
Creative Cloud Demo Asset -lisäehdot 

Päivitetty viimeksi 7.4.2015.  

Lataamalla sisältöä esittelytarkoituksiin käyttäjä hyväksyy nämä Adoben käyttöehtojen lisäehdot itsensä ja 
työnantajansa puolesta, ja sitoutuu noudattamaan niiden määräyksiä. Käyttäjä vastaa ja takaa, että hänellä on 
täydet oikeudelliset valtuudet tehdä työnantajaansa koskevia sitoumuksia. Jos käyttäjällä ei ole tällaisia 
valtuuksia tai hän ei hyväksy tai halua noudattaa näitä ehtoja, hänen ei pidä hyväksyä näitä lisäehtoja eikä 
käyttää sisältöä.  

Näissä lisäehdoissa: (i) ”sisällöllä” tarkoitetaan fontteja, valokuvia, esittelykomentosarjoja, kuvia, animaatioita, 
Flash-tiedostoja, digitaalisia fontteja, filmi- ja videokuvaa, kolmansien osapuolten aineistoja sekä optisesti, 
elektronisesti, digitaalisesti tai muulla tavoin tai muussa mediassa tai muussa mukana toimitetun aineiston 
kanssa yhdessä asennetussa aineistossa luotuja visuaalisia esityksiä ja (ii) ”kolmannen osapuolen aineistolla” 
tarkoitetaan muiden kuin Adoben omistamia aineistoja, jotka ovat osa sisältöä, mukaan lukien muun muassa 
musiikki, sanoitukset, valokuvat, videokuva ja kaikki niihin liittyvät tiedostot.  

1. Käyttöoikeusehdot. 

Adobe myöntää käyttäjälle voimassaoloajaksi ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän maailmanlaajuisen 
käyttöoikeuden sisällön sallittuihin käyttöihin (jotka määritellään jäljempänä). Jos toiminta tai käyttö ei ole 
sallittua käyttöä, käyttäjä ei saa tehdä sitä. Siltä osin kuin kolmannen osapuolen aineistoa on osana sisältöä, 
Adobe omistaa sisällön tekijänoikeudet ja kolmas osapuoli omistaa Adobelle toimittamansa kolmannen 
osapuolen aineiston tekijänoikeudet. Kaikki sisältöön kuuluviin tekijänoikeuksiin ja immateriaaliomaisuuteen 
liittyvät maailmanlaajuiset omistus- ja muut oikeudet pysyvät Adobella ja kaikki kolmannen osapuolen 
aineistoon kuuluviin tekijänoikeuksiin ja immateriaaliomaisuuteen liittyvät maailmanlaajuiset omistus- ja muut 
oikeudet pysyvät kolmannen osapuolen aineistoa omistavalla osapuolella. Käyttäjä ei saa poistaa eikä muuttaa 
sisältöön kuuluvia tekijänoikeuksia koskevia huomautuksia. 

2. Lisensoidun sisällön sallitut käytöt. 

(a) Käyttäjä saa käyttää sisältöä vain niihin esittely- ja koulutustarkoituksiin, jotka ovat sallittuja käyttöjä (jotka 
määritellään jäljempänä). Selvyyden vuoksi todettakoon, että käyttäjä ei saa käyttää sisältöä jälleenmyytäviksi, 
lisensoitaviksi tai muuten jaeltaviksi tarkoitetuissa tuotteissa eikä tuotteensa markkinointiin tai mainostamiseen. 
Kaikki sisällön käyttö, joka ei ole sallittua käyttöä, katsotaan tekijänoikeuksien rikkomiseksi.  

(b) Asiakaskohtaisen käyttöoikeuden rajoitukset Ainoastaan käyttäjällä on oikeus käyttää sisältöä jäljempänä 
kohdassa (c) mainittuihin tarkoituksiin, vaikka käyttäjä saakin siirtää sisältöä sisältäviä yksittäisiä tiedostoja 
asiakkaille, tulostimille ja Internet-palveluntarjoajille sallitun käytön toteuttamistarkoituksessa sillä edellytyksellä, 
että kyseisillä osapuolilla ei ole muita sisällön käyttöä koskevia oikeuksia ja että kyseiset osapuolet eivät voi 
käyttää tai purkaa sisältöä käyttäjän niille siirtämistä tiedostoista. Käyttäjä saa asentaa sisällön ja käyttää sitä vain 
yhdessä paikassa kerrallaan, vaikka kiellettyjen käyttöjen ja näiden lisäehtojen sallimissa rajoissa käyttäjällä 
onkin oikeus käyttää sisältöä sallittuihin käyttöihin rajoittamaton määrä kertoja. Käyttäjä saa fyysisesti siirtää 
sisältöä ja sen arkistoja sijainnista toiseen, ja käyttää sisältöä uudessa sijainnissa vanhan sijaan. Jos käyttäjä 
haluaa, että sisältöä on useammassa kuin yhdessä sijainnissa tai useamman kuin yhden henkilön käytettävissä, 
kutakin tällaista käyttöä varten on asennettava erillinen sisältö. Käyttäjä voi tehdä yhden (1) kopion sisällöstä 
varmuuskopiointitarkoituksessa, ja käyttäjän tulee kopioida kaikki omistusoikeutta koskevat ilmoitukset 
kyseiseen ainoaan varmuuskopioon.  

(c) Sallitut käytöt. Jäljempänä kohdassa ”Kielletyt käytöt” kuvattujen rajoitusten puitteissa sisällön ”sallitut 
käytöt” ovat seuraavat:  

(i) Adobe-tuotteiden ja käyttäjän omien tuotteiden esittely yhdessä joko suorana, nauhoitettuna 
tai online-tilassa (ei jälleenmyytäviksi tai lisensoitaviksi);  

 



(ii) osana koulutusmateriaaleja, jotka on luotu tarkoituksena perehdyttää Adobe-tuotteiden 
käyttöön joko yhdessä käyttäjän omien tuotteiden kanssa tai ilman niitä (jos sisältöä käytetään 
osana perehdytyskurssia, yksittäisiä sisältötiedostoja saa siirtää toiseen koneeseen koulutuksen 
ajaksi, minkä jälkeen ne on poistettava ja/tai tuhottava); 

(iii) muut Adoben etukäteen kirjallisesti hyväksymät käytöt. 

3. Lisensoidun sisällön kielletyt käytöt. 

Käyttäjä ei saa tehdä sisällöllä mitään sellaista, mitä ei ole edeltävässä kohdassa nimenomaisesti sallittu. 
Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä ”kielletyistä käytöistä”. Käyttäjä ei saa: 

(a) käyttää sisältöä jälleenmyytäviksi tarkoitetuissa verkko- eikä muissa sovelluksissa, esimerkiksi 
sivustomalleissa, Flash-malleissa tai esitteen suunnittelumalleissa;  

(b) käyttää tai esittää sisältöä sellaisilla sivustoilla tai muissa paikoissa, jotka on suunniteltu muiden 
kuin Adoben tuotteiden tai palvelujen esittelyä tai kaupallista myyntiä varten; 

(c) käyttää sisältöä (paperille, kankaalle tai muulle materiaalille painetuissa) julisteissa tai muissa 
tuotteissa, jotka on tarkoitettu jälleenmyytäviksi, lisensoitaviksi tai muuten jaeltaviksi 
voitontuottamistarkoituksessa; 

(d) käyttää sisältöä osana tavaramerkkiä, mallimerkkiä, tuotenimeä, liikenimeä, palvelumerkkiä tai 
logoa; 

(e) sisällyttää sisältöä tuotteeseen tavalla, joka johtaa sisällön jälleenjakeluun tai jälleenkäyttöön 
tai muuten käytettäväksi saattamiseen siten, että tuotetta käyttävä henkilö voi käyttää, purkaa 
tai kopioida sisältöä elektronisen tiedoston muodossa; 

(f) käyttää sisältöä tavalla, jota Adobe pitää pornografisena, säädyttömänä, moraalittomana, 
loukkaavana, halventavana tai kunniaa loukkaavana tai jonka katsotaan sovellettavien lakien 
nojalla olevan sellaista tai joka kohtuullisen todennäköisesti vahingoittaisi sisällössä esiintyvän 
henkilön tai asian mainetta; 

(g) käyttää tai esittää sisältöä, jossa malli tai henkilö esiintyy tavalla, (i) joka saisi järkevän henkilön 
ajattelemaan, että kyseinen henkilö käyttää tai kannattaa henkilökohtaisesti jotakin liikettä, 
tuotetta, palvelua, aatetta, yhdistystä tai muuta pyrkimystä tai (ii) joka esittää kyseisen henkilön 
mahdollisesti arkaluonteisessa asiayhteydessä, mukaan lukien muun muassa henkiset tai 
fyysiset terveysongelmat, sosiaaliset ongelmat, suora tai epäsuora seksuaalinen toiminta tai 
seksuaaliset mieltymykset, päihteiden väärinkäyttö, rikokset, fyysinen tai henkinen väkivalta tai 
vahingoittaminen tai mikä tahansa muu asiayhteys, joka olisi kohtuullisen todennäköisesti 
loukkaava tai herjaava sisällössä esiintyvää henkilöä kohtaan; 

(h) takaisinmallintaa, hajottaa tai purkaa mitään osaa sisältöön mahdollisesti kuuluvasta 
objektikoodista; 

(i) alilisensoida, jälleenmyydä, vuokrata, lainata, luovuttaa, lahjoittaa eikä muuten siirtää tai jaella 
sisältöä tai näiden lisäehtojen nojalla myönnettyjä oikeuksia; 

(j) käyttää tai esittää sisältöä elektronisessa muodossa, joka mahdollistaa sisällön lataamisen tai 
jakelun mobiililaitteiden kautta tai jakamisen vertaisverkon tai vastaavan 
tiedostonjakamisjärjestelyn kautta; 



(k) käyttää sisältöä toimituksellisiin tarkoituksiin liittämättä seuraavaa tekstiä sisällön yhteyteen: 
”© 2014 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki viittaukset THE 
PLURALIST-, PLAY- tai PLAY FEST -logoihin tai muihin logoihin on tehty ainoastaan 
esittelytarkoituksessa eikä niiden ole tarkoitus viitata todellisiin organisaatioihin, tapahtumiin, 
tuotteisiin tai palveluihin.” 
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