistä kirjallista lupaa muuhun) ja seuraavien rajoitusten 
mukaisesti:

6.1 Käyttäjän on noudatettava kaikkia vaatimuksia tai rajoituksia, jotka Palvelujen kautta saatavilla olevien sisältöjen ja 
projektien omistajat ovat ilmoittaneet. Käyttäjän on poistettava tätä rikkovat sisällöt ja projektit sovelluksesta 24 tunnin 
kuluessa siitä, kun sisällön omistaja on esittänyt pyynnön.

6.2 Käyttäjällä on oltava sovellusta varten oma tietosuojakäytäntö, jossa kuvataan tietosuoja- ja tiedonkeruuperiaatteet.

6.3 Käyttäjä ei saa käyttää Behancen API:tä sovellukseen, joka kopioi tai pyrkii korvaamaan Palvelujen keskeiset 
käyttäjäkokemukset.

6.4 Käyttäjä ei saa salata tai peittää henkilöllisyyttään tai sovellustaan.

6.5 Käyttäjä ei saa kopioida, muokata, jaella, myydä tai vuokrata mitään Behancen API:n osaa tai takaisinmallintaa tai purkaa 
Behancen API:tä, elleivät nämä rajoitukset ole lainvastaisia ja ellei käyttäjä ole pyytänyt lupaa Adobelta kirjallisesti etukäteen.

6.6 Käyttäjä ei saa tallentaa Behancen sisältöä tai materiaaleja välimuistiin tai muualle muuten kuin palvelun käyttöä varten 
(korkeintaan 30 päivän ajaksi).

6.7 Käyttäjä ei saa käyttää Behancen API:tä sovellukseen, joka liittyy vakoiluohjelmiin, mainosohjelmiin tai muihin 
haittaohjelmiin tai -koodeihin.

6.8 Käyttäjä ei saa käyttää Behancen API:tä millään tavalla, joka rikkoo lakia tai määräyksiä tai joka loukkaa kolmannen 
osapuolen oikeuksia, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen ja julkaisuoikeus.

6.9 Käyttäjä ei saa käyttää Behancen API:tä tavalla, joka vahingoittaa Palvelujen tai muiden Behancen API:tä käyttävien 
sovellusten vakautta.

6.10 Behance API:n käyttöoikeus päättyy automaattisesti, jos käyttäjä rikkoo jotakin näistä ehdoista tai jos Behance milloin 
tahansa ilmoittaa peruvansa käyttöoikeuden.
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