
Warunki dodatkowe Behance

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2016. Zastępuje w pełni poprzednią wersję.

Korzystanie przez użytkownika z Usług Behance podlega niniejszym Warunkom dodatkowym, które uzupełniają Ogólne 
warunki użytkowania Adobe i które stanowią część Ogólnych warunków użytkowania Adobe (nazywanych łącznie 
z niniejszymi Warunkami dodatkowymi „Warunkami”), dostępnych pod adresem http://www.adobe.com/go/terms_pl. 
Terminy rozpoczynające się wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenia 
zdefiniowane w Warunkach.

1. Licencje na treści użytkownika.

Użytkownik zachowuje wszelkie prawa, w tym prawa własności, do swoich treści. Niemniej Adobe musi uzyskać od 
użytkownika określone licencje dotyczące jego treści. Gdy użytkownik udostępnia lub przekazuje swoje treści za 
pośrednictwem Usług, równocześnie udziela Adobe niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, przenośnej, 
dopuszczającej swobodne udzielanie podlicencji oraz wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, kopiowanie, publiczne 
wyświetlanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie (aby np. lepiej prezentować treści użytkownika), publiczne wykonywanie i 
tłumaczenie treści. Użytkownik udziela tej licencji wyłącznie w celach związanych z obsługą, marketingiem, promowaniem i 
doskonaleniem Usług. Adobe przypisze treści użytkownikowi, jeśli Adobe zamieści treści użytkownika w funkcji Usługi lub w 
materiałach promocyjnych bądź marketingowych Adobe.

2. Zachowanie użytkownika.

2.1 Użytkownik nie ma prawa nadużywać Usług. Korzystanie przez użytkownika z Usług w jakichkolwiek celach związanych 
z działaniami niezgodnymi z prawem, szkodliwymi, związanymi z pogróżkami, obraźliwymi, niedozwolonymi, 
zniesławiającymi, oszczerczymi, lubieżnymi, wulgarnymi, obscenicznymi, stanowiącymi akt nienawiści lub budzącymi 
sprzeciw w inny sposób jest zabronione. Użytkownik może swobodnie promować swoje dzieła za pośrednictwem Usług, ale 
nie może spamować innych użytkowników poprzez wysyłanie niechcianych wiadomości lub komentarzy dotyczących 
projektów. Zakazane jest wyłudzanie informacji należących do innych osób lub zbieranie ich bez uzyskania zgody tych osób. 
Powielanie Usług lub witryny Adobe bez zgody firmy Adobe jest zabronione. Niedozwolone jest kopiowanie lub 
naśladowanie przez użytkownika projektu, układu, wyglądu i działania Usług. Użytkownik może wykorzystywać Usługi tylko 
do zamieszczania swojej pracy twórczej. Użytkownik nie może korzystać z Usług jako usługi ogólnego hostowania obrazów, 
na przykład do reklam banerowych itp. Jeśli Adobe zdecyduje, że postępowanie użytkownika narusza Warunki lub Wytyczne 
dla Społeczności Adobe, dostępne pod adresem http://www.behance.net/misc/community, które włączono do niniejszego 
dokumentu przez odniesienie, Adobe może w każdej chwili usunąć treści użytkownika lub zdezaktywować możliwość 
korzystania przez użytkownika z Usług, powiadamiając o tym użytkownika lub nie.

2.2 Podszywanie się. Ze względu na to, że Behance zależy na tym, aby twórcy zdobywali uznanie dla swoich dzieł, Adobe 
wymaga (oraz wymaga od użytkownika zgody na to), aby użytkownik używał w swoim profilu prawdziwego nazwiska. Jeśli 
Adobe w dobrej wierze żywić będzie przekonanie, że użytkownik utworzył konto, podszywając się pod inną osobę, Adobe 
może, według własnego uznania oraz po przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia, przenieść konto użytkownika do 
osoby, którą użytkownik udaje, lub zamknąć konto bez zobowiązań wobec użytkownika.

2.3 Informowanie Adobe w przypadku zauważenia niewłaściwego korzystania z Usług. Wszystkie problematyczne 
działania lub treści stwierdzone w Usługach Adobe należy zgłaszać Adobe, klikając przycisk „Report” (Zgłoś).

3. Dostęp i udostępnianie treści Przesyłając swoje treści do naszych Usług, Użytkownik nadaje również innym użytkownikom 
produktów Behance prawo do udostępniania treści za pośrednictwem różnych platform mediów społecznościowych, 
zintegrowanych z Behance. Firma Behance oferuje użytkownikom możliwość dostępu do treści oraz ich usunięcia. Nasze 
Usługi obejmują również możliwość ograniczenia korzystania i dostępu oraz możliwość korzystania i dostępu innych 
użytkowników do treści użytkownika (użytkownik ma między innymi możliwość udostępnienia treści na zasadzie licencji typu 
Creative Commons). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie i zastosowanie odpowiednich ograniczeń 
dostępu do swoich treści. Behance nie monitoruje działań innych osób w odniesieniu do treści użytkownika. Obowiązkiem 
użytkownika jest poinformowanie innych o dozwolonych sposobach udostępniania jego treści oraz dostosowanie ustawień 
związanych z dostępem do i odpowiednim udostępnianiem jego treści.

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


4. Usługi i strony internetowe podmiotów trzecich. Usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług, które 
mogą nie być obsługiwane przez Behance. Firma Behance nie ma żadnej kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści 
pojawiające się na tych stronach internetowych lub w usługach.

5. Warunki właściwe dla konkretnych Usług. Warunkiem dostępu do niektórych Usług lub części niektórych Usług jest 
wykupienie subskrypcji lub członkostwa. Warunki subskrypcji są dostępne pod adresem 
http://www.adobe.com/go/subscription_terms_pl.

5.1 „Wyszukiwarka talentów” Adobe.

5.1.1 Użytkownik nie może zamieszczać ofert pracy, które wskazują na konkretne konkursy lub inne okazje wymagające od 
twórców indywidualnej i nieodpłatnej pracy twórczej. Wszelkie tego rodzaju oferty mogą zostać usunięte bez zwrotu kosztów.

5.1.2 Adobe oferuje rekruterom i firmom, które poszukują i chcą zatrudnić kreatywnych twórców, płatną funkcję 
„Wyszukiwarka talentów”. Przesyłając publiczny profil lub publiczny projekt za pośrednictwem Usług, użytkownik zgadza się 
na możliwość wystąpienia informacji publicznych w wynikach wyszukiwania talentów.

6. Interfejs Behance API. Jeśli Adobe udostępnia użytkownikowi interfejs Behance API w ramach Usług, Adobe udziela 
użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu licencji na użytkowanie interfejsu Behance API, 
wyłącznie w celach niekomercyjnych, w sposób określony w niniejszych Warunkach (o ile Adobe nie udzieliła użytkownikowi 
konkretnej pisemnej zgody stwierdzającej inne warunki) oraz podlegającej dalszym ograniczeniom przedstawionym poniżej:

6.1 Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich wymagań lub ograniczeń określonych przez właścicieli treści 
dotyczących korzystania z treści lub projektów dostępnych w ramach Usług. Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia 
wszelkich treści lub projektu z aplikacji w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego żądania ze strony ich właściciela.

6.2 Użytkownik ma obowiązek określić własną politykę prywatności dotyczącą posiadanej aplikacji, z podaniem informacji o 
danych objętych polityką prywatności oraz zasadach zbierania danych.

6.3 Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać interfejsu Behance API do jakiejkolwiek aplikacji, która służy do kopiowania lub 
zastępowania właściwego środowiska użytkownika dostępnego w Usługach. 

6.4 Użytkownik nie ma prawa ukrywać lub maskować swojej tożsamości ani danych identyfikujących aplikację użytkownika.

6.5 Użytkownik nie ma prawa kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać lub wydzierżawiać żadnej części 
interfejsu Behance API ani nie ma prawa odtwarzać bądź dekompilować kodu źródłowego interfejsu Behance API, o ile prawo 
nie zakazuje takich ograniczeń oraz użytkownik wcześniej przedstawił pisemny wniosek w tej sprawie.

6.6 Użytkownik nie ma prawa zapisywać w pamięci podręcznej ani przechowywać jakichkolwiek treści lub materiałów 
Behance, poza treściami i materiałami niezbędnymi do korzystania z usługi (lecz nie dłużej niż przez okres 30 dni).

6.7 Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać interfejsu Behance API z aplikacjami powiązanymi z oprogramowaniem 
szpiegującym, oprogramowaniem reklamowym lub innymi złośliwymi nielegalnymi programami albo kodami.

6.8 Użytkownik nie ma prawa korzystać z interfejsu Behance API w sposób powodujący naruszenie jakichkolwiek przepisów 
lub regulacji bądź jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa do prywatności lub prawa do wizerunku publicznego.

6.9 Użytkownik nie ma prawa korzystać z interfejsu Behance API w sposób niekorzystnie wpływający na stabilność Usług lub 
innych aplikacji korzystających z interfejsu Behance API.

6.10 Licencja na interfejs Behance API podlega automatycznemu anulowaniu w przypadku naruszenia przez użytkownika 
niniejszych Warunków lub w przypadku otrzymania przez użytkownika w dowolnym momencie powiadomienia ze strony 
Behance o anulowaniu licencji.
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