
Tilleggsvilkår for Behance.

Sist oppdatert 14. november 2016. Erstatter den tidligere versjonen i sin helhet.

Din bruk av Behance-tjenesten er underlagt disse tilleggsvilkårene, som supplement og er innlemmet i Adobe generelle 
brukervilkår (inkludert disse ekstra betegnelsene, samlet kalt «Vilkår») på http://www.adobe.com/go/terms_no. Vilkår 
skrevet med store bokstaver har samme betydning som definert i vilkårene.

1. Lisenser til innholdet ditt.

Du beholder alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever imidlertid spesielle lisenser fra deg til ditt innhold. Når du 
laster opp innhold til Tjenestene, gir du oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, viderelisensierbar og 
overførbar lisens til å bruke, reprodusere, offentlig vise, distribuere, modifisere (slik at du bedre kan vise frem innholdet ditt, 
for eksempel), offentlig fremføre og oversette innholdet. Denne lisensen er gitt til deg med det formålet å bruke, markedsføre, 
fremme og forbedre Tjenestene. Vi vil tilskrive innholdet til deg hvis vi inkorporerer innholdet i tjenestefunksjon eller 
salgsfremmende eller markedsføringsmateriell.

2. Brukeratferd.

2.1 Ikke misbruk tjenestene. Du må ikke bruke Tjenestene til å utføre noe som er ulovlig, krenker eierrettighetene, er 
ødeleggende, skadelig, truende, fornærmende, krenkende, nedsettende, injurierende, utuktig, bespottelig, hatefull eller på 
annen måte er upassende. Mens du står fritt til å fremme det kreative innholdet i Tjenesten, skal du ikke sende i bulk til andre 
brukere via prosjektkommentarer. Du må ikke «phishe» eller samle andre menneskers personopplysninger uten deres 
samtykke. Du kan ikke ramme inn Tjenestene eller nettstedet vårt uten vår tillatelse. Du kan ikke kopiere eller imitere deler 
av, eller hele, designet, layouten, eller utseendet av tjenesten. Bare bruk vår Tjenester til å legge inn ditt eget kreative arbeid. 
Ikke bruk Tjenestene som en generisk bilde-vertstjeneste, slik som for bannerannonser, osv. Hvis vi bestemmer at din atferd 
bryter Vilkårene eller våre retningslinjer for fellesskapet som er tilgjengelige på http://www.behance.net/misc/community, 
som alle er innlemmet her etter referanse, kan vi fjerne innholdet eller deaktivere din bruk av Tjenestene når som helst, med 
eller uten varsel til deg.

2.2 Å utgi seg for noen andre. Behance handler om kreative profesjonelle som blir kreditert for det de lager, så vi krever at du 
(og du sier du enig i) bruker ditt rette navn i profilen din. Hvis vi, i god tro, mener at du har opprettet en konto ved å utgi deg 
for en annen person, kan vi, etter eget skjønn og etter en intern undersøkelse, enten overføre kontoen til den personen som 
du utgir deg for å være, eller si opp kontoen din uten noe ansvar overfor deg.

2.3 Informer oss om andres misbruk av Tjenestene. Rapporter eventuell problematferd eller innhold som du ser på 
Tjenestene ved å klikke på «Rapporter»-knappen og informer oss om dette.

3. Slik går du inn på og deler innholdet ditt. Ved å sende innholdet til våre Tjenester, gir du også andre Behance-brukere rett 
til å dele innhold via ulike sosiale medieplattformer integrert med Behance. Vi kan tilby deg måter å få tilgang til og fjerne 
innholdet på. Våre Tjenester kan også gi måter å begrense omfanget av bruken og tilgangen og annen brukers tilgang og 
bruk av innholdet (for eksempel slik at du kan gjøre innholdet tilgjengelig under Creative Commons-lisenser). Du er ansvarlig 
for å bestemme begrensningene for innholdet ditt og for å gi innholdet det hensiktsmessige tilgangsnivået. Vi kommer ikke til 
å overvåke eller kontrollere hva andre gjør med ditt innhold. Det er ditt ansvar å la andre brukere vite hvordan innholdet ditt 
kan deles og justere innstillingen som er relatert til å få tilgang til og dele innholdet ditt henholdsvis.

4. Tredje-parts nettsteder og tjenester. Vi kan inkludere lenker til nettsteder eller tjenester som vi ikke opererer. Vi har ingen 
kontroll over og er ikke ansvarlig for innholdet so vises på disse nettsteder eller Tjenester.

5. Tjenestespesifikke vilkår. Visse Tjenester krever at du kjøper et abonnement eller medlemskap for å få tilgang til hele, eller 
deler av disse tjenestene. Abonnementsvilkårene er tilgjengelige på http://www.adobe.com/go/subscription_terms_no.

5.1 Adobe Talent.

5.1.1 Du kan ikke poste jobber som er knyttet til spesielle arbeidskonkurranser eller andre muligheter for å be om tilpasset og 
ubetalt kreativt arbeid fra kreative utøvere. Alle slike poster kan bli fjernet uten tilbakebetaling.

http://www.adobe.com/go/terms_no
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5.1.2 Vi tilbyr en betalt «Talentsøk»-funksjon til rekrutterere og selskaper som er ute etter å oppdage og ansette kreative 
talenter. Ved å laste opp en offentlig profil eller offentlig prosjekt i Tjenesten, sier du deg enig i at den offentlige 
informasjonen kan tas med i resultatene for Talentsøk.

6. Behance API. Hvis vi gjør Behance API tilgjengelig for deg som en del av Tjenestene, gir vi deg en personlig, ikke eksklusiv 
lisens, som ikke kan overføres eller deles med andre til å bruke Behance API, bare til ikke-kommersielle måter som er tillatt i 
henhold til disse Vilkårene (med mindre vi har gitt deg en spesifikk, skriftlig tillatelse som sier noe annet), og er også 
underlagt følgende begrensninger:

6.1 Du må følge alle krav og begrensninger som eiere av innholdet har for bruken av deres arbeid eller prosjekter som er 
tilgjengelige via Tjenesten. Du må fjerne slikt innhold eller prosjekt innen 24 timer etter at innholdseieren har bedt om det. 

6.2 Du må ha din egen policy for personvern for din bruk, som beskriver din praksis for datavern og datainnsamling.

6.3 Du kan ikke bruke Behance API til noen bruksområder som reproduserer eller gjør forsøk på å erstatte den vesentlige 
brukeropplevelsen av Tjenesten.

6.4 Du må ikke skjule eller forvrenge identiteten din eller søkeridentiteten.

6.5 Du må ikke kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut noen deler av Behance API, heller ikke må du foreta 
«reverse engineering» eller dekompilere Behance API med mindre lover forhindrer disse restriksjonene, og du har sendt en 
skriftlig forespørsel til oss først.

6.6 Du må ikke oppbevare i internminnet eller lagre noe av Behance-innholdet eller materiale annet enn det som er 
nødvendig for å yte tjenestene dine (men ikke lengre enn 30 dager).

6.7 Du kan ikke bruke Behance API til noen bruksområder som reproduserer eller gjør forsøk på å erstatte den vesentlige 
brukeropplevelsen av Tjenesten.

6.8 Du må ikke bruke Behance API på noen andre måter som overtrer noen lover eller forskrifter, eller som krenker noen 
tredjeparts rettigheter, inkludert rettighetene til personvern, eller retten til offentlighet.

6.9 Du må ikke bruke Behance API på noen måte som kan påvirke stabiliteten til Tjenesten eller andre applikasjoner som 
bruker Behance API.

6.10 Lisensen til Behance API vil avbrytes straks hvis du overtrer noen av disse vilkårene eller hvis Behance avbryter lisensen 
når som helst etter varsel til deg.
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