
Ytterligare villkor från Behance

Senast uppdaterade den 14 november 2016. Ersätter den tidigare versionen i sin helhet.

Din användning av Tjänster från Behance omfattas av dessa Ytterligare villkor som kompletterar och ingår i Adobes Allmänna 
användningsvillkor (inklusive dessa ytterligare villkor, gemensamt kallade ”Villkoren”) som finns på 
http://www.adobe.com/go/terms_se. Termer med inledande versal som inte definieras här har den innebörd som anges i 
Villkoren.

1. Licenser till ditt innehåll.

Du behåller alla rättigheter och äganderätten till ditt innehåll, men vi kräver vissa licenser till ditt innehåll från dig. När du 
laddar upp eller skickar innehåll till Tjänsterna ger du oss en icke-exklusiv, global, royaltyfri, underlicensierbar och överförbar 
licens att använda, reproducera, offentligt visa, distribuera, modifiera (exempelvis för att visa ditt innehåll på ett bättre sätt), 
offentligt framföra och översätta innehållet. Licensen du ger oss gäller endast i syfte att driva, marknadsföra, främja och 
förbättra Tjänsterna. Adobe kommer att uppge dig som innehavare av innehållet om vi använder det i någon av våra 
Tjänstefunktioner eller i något av vårt reklam- eller marknadsföringsmaterial.

2. Användarens uppträdande.

2.1 Missbruka inte Tjänsterna. Du får inte använda Tjänsterna för att genomföra handlingar som är olagliga, inkräktande, 
störande, skadliga, hotfulla, kränkande, skadeståndsgrundande, ärekränkande, oanständiga, profana, obscena, hatiska eller på 
annat sätt förkastliga. Du får fritt främja dina verk via Tjänsterna men du får inte spamma andra användare via meddelanden 
eller projektkommentarer. Du får inte ägna dig åt phishing eller inhämta andra personers uppgifter utan deras medgivande. 
Du får inte påstå något om Tjänsterna eller vår webbplats utan vårt godkännande. Du får inte kopiera eller imitera 
Tjänsternas design, layout eller ”look-and-feel”. Använd våra Tjänster endast för att publicera verk som du skapat själv. 
Använd inte Tjänsterna som allmän lagringstjänst för bilder, såsom t. ex. annonsbilder. Om vi fastställer att ditt uppträdande 
bryter mot Villkoren eller våra Gruppriktlinjer på http://www.behance.net/misc/community, som alla ingår i Villkoren via 
hänvisning, kan vi när som helst ta bort ditt innehåll eller inaktivera din användning av Tjänsterna, med eller utan förvarning 
till dig.

2.2 Att utge sig för att vara någon annan. Behance handlar helt och hållet om att yrkesverksamma i den kreativa sektorn ska 
få erkännande för sina verk och vi kräver därför att du använder, och samtycker till att använda, ditt riktiga namn i din profil. 
Om vi i god tro misstänker att du har skapat ett konto där du utger dig för att vara en annan person kan vi, efter eget 
gottfinnande och efter en intern utredning, antingen överföra ditt konto till den person som du utger dig för att vara eller 
avsluta ditt konto utan ansvar gentemot dig.

2.3 Meddela oss om du upptäcker att andra missbrukar Tjänsterna. Rapportera eventuellt problematiskt beteende eller 
innehåll i våra Tjänster genom att klicka på knappen ”Rapportera” och informera oss om detta.

3. Åtkomst och delning av ditt Innehåll. Genom att skicka in ditt innehåll till våra Tjänster ger du även andra Behance-
användare rätt att dela innehållet via olika plattformar för sociala medier som är integrerade med Behance. Vi kan erbjuda 
dig olika sätt att komma åt och ta bort ditt innehåll. Vår Tjänst kan också tillhandahålla sätt att begränsa omfattningen av 
användning och åtkomst och andra användares åtkomst och användning av ditt innehåll (till exempel så att du kan göra ditt 
innehåll tillgängligt under Creative Commons-licenser). Du ansvarar för att avgöra vilka begränsningar som ska tillämpas för 
ditt innehåll och för att välja en lämplig åtkomstnivå för innehållet. Vi bevakar eller kontrollerar inte vad andra gör med ditt 
innehåll. Det är ditt ansvar att låta andra användare veta hur ditt innehåll får delas och att ändra inställningarna för åtkomst 
och delning av ditt innehåll i enlighet med detta.

4. Tredjeparts Webbplatser och Tjänster. Vi kan komma att inkludera länkar till webbplatser eller tjänster som inte regleras 
av oss. Vi har ingen kontroll över, och ansvarar inte för innehållet på, dessa webbplatser eller tjänster.

5. Tjänstespecifika villkor. Vissa Tjänster kräver att du köper en prenumeration eller ett medlemskap för att få tillgång till alla 
eller delar av sådana Tjänster. Prenumerationsvillkoren finns på http://www.adobe.com/go/subscription_terms_se.

5.1 Adobe Talent.

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


5.1.1 Du får inte lägga upp jobb riktade mot specifika tävlingar eller andra möjligheter att få anpassat och obetalt kreativt 
arbete från kreatörer. Sådana inlägg kan tas bort utan återbetalning.

5.1.2 Vi erbjuder rekryterare och företag som vill hitta och anlita kreativa talanger en talangsökningstjänst vid namn ”Talent 
Search” mot betalning. Genom att ladda upp en offentlig profil eller ett offentligt projekt till Tjänsterna godkänner du att 
offentlig information kan inkluderas i Talent Search-resultatet.

6. Behance API. Om vi gör Behance API tillgängligt för dig som en del av Tjänsterna får du en personlig, icke-exklusiv, icke-
överförbar, icke-underlicensierbar licens att använda Behance API enbart för icke-kommersiella syften på ett sätt som tillåts 
enligt dessa Villkor (såvida vi inte har gett dig specifik skriftlig tillåtelse som avviker från dessa), och som gäller med dessa 
begränsningar:

6.1 Du måste uppfylla alla krav eller begränsningar som ägare till innehåll ställer upp för användning av deras innehåll eller 
projekt som tillhandahålls via Tjänsterna. Du måste ta bort sådant innehåll eller sådant projekt från din applikation inom 24 
timmar efter innehållsinnehavarens begäran.

6.2 Du måste ha en egen sekretesspolicy för applikationen som beskriver dina policyer för dataskydd och datainsamling.

6.3 Du får inte använda Behance API för applikationer som replikerar eller försöker att ersätta den grundläggande 
användarupplevelsen i Tjänsterna.

6.4 Du får inte hemlighålla eller dölja din identitet eller applikationens identitet.

6.5 Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av Behance API och inte heller bakåtkompilera eller 
dekompilera Behance API, såvida inte lagstiftning förbjuder dessa begränsningar och du har gjort en skriftlig begäran till oss 
först.

6.6 Du får inte cacha eller lagra Behance-innehåll eller -material utöver vad som krävs för att driva din tjänst (men inte längre 
än i 30 dagar).

6.7 Du får inte använda Behance API för applikationer relaterade till spionprogram, reklamprogram eller annan skadlig 
programvara eller kod.

6.8 Du får inte använda Behance API på sätt som bryter mot lagstiftning eller bestämmelser eller kränker tredje parts 
rättigheter, inklusive rätten till privatliv eller publicitetsrättigheter.

6.9 Du får inte använda Behance API på sätt som negativt skulle kunna påverka stabiliteten i Tjänsterna eller andra 
applikationer som använder sig av Behance API.

6.10 Licensen till Behance API upphör automatiskt om du bryter mot något av dessa villkor eller om Behance avslutar 
licensen vid någon som helst tidpunkt efter att du meddelats.
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