
 

A Document Cloud (és az Adobe Sign) Kiegészítő használati feltételei 

Utolsó frissítés: 2016. június 16. Teljes egészében felváltja a korábbi változatot. 

A jelen Document Cloud Kiegészítő feltételekben („Kiegészítő feltételek”) használt nagy kezdőbetűs kifejezések 
meghatározása az Adobe Általános szerződéses feltétekben („Feltételek”) vagy a jelen Kiegészítő feltételekben 
foglaltak szerint értelmezendő. 

1. Meghatározások. 

1.1 „Információ” alatt személyes azonosítást lehetővé tevő információk értendőek. 

1.2 „Résztvevő” alatt olyan harmadik fél értendő, aki az Önnel való kapcsolata révén a Szolgáltatásokkal aktív 
kapcsolatban áll. 

2. A Szolgáltatások használata. 

Amennyiben Ön betartja a Kiegészítő feltételek rendelkezéseit, hozzáférhet az Adobe által elérhetővé tett és az Ön 
által licencelt Szolgáltatásokhoz, illetve használhatja azokat. 

3. Lejárat és felmondás. 

3.1 A jelen Kiegészítő feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg Ön vagy az Adobe az Általános szerződéses 
feltételek szerint fel nem mondja azokat. Az Általános szerződéses feltételekben felsorolt felmondási feltételek 
mellett az Adobe akkor is felmondhatja a jelen Kiegészítő feltételeket, ha az Ön Szolgáltatási fiókját bármilyen más 
harmadik fél használja. 

3.2 Az Általános szerződéses feltételek „Hatályban maradás” szakaszában foglaltak mellett a jelen Kiegészítő 
feltételek következő szakaszai a jelen Kiegészítő feltételek lejárta vagy felmondása után is hatályban maradnak: 1, 3.2, 
4 és 6.5. 

4. Résztvevők Információi. 

4.1 A Résztvevők Információival kapcsolatos felelősség. Az Adobe és Ön közötti viszonyban Ön kizárólagos 
felelősséget vállal a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt és benyújtott minden Résztvevői Információért, az 
Adobe-t ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Résztvevők Információival kapcsolatban betart 
minden vonatkozó adatvédelmi törvényt és szabályt. Beszerzi és fenntartja a résztvevők hozzájárulását ahhoz, hogy 
Ön elérje, felhasználja és közzétegye a résztvevők Információit. Megszerez a Résztvevőktől minden felhatalmazást, 
amely az Adobe számára a Szolgáltatások biztosításához szükséges. Megvédi, kártalanítja és mentesíti az Adobe-t 
minden olyan követeléstől, pertől vagy eljárástól, amelyet egy Résztvevő az Adobe ellen indít a Résztvevői 
Információkkal kapcsolatos bármely intézkedés vagy mulasztás kapcsán. 

4.2 A Résztvevők bizalmas információi. A 4.1. szakaszban (A Résztvevők Információival kapcsolatos felelősség) 
meghatározott felelősség mellett Ön kifejezetten elfogadja, hogy: 

(a) kizárólagos felelősséget vállal a gyermekek online adatvédelméről szóló 1998-as törvény (Children’s Online 
Privacy Protection Act – „COPPA”) betartásáért, beleértve többek között, hogy a tizenhárom (13) év alatti 
személyekre vonatkozó információk begyűjtéséhez szülői engedélyt szerez; 

(b) Ön kizárólagosan felelős az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvénynek 
(„HIPAA”) és a Gazdasági és klinikai egészségügyi információtechnológiára vonatkozó törvénynek („HITECH”) való 



megfelelésért. Az Adobe a Szolgáltatások biztosításakor nem az Ön üzlettársaként tevékenykedik abban az 
értelemben, ahogyan azt a HIPAA meghatározza;  

(c) Ön kizárólagos felelősséget vállal bármely más típusú, személyes információkra vonatkozó adatvédelmi 
jogszabály vagy szabályozás betartásáért, beleértve többek között a társadalombiztosítási kártyaszámokat, 
hitelkártyaszámokat, vezetői engedélyek számait és bankszámla-információkat, amelyeket a Szolgáltatás során Ön 
és a Résztvevők megszereztek vagy felhasználtak. 

4.3 Résztvevőknek küldött e-mailek. A Szolgáltatásokkal kapcsolatos e-maileket általában Ön küldi a Résztvevőknek, 
és nem az Adobe. Ezért még ha bizonyos Résztvevők le is jelentkeztek az Adobe hírközlési szolgáltatásáról, az ilyen 
Résztvevők is kaphatnak bizonyos, a Szolgáltatással kapcsolatos e-maileket Öntől. Emellett adott esetben az Adobe 
is küldhet e-maileket a Résztvevőknek az Ön nevében az Ön közvetítőjeként, az Ön kérésére vagy Ön helyett. Az 
ilyen e-mailekért és azok tartalmáért Ön kizárólagos felelősséget vállal. 

5. Szolgáltatásspecifikus feltételek. 

A jelen 5. szakasz feltételei csak egyes ajánlatokra vonatkoznak az alábbiak szerint. Abban az esetben, ha a jelen 5. 
szakasz feltételei és a Kiegészítő feltételek egyéb feltételei között bármilyen összeférhetetlenség lenne, akkor a jelen 
5. szakasz feltételei az irányadók a konfliktus feloldása érdekében, de csak a szükséges mértékig. 

5.1 A Document Cloud webszolgáltatások. A jelen 5.1. szakasz (A Document Cloud webszolgáltatások) csak akkor 
vonatkozik Önre, ha Ön olyan fejlesztő, aki hozzáfér a Document Cloud API-k kiadás előtti változataihoz, amelyeket 
időről időre az Adobe bocsát rendelkezésére a Document Cloud („Webszolgáltatások”) használatával kapcsolatban. 

5.1.1 A Webszolgáltatásokra vonatkozó licenc. A jelen Kiegészítő feltételek értelmében az Adobe korlátozott, 
visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható licencet biztosít Önnek (a) az Adobe által a Webszolgáltatások 
honlapján az Ön számára hozzáférhetővé tett dokumentáció megtekintéséhez („A Webszolgáltatások 
dokumentációja”); és (b) a Webszolgáltatások behívásához és használatához a Webszolgáltatások 
dokumentációjával és a jelen Kiegészítő feltételekkel összhangban. Az Adobe szabad belátása szerint bármikor 
megszüntetheti a jelen 5.1.1. szakaszban adott licenc(ek)et (A Webszolgáltatásokra vonatkozó licencek).  

5.1.2 A Webszolgáltatások és Webszolgáltatások dokumentációja használatával kapcsolatos kijelentések és 
szavatosságok. A jelen Kiegészítő feltételekben közölt egyéb kijelentései és szavatossága mellett kijelenti és 
szavatolja az alábbiakat: 

(a) vállalja, hogy jól látható helyen és formában elhelyezi a következő megjegyzést („Megjegyzés”) azon a 
webhelyen, amely a Webszolgáltatásokat betölti („Saját alkalmazás”): „Szolgáltató: Document Cloud”. Az „Adobe” és 
a „Document Cloud” név („Védjegy”) az Adobe regisztrált védjegye. Tudomásul veszi, hogy a Védjegy használata 
nem teremt az Ön számára semmilyen jogot, jogcímet vagy előnyt a Védjegyhez vagy abból fakadóan, és Ön nem is 
fogja azt állítani, hogy ilyennel rendelkezik. Vállalja, hogy elhelyezi a Megjegyzést az Adobe védjegyekkel 
kapcsolatos útmutatásának megfelelően, amely jelenleg itt található: http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_hu. 
Ha az Adobe ésszerű okokból úgy gondolja, hogy Ön nem tett eleget az Adobe védjegyekkel kapcsolatos 
útmutatásainak, az Adobe fenntartja magának a jogot, hogy a Megjegyzés használatának azonnali módosítását kérje 
a jelen 5.1.2.(a) szakaszban leírtaknak megfelelően, vagy hogy ezt a használatot megszüntesse; 

(b) vállalja, hogy megjeleníti az adatvédelmi irányelveket a Saját alkalmazása minden weboldalának élőlábában, 
amely információt jelenít meg arról, hogyan gyűjti be, használja fel, tárolja és teszi közzé az Alkalmazás 
felhasználóitól („Látogatóktól”) gyűjtött adatokat és információkat, beleértve azt a figyelmeztetést, ha alkalmazható, 
hogy harmadik felek (beleértve a hirdetőket) tartalmat és/vagy hirdetéseket szolgáltathatnak, és információkat 
gyűjthetnek közvetlenül a Látogatóktól, és cookie-kat (sütiket) helyezhetnek el vagy ismerhetnek fel a Látogatók 
böngészőjén; 



(c) vállalja, hogy nem próbálja meg elrejteni vagy hamisan feltüntetni a saját személyazonosságát vagy a Saját 
alkalmazását, amikor jogosultságot kér az Adobe-tól a Webszolgáltatások vagy a Webszolgáltatások 
dokumentációjának használatához; 

(d) vállalja, hogy megköveteli a Látogatóktól Adobe-fiók létrehozását, mielőtt azok a Saját alkalmazását használnák; 

(e) nem tárol Látogatói Anyagokat a Document Cloud-fiókján egyetlen Látogató nevében sem; és 

(f) nem adja el, nem adja bérbe vagy allicenceli a Webszolgáltatást vagy a Webszolgáltatások dokumentációját, vagy 
nem szerez hozzájuk hozzáférést, hogy bevételhez jusson a Webszolgáltatások vagy Webszolgáltatások 
dokumentációja használatából vagy kiadásából, akár közvetlen kereskedelmi haszon, akár anyagi nyereség vagy 
más formájában, hacsak nem rendelkezik az Adobe kifejezett, előzetes írásbeli jóváhagyásával az 5.1.3. szakaszban 
(Kereskedelmi fejlesztői alkalmazások) meghatározott módon. 

5.1.3 Kereskedelmi célú fejlesztői alkalmazások. Ha kapcsolatba lép az Adobe-val a developer@acrobat.com oldalon, 
akkor kérheti az Adobe-t, hogy mentesítse az 5.1.2. (f) szakasz hatálya alól. Kérjük, adjon részletes leírást a Saját 
alkalmazásáról, valamint arról, hogyan szándékozik használni a Webszolgáltatásokat és a Webszolgáltatások 
dokumentációját. Az Adobe felül fogja vizsgálni az ilyen kérelmeket, és adhat írásbeli felmentést az 5.1.2. (f) szakasz 
alól eseti alapon, az Adobe saját mérlegelése szerint. Ha az Adobe ilyen felmentést ad az 5.1.2. (f) szakasza alól, a 
felmentés érvényességét kötheti az Adobe további követelményeinek teljesítéséhez. 

5.2 Csoportos ajánlatok. A jelen 5.2. szakasz (Csoportos ajánlatok) csak akkor vonatkozik Önre, ha a 
Szolgáltatásokhoz az előfizetés(eke)t egy harmadik fél nevében kapta, vagy ha egy harmadik fél az Ön nevében 
kapott egy előfizetést („Csoportos ajánlat”). 

5.2.1 Harmadik magánszemély Információi. Ha a Szolgáltatások előfizetését bármely harmadik magánszemély fél 
számára szerezte meg, kijelenti és szavatolja, hogy minden ahhoz szükséges joggal és engedéllyel rendelkezik, hogy 
az ilyen harmadik félről bármilyen Információt szolgáltasson az Adobe-nak, és megvédi, kártalanítja és mentesíti az 
Adobe-t minden olyan követeléstől, pertől vagy eljárástól, amelyet ilyen harmadik fél indít az Adobe ellen. 

5.2.2 Csoportos használat. Ha Ön egy harmadik fél nevében kapott egy előfizetést, akkor tudomásul veszi, hogy a 
harmadik fél Szolgáltatási fiókjában tárolt bármilyen tartalom nem törölhető akkor sem, ha a Szolgáltatásokra 
vonatkozó előfizetés megszűnik. Az Ön kizárólagos felelőssége, hogy a harmadik fél töröljön minden tartalmat, 
amely a harmadik fél Szolgáltatási fiókjából származik. 

5.3 Szolgáltatások promóciós használata. A jelen 5.3. szakasz (Szolgáltatások promóciós használata) kizárólag akkor 
érvényes Önre, ha az Adobe-tól speciális hozzáférési jogokat kapott a Szolgáltatásokhoz valamely speciális program 
(mindegyik külön „Promóciós program”) keretében. A Promóciós programról szóló üzenetben megadott határidő 
lejártával azonnali hatállyal megszűnik az a joga, hogy a Promóciós program értelmében a Szolgáltatást használja. 
Mindemellett az Adobe fenntartja azt a jogot, hogy bármilyen okból, saját belátása szerint megszakítsa vagy 
felfüggessze a Promóciós programot vagy a Promóciós program Szolgáltatásának használatát. Amennyiben ez a joga 
megszűnik, Önnek és a Résztvevőknek azonnal megszűnhet az a joga, hogy hozzáférjen a Promóciós program 
keretében a fiókjához benyújtott és a Szolgáltatásokkal feldolgozott Tartalomhoz. 

5.4 Küldés. Amikor az Adobe Send segítségével elküld egy fájlt, a fájl automatikusan feltöltődik az Adobe szerverére, 
és az Adobe értesíteni fogja a Résztvevőket, amikor a fájl hozzáférhető és/vagy letölthető. A címzettjei úgy érhetik el 
vagy tölthetik le a fájlt, ha rákattintanak az Adobe-tól kapott e-mailben található hivatkozásra. Az Adobe 
információkat gyűjthet arról, hogy a címzett megkapta és használja az Adobe Send fájlt, és az Adobe ezt az 
információt esetlegesen megoszthatja Önnel. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy értesítse a Résztvevőket erről az 
információgyűjtésről és az információk megosztásáról. 

5.5 Adobe Document Cloud szolgáltatások. Az Adobe megvizsgál minden tartalmat, amelyet elérhetővé tesz a 
Szolgáltatások számára, hogy segítse a Szolgáltatások biztosítását (például az Ön tartalmának teljes szövegében való 
keresést). A Szolgáltatások részeként az Adobe is gyűjt információt arról, hogy Ön hogyan használja a tartalmat, és 
összesíti ezeket az adatokat más felhasználóktól származó hasonló viselkedési adatokkal („Összesített viselkedési 



adatok”). Az Összesített viselkedési adatok nem köthetők semmilyen Információhoz, és nem hozhatók kapcsolatba 
Önnel vagy az Öntől származó tartalommal. Az Adobe az Összesített viselkedési adatok segítségével biztosítja és 
javítja a Szolgáltatásokat és más Adobe-termékeket és -szolgáltatásokat. 

Azzal, hogy a tartalmat a Szolgáltatások rendelkezésére bocsátja, Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adobe megvizsgálja 
a tartalmat és a gyűjteményt, feldolgozza és felhasználja az Összesített viselkedési adatokat, hogy biztosítsa és javítsa 
a Szolgáltatásokat és más Adobe-termékeket és -szolgáltatásokat. 

6. Adobe elektronikus aláírási szolgáltatások. 

Az Adobe elektronikus aláírási szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az engedéllyel rendelkező felhasználók 
elektronikusan küldjenek, írjanak alá, kövessenek és kezeljenek Elektronikus dokumentumokat. Ha a Szolgáltatásra 
vonatkozó licenc magában foglalja az elektronikus aláírási szolgáltatást, akkor a jelen 6. szakasz is érvényes. 

6.1 Az Elektronikus aláírási szolgáltatással kapcsolatos meghatározások. 

6.1.1 Az „Ellenőrzési napló” azokat az információkat jelenti, amelyeket az Adobe rögzített egy adott Elektronikus 
dokumentummal kapcsolatban, amelynek aláírási folyamatára az elektronikus aláírási szolgáltatással került sor. Az 
ellenőrzési napló tartalmazhatja az Elektronikus dokumentum létrehozásának, elküldésének, aláírásának, 
elutasításának vagy másként történő módosításának dátumát vagy egy Végfelhasználó földrajzi helyzetét, amelyet a 
böngésző vagy más eszköz határoz meg. 

6.1.2 Az „Ügyféladatok” olyan, nem az Adobe által megadott adatok vagy információk, amelyeket Ön vagy a 
Végfelhasználó importál egy elektronikus aláírási szolgáltatásba vagy továbbít az Ön elektronikus aláírási 
szolgáltatási fiókján keresztül. 

6.1.3 „Elektronikus dokumentum” minden olyan dokumentum, amelyet feltöltöttek az elektronikus aláírási 
szolgáltatásba. 

6.1.4 Az „Elektronikus aláírás” az elektronikus aláírási szolgáltatás azon képessége, amellyel elektronikus hangot, 
szimbólumot vagy folyamatot csatol vagy logikailag társít egy Elektronikus dokumentumhoz, amelyet az a személy 
fog használni vagy elfogadni, aki az Elektronikus dokumentumot szeretné aláírni. 

6.1.5 A „Végfelhasználó” az a személy vagy vállalat, aki/amely az Ön elektronikus aláírási fiókján keresztül megkapja, 
átnézi, elfogadja, aláírja, jóváhagyja vagy továbbítja az Elektronikus dokumentumot, vagy átruházza az azzal 
kapcsolatos műveletet egy harmadik félre. 

6.1.6 A „Jelentés” az ügyféladatok grafikus vagy numerikus megjelenítése, amely tartalmazza az Adobe tulajdonosi 
modelljét, megjelenését és hangulatát, amelyet az elektronikus aláírási szolgáltatás generál, beleértve az Ellenőrzési 
naplókat is. 

6.1.7 „Tranzakció” minden olyan esemény, amikor egy Elektronikus dokumentumot vagy egy összefüggő 
Elektronikus dokumentumokból álló gyűjteményt küldenek egy Végfelhasználónak az elektronikus aláírási 
szolgáltatáson keresztül. Minden 100 oldal vagy 10 MB egy Tranzakció. 

6.2 Az Elektronikus aláírási szolgáltatás feltételei. Az összes vonatkozó feltételnek való megfelelés és a díjak 
megfizetése esetén az Adobe a Licencidőszak tartamára át nem ruházható, nem kizárólagos és globális jogosultságot 
ad Önnek a következőkhöz: (a) hozzáférés az elektronikus aláírási szolgáltatáshoz a megfelelő felületeken keresztül; 
és (b) Jelentések terjesztése a vállalkozás keretein belül, kizárólag az elektronikus aláírási szolgáltatás saját célú 
felhasználására a nemzetközi műveletek során. Azok az Ügyfelek, akik felé a számlázás Felhasználó vagy FTE alapján 
történik, minden licences Felhasználó vagy FTE jogosult összesen annyi Tranzakciót küldeni, amely a kétszerese az 
Elektronikus aláírási szolgáltatáson egy év alatt küldött tranzakciók átlagos számának. Tranzakciók nem vihetők át az 
előző tizenkét hónapos időszakról a következőre. („Használati korlátozások”). 



6.3 Ügyfélhasználat és beleegyezés. Az elektronikus aláírási szolgáltatást kizárólag saját üzleti céljaira használhatja, és 
nem teheti elérhetővé jelszavát harmadik fél számára. Ön elfogadja, hogy az elektronikus aláírási szolgáltatások 
használatát törvények, irányelvek és jogszabályok szabályozzák, amelyek az egyes országoktól, régióktól és 
iparágaktól függően változhatnak, és Ön kijelenti, hogy betartja ezeket a törvényeket, irányelveket és jogszabályokat. 
Ön elfogadja, hogy független jogi tanácsadást vesz igénybe az elektronikus aláírások kivitelezhetőségének 
felmérésére vonatkozóan az Ön vállalatánál. 

6.4 Engedély megszerzése az ügyféltől. Ön az Adobe cég és annak leányvállalatai részére a licenc időtartama alatt 
nem kizárólagos, nemzetközi, jogdíjmentes licencet ad arra, hogy az Ügyféladatokat felhasználja, másolja, továbbítsa, 
allicencbe adja, indexelje, tárolja és megjelenítse, de kizárólag az elektronikus aláírási szolgáltatás biztosításához és 
az Önnek küldendő Jelentésekhez szükséges mértékben, valamint az Adobe jogainak érvényesítéséhez a jelen 
Kiegészítő feltételek szerint. Ön az Adobe cég és leányvállalatai részére nem kizárólagos, örökös, nemzetközi és 
jogdíjmentes licencet ad az Ügyféladatokból származtatott névtelen információk, mint pl. a webböngészőre, a 
képernyőfelbontásra és a mobileszköz típusára vonatkozó adatok használatára, másolására, továbbítására, 
közzétételére, megjelenítésére, terjesztésére és összesítésére (beleértve az Adobe és leányvállalatai más ügyfeleinek 
hasonló adataival való kombinációt is). Ilyen névtelen adatok nem tartalmaznak a Végfelhasználóra vonatkozó 
személyes adatokat vagy egy Elektronikus dokumentum tartalmából származtatott adatokat. 

6.5 Átvitel támogatása. Ha a Kiegészítő feltételeket betartja, az Adobe üzleti szempontból ésszerű erőfeszítéseket tesz 
arra, hogy lehetővé tegye Önnek az Ügyféladatok átvitelét az elektronikus aláírási szolgáltatásból. Az átvitelt az 
elektronikus aláírási szolgáltatásra vonatkozó licenc megszüntetésétől vagy lejáratától számított 30 napon belül kell 
teljesíteni. Az Adobe ennek a 30 napos átviteli időszaknak a végén fenntartja a jogot bármely Ügyféladat törlésére. 
Az Adobe azon kötelezettsége mellett, hogy biztosítja Önnek a jelen szakaszban ismertetett átviteli támogatást, ezen 
Kiegészítő feltételek megszűnése vagy lejárata esetén az Ön licence az elektronikus aláírási szolgáltatáshoz azonnal 
megszűnik. 

6.6 Végfelhasználókra vonatkozó használati feltételek. Az elektronikus aláírási szolgáltatás használatának feltétele, 
hogy minden Végfelhasználó elfogadja a használat meghatározott feltételeit a szolgáltatás használata során, 
beleértve a Fogyasztói közzététel és a hozzájárulás feltételeit, amelyek itt találhatók: 
http://secure.echosign.com/public/static/consumerDisclosure.jsp. 

6.7 Ügyféladatok tárolása és megőrzése. Az Adobe az Ügyféltartalmat és az Ügyféladatokat addig tárolja, amíg a 
tárolás mérete nem haladja meg az Ügyfélfiókhoz társított tárolási mennyiséget, ha van ilyen. Az Adobe ésszerű 
mértékig korlátozhatja az Ügyféltartalom és az Ügyféladatok használatát, beleértve pl. a fájlméret, a tárolási 
kapacitás és egyebek technikai korlátozását. Az Ügyféladatok törölhetők, ha Ön nem fizeti a díjakat, vagy ha ezt 
jogszabály írja elő. Abban az esetben, ha az Adobe a 6.7 (Ügyféladatok tárolása és megőrzése) szakasznak az alapján 
törli az Ügyféladatokat, az Adobe üzletileg ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy lehetővé tegye Önnek az ügyféladatok 
átvitelét az elektronikus aláírási szolgáltatásból. Ön elfogadja, hogy kizárólagosan felelős az összes 
dokumentummegőrzésre vonatkozó törvény és jogszabály betartásáért, beleértve a harmadik felek értesítésére 
vonatkozó kötelezettséget dokumentumok megőrzéséről vagy törléséről. 

6.8 Ügyfélbiztonság. Ön a felelős az elektronikus aláírási szolgáltatás biztonsági jellemzőinek konfigurálásáért és 
használatáért, hogy eleget tegyen a Végfelhasználóknak a személyiségi adatok védelmére, a biztonságra és az 
adatvédelemre vonatkozó törvények értelméből adódó kötelezettségének. Ön a felelős azoknak az Elektronikus 
dokumentumoknak a biztonságáért, amelyek e-mailben lettek elküldve a Végfelhasználókhoz az elektronikus 
aláírási szolgáltatásból, vagy amelyeket az elektronikus aláírási szolgáltatás külső partnerintegrációs funkciójával 
továbbítottak egy nem Adobe rendszerre. Az Adobe nem felelős azokért a károkért, amelyek az Ön fiókjához vagy 
Ügyféladataihoz való jogosulatlan hozzáférésből adódnak, ha Ön nem követte a jelszó biztonságos létrehozására, 
kezelésére és védelmére vonatkozó gyakorlatokat. 

6.9 Adobe biztonság. Az Adobe üzletileg ésszerű adminisztratív, fizikai és műszaki biztosítékokat fog használni az 
ügyféladatok biztonsága, bizalmassága és integritása érdekében. Az Adobe elektronikus aláírási szolgáltatással 



kapcsolatos információgyűjtése és -használata az Adobe Adatvédelmi irányelve hatálya alá tartozik 
(http://www.adobe.com/hu/privacy/policy.html). 

6.10 Fizetési kártya iparági adatvédelmi szabványai („PCI DSS”). A Fizetési kártya iparági adatvédelmi szabványai 
(Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)) tiltják bármilyen fiókadatnak (beleértve a kártyabirtokos 
adatait, a kártya ellenőrző kódját vagy értékét) a továbbítását a faxaláírás funkcióval. A PCI DSS a Bizalmas 
hitelesítési adatok, pl. kártyaellenőrző kód vagy érték hitelesítés utáni gyűjtését is tiltja az elektronikus aláírási 
szolgáltatás használatával, titkosítás használata esetén is. A jelen szakasz nagybetűs kifejezéseinek definícióját a PCI 
DSS tartalmazza. 

6.11 Digitális tanúsítványok. A Szolgáltatás tartalmazhat olyan engedélyező technológiát, amely lehetővé teszi az 
Ügyfél számára az elektronikus aláírások vagy a PDF-dokumentumok bizonyos funkcióinak használatát digitális 
hitelesítő adatok segítségével („Kulcs”). Az Ügyfél vállalja, hogy a Kulcshoz semmilyen célból nem fér hozzá, és nem 
próbál meg hozzáférni, azt nem ellenőrzi, nem tiltja le, nem távolítja el, nem használja, és nem osztja meg mással. A 
digitális tanúsítványokat külső hitelesítésszolgáltatók is kiadhatják, illetve önaláírtak is lehetnek. Kizárólag az Ügyfél 
felelős azért a döntéséért, hogy megbízik-e egy tanúsítványban, továbbá azért, hogy vásárol, használ digitális 
tanúsítványokat, és hogy megbízik-e bennük. 
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