
 

„Document Cloud“ (įskaitant „Adobe Sign“) Papildomos naudojimo sąlygos 

Paskutinį kartą atnaujinta 2016 m. birželio 16 d. Visiškai pakeičia ankstesnę versiją. 

Šiose „Document Cloud“ Papildomose naudojimo Sąlygose (toliau – „Papildomos Sąlygos“) vartojami didžiosiomis 
raidėmis rašomi terminai apibrėžiami taip, kaip nurodyta „Adobe“ Bendrosiose naudojimo Sąlygose (toliau – 
„Sąlygos“) arba šiose Papildomose Sąlygose: 

1. Apibrėžimai. 

1.1 „Informacija“ – asmens tapatybę atskleidžianti informacija. 

1.2 „Dalyvis“ – tai trečiasis asmuo, kuris yra susijęs su Paslaugomis dėl to asmens santykių arba ryšio su jumis. 

2. Paslaugų naudojimas. 

Laikydamiesi šių Papildomų Sąlygų, turite prieigą ir galite naudotis „Adobe“ teikiamomis Paslaugomis, kurioms 
suteikiate licenciją. 

3. Terminas ir nutraukimas. 

3.1 Šios Papildomos Sąlygos bus taikomos tol, kol jūs arba „Adobe“ nutrauksite jas Bendrosiose Sąlygose numatyta 
tvarka. Be Papildomose Sąlygose nurodytų priežasčių, dėl kurių „Adobe“ gali nutraukti šių Sąlygų galiojimą, „Adobe“ 
Papildomas Sąlygas gali nutraukti ir tuo atveju, jei jūsų Paslaugų paskyra naudojasi neįgalioti tretieji asmenys. 

3.2 Be Bendrųjų Sąlygų skyriuje „Išlikimas“ esančių poskyrių, toliau pateikiami šių Papildomų Sąlygų skyriai galios ir 
pasibaigus šių Sąlygų galiojimo laikui ar po bet kokio šių Papildomų Sąlygų nutraukimo: 1, 3.2, 4 ir 6.5. 

4. Dalyvių Informacija. 

4.1 Jūsų atsakomybė dėl Dalyvių Informacijos. Pagal „Adobe“ ir jūsų susitarimą išskirtinai jums tenka atsakomybė dėl 
visos ir bet kokios Dalyvių Informacijos, naudojamos ir pateikiamos dėl sąryšio su Paslaugomis, o „Adobe“ dėl to 
neprisiima jokios atsakomybės. Turite laikytis visų duomenų apsaugos ir privatumo įstatymų bei taisyklių, taikomų 
Dalyvių Informacijai. Norėdami gauti, naudoti ar atskleisti Dalyvių Informaciją, privalote gauti ir turėti Dalyvių 
leidimą. Kad „Adobe“ galėtų teikti Paslaugas, turite gauti visus tam reikalingus įgaliojimus iš Dalyvių. Jūs turite ginti 
„Adobe“, atlyginti žalą ir atleisti „Adobe“ nuo bet kokios materialinės atsakomybės, jei Dalyvis pareiškia pretenziją 
„Adobe“, pateikia ieškinį arba iškelia bylą dėl bet kokio veiksmo arba neveiklumo, susijusio su tokia Dalyvių 
Informacija. 

4.2 Slapta Dalyvių Informacija. Be 4.1 skyriuje (Jūsų atsakomybė dėl Dalyvių Informacijos) numatytų jūsų 
atsakomybių, jūs taip pat patvirtinate ir sutinkate, kad: 

(a) išskirtinai jūs esate atsakinga (-as) už 1998 m. Vaikų privatumo apsaugos internete įstatymo (angl. „Children’s 
Online Privacy Protection Act“, „COPPA“) laikymąsi, įskaitant informacijos nerinkimą iš asmenų iki trylikos (13) metų 
amžiaus, prieš tai negavus jų tėvų sutikimo; 

(b) išskirtinai jūs esate atsakinga (-as) už Sveikatos draudimo portatyvumo ir atskaitomybės įstatymo (angl. „Health 
Insurance Portability and Accountability Act“, „HIPAA“) ir Sveikatos informacijos technikos ekonominei ir klinikinei 
sveikatai (angl. „Health Information Technology for Economic and Clinical Health“, „HITECH“) laikymąsi. „Adobe“ 
neveikia jūsų vardu kaip Verslo partneris, kadangi šią sąlygą Paslaugų teikimo jums metu numato HIPAA;  



(c) išskirtinai jūs esate atsakinga (-as) už laikymąsi visų duomenų apsaugos ir privatumo įstatymų ir taisyklių, 
taikomų kitai slaptai informacijai, įskaitant, tačiau neapsiribojant, socialinės apsaugos numeriais, kredito kortelių 
numeriais, vairuotojų pažymėjimų numeriais ir banko sąskaitos informacija, gauta arba naudota jūsų ir Dalyvių 
naudojimosi Paslaugomis metu. 

4.3 Dalyviams skirti elektroniniai laiškai. Su Paslaugomis susijusius elektroninius laiškus Dalyviams paprastai 
siunčiate jūs, o ne „Adobe“. Dėl to, net kai kuriems Dalyviams atsisakius gauti pranešimus iš „Adobe“, jie gali gauti 
tam tikrus jūsų siųstus, su Paslaugomis susijusius laiškus. Be to, prireikus „Adobe“, kaip jūsų atstovas, pagal jūsų 
pareikalavimą gali siųsti elektroninius laiškus Dalyviams jūsų vardu. Už šiuos elektroninius laiškus ir jų turinį visą 
atsakomybę prisiimate jūs. 

5. Paslaugoms taikomos sąlygos. 

Šiame 5-ajame skyriuje esančios sąlygos taikomos tik konkrečioms paslaugoms, nurodytoms šiame 5-ajame skyriuje. 
Tuo atveju, jei kiltų prieštaravimų tarp šiame 5-ajame skyriuje numatytų sąlygų ir bet kurių kitų šių Papildomų sąlygų 
taisyklių ir nuostatų, viršenybę turės šio 5-ojo skyriaus sąlygos, bet tik tiek, kad būtų išspręstas toks prieštaravimas. 

5.1 „Document Cloud“ Žiniatinklio Paslaugos. Šis 5.1 skyrius („Document Cloud“ Žiniatinklio Paslaugos) jums taikomas 
tik tuo atveju, jei esate kūrėjas, kuris turi prieigą prie išankstinės „Document Cloud“ API versijos, kuriai pasiekti 
„Adobe“ periodiškai jums suteikia prieigą per „Document Cloud“ („Žiniatinklio Paslaugos“). 

5.1.1 Žiniatinklio Paslaugų licencija. Pagal šių Papildomų sąlygų taisykles ir nuostatas „Adobe“ jums suteikia ribotą, 
atšaukiamą, neišskirtinę ir neperleidžiamą licenciją (a) dokumentų, kurių prieigą jums suteikia „Adobe“ Žiniatinklio 
Paslaugų puslapyje, peržiūrai („Žiniatinklio paslaugų dokumentacija“); ir (b) Žiniatinklio Paslaugų konsultacijai ir 
naudojimuisi, kaip numatyta Žiniatinklio Paslaugų Dokumentacijoje ir šiose Papildomose Sąlygose. „Adobe“ gali bet 
kuriuo metu savo nuožiūra atimti pagal šį 5.1.1 skyrių (Žiniatinklio Paslaugų licencija) suteiktą (-as) licenciją (-as).  

5.1.2 Jūsų atstovavimai ir garantijos dėl naudojimosi Žiniatinklio Paslaugomis ir dėl Žiniatinklio Paslaugų 
Dokumentacijos. Be šiose Papildomose Sąlygose numatytų jūsų atstovavimų ir garantijų, toliau pateikiami kiti jūsų 
atstovavimai ir garantijos: 

(a) savo tinklalapio programoje, kurioje nurodoma į Žiniatinklio Paslaugas („Jūsų programa“), turite patalpinti 
pastebimą pranešimą „Įgalino „Document Cloud“. Pavadinimai „Adobe“ ir „Document Cloud“ (toliau – Prekių 
ženklai) yra registruotieji „Adobe“ prekių ženklai, ir jūs patvirtinate, kad naudodamiesi šiais Prekių ženklais jūs 
neįgysite ir nesiskelbsite įgiję jokių teisių, nuosavybės teisių arba interesų. Pranešimą turite patalpinti 
vadovaudamiesi „Adobe“ prekių ženklo gairėmis, kurias šiuo metu galite rasti adresu 
http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_lt. Tuo atveju, jei „Adobe“ pagrįstai mano, kad jūs nesilaikėte „Adobe“ 
prekių ženklo gairių, „Adobe“ pasilieka teisę iš jūsų pareikalauti nedelsiant pakeisti jūsų naudojamą Pranešimą, kad 
jis atitiktų šio 5.1.2(a) skyriaus nuostatas, arba nutraukti Pranešimo naudojimą; 

(b) kiekvieno jūsų programos žiniatinklio puslapio paraštėje ar kitur turi būti rodoma privatumo politika, kurioje 
suteikiama informacija apie tai, kaip renkate, naudojate, saugote ir atskleidžiate iš jūsų Programos naudotojų 
(„Lankytojai“) surinktus duomenis ir Informaciją, įskaitant pranešimą, kai to reikia, kad tretieji asmenys (įskaitant 
reklamuotojus) gali naudotis turiniu ir (arba) reklamomis bei rinkti informaciją tiesiogiai iš Lankytojų bei talpinti arba 
atpažinti slapukus Lankytojų naršyklėse; 

(c) iš „Adobe“ prašydami įgaliojimo naudotis Žiniatinklio paslaugomis arba Žiniatinklio Dokumentacija, jūs 
nebandysite nuslėpti arba iškreipti savo arba savo Programos tapatybės; 

(d) prieš leisdami naudotis jūsų Programa, iš Lankytojų reikalausite susikurti „Acrobat ID“ paskyrą; 

(e) lankytojo vardu nesaugosite nė vieno Lankytojo medžiagos savo „Document Cloud“ paskyroje; bei 

(f) žiniatinklio Paslaugų ir Žiniatinklio Dokumentacijos neparduosite, neišnuomosite ir nesublicencijuosite, 
nebandysite gauti prieigos tam, kad iš Žiniatinklio Paslaugų arba Žiniatinklio Paslaugų Dokumentacijos naudojimo 



arba tiekimo įgytumėte pajamų gaudami tiesioginį komercinį pelną, piniginį uždarbį arba kitokiu būdu, jei nesate 
gavę „Adobe“ išankstinio raštiško sutikimo, 5.1.3 skyriuje (Komercinės kūrėjų programos) nustatytu būdu. 

5.1.3 Komercinės kūrėjų programos. Galite prašyti „Adobe“ leidimo dėl atleidimo nuo 5.1.2(f) skyriaus sąlygų, 
susisiekdami su „Adobe“ elektroninio pašto adresu developer@acrobat.com. Šiuo atveju prašome pateikti išsamų 
savo Programos aprašymą ir savo numatomą Žiniatinklio Paslaugų ir Žiniatinklio Dokumentacijos naudojimo 
paskirtį. „Adobe“ peržiūrės šias užklausas ir kiekvienu atveju išskirtinai savo nuožiūra gali pateikti raštišką atleidimą 
nuo 5.1.2(f) skyriaus sąlygų. Jei „Adobe“ jums suteikia tokį atleidimą nuo 5.1.2(f) skyriaus sąlygų, šis atleidimas gali būti 
pagrįstas papildomų „Adobe“ nustatytų reikalavimų laikymusi. 

5.2 Grupės pasiūlymai. Šis 5.2 skyrius (Grupės pasiūlymai) jums taikomas tik tuo atveju, jei prenumeratą (-as) 
Paslaugoms gavote trečiųjų šalių asmenų vardu arba trečiosios šalies asmenys ją gavo jūsų vardu („Grupės 
pasiūlymas“). 

5.2.1 Trečiosios šalies asmenų informacija. Jei Paslaugos prenumeratą gavote trečiosios šalies asmens vardu, turite 
pareikšti ir užtikrinti, kad turite visas reikiamas teises ir leidimus, kad galėtumėte „Adobe“ teikti bet kokią informaciją 
apie tokius trečiosios šalies asmenis bei kad ginsite „Adobe“, atlyginsite žalą ir atleisite „Adobe“ nuo materialinės 
atsakomybės, jei trečiasis asmuo pareikš „Adobe“ bet kokią pretenziją, pateiks ieškinį arba iškels bylą. 

5.2.2 Grupės naudojimas. Jei Paslaugų prenumeratą gavote trečiųjų šalių asmenų vardu, suprantate, kad bet kokia 
medžiaga, saugoma kaip trečiosios šalies Paslaugų paskyros dalis, gali būti neištrinama Paslaugų prenumeratai 
pasibaigus. Išskirtinai jūs esate atsakingas, kad būtų užtikrinta, jog trečioji šalis ištrins bet kokią jums priklausančią 
medžiagą iš trečiosios šalies Paslaugų paskyros. 

5.3 Paslaugų naudojimas reklamos tikslais. Šis 5.3 skyrius (Paslaugų naudojimas reklamos tikslais) jums taikomas tik 
tuo atveju, jei „Adobe“ jums suteikė specialią privilegijuotą prieigą prie Paslaugų pagal specialią programą (toliau 
kiekviena – „Reklaminė Programa“). Pasibaigus Reklaminėje Programoje nurodytam ribotam galiojimo laikotarpiui, 
jūsų teisė naudotis Paslaugomis pagal Reklaminę Programą bus nedelsiant nutraukta. Be to, „Adobe“ pasilieka teisę 
nutraukti arba sustabdyti Reklaminę Programą arba jūsų naudojimąsi Paslauga pagal Reklaminę Programą. Jūsų ir 
Dalyvių teisės prieiti prie jūsų paskyrai priskirto ir Paslaugų pagal Reklaminę Programą apdorojamo turinio gali būti 
nedelsiant nutrauktos pasibaigus terminui. 

5.4 „Send“. Kai failą siunčiate naudodamiesi „Adobe Send“, šis failas bus automatiškai įkeltas į „Adobe“ serverį, o 
„Adobe“ informuos jūsų Dalyvius, kai šis failas bus prieinamas ir (arba) jį bus galima atsisiųsti. Jūsų gavėjai prie failo 
gali prieiti ir (arba) jį atsiųsti spustelėdami saitą, esantį „Adobe“ el. laiške, kuris buvo siųstas jūsų gavėjams. „Adobe“ 
gali rinkti informaciją apie gavėjui siųsto „Adobe Send“ failo gavimą ir naudojimą bei pasidalinti šia informacija su 
jumis. Išskirtinai jūs esate atsakingas už Dalyvių informavimą apie tokį informacijos rinkimą ir dalijimąsi. 

5.5 „Adobe Document Cloud“ Paslaugos. „Adobe“ skenuoja visą jūsų Paslaugoms pateikiamą turinį, kad būtų 
pagerintas Paslaugų teikimas (pavyzdžiui, kad jūsų turinyje būtų galima vykdyti visapusišką tekstinę paiešką). Kartu 
su Paslaugų teikimu, „Adobe“ taip pat renka informaciją apie jūsų sąveiką su turiniu bei kaupia ją kartu su panašiais 
elgesio duomenimis, gautais iš kitų vartotojų („Kaupiamieji Elgesio Duomenys“) Kaupiamieji Elgesio Duomenys nėra 
susieti su jokia kita informacija ir pagal juos negali būti atsekamas jūsų turinys. „Adobe“ naudoja Kaupiamuosius 
Elgesio Duomenis Paslaugų ir kitų „Adobe“ produktų bei paslaugų teikimui ir tobulinimui. 

Suteikdami Paslaugoms prieigą prie savo turinio, jūsų leidžiate „Adobe“ skenuoti jūsų turinį ir sukauptą medžiagą, 
apdoroti ir naudoti Kaupiamuosius Elgesio Duomenis Paslaugų ir kitų „Adobe“ produktų bei paslaugų teikimui ir 
tobulinimui. 

6. „Adobe“ Elektroninio Parašo Paslaugos. 

„Adobe“ Elektroninio Parašo Paslaugos leidžia įgaliotiems vartotojams elektroniniu būdu siųsti, pasirašyti, sekti ir 
valdyti Elektroninius Dokumentus. Jei į jūsų Paslaugų licenciją įtraukta ir elektroninio parašo paslauga, jums galioja ir 
šio 6-ojo skyriaus sąlygos. 



6.1 Elektroninio Parašo Paslaugai galiojantys apibrėžimai. 

6.1.1 „Audito Žurnalas“ – tai tam tikra „Adobe“ įrašyta informacija, susijusi su konkretaus Elektroninio Dokumento, 
apdoroto naudojantis elektroninio parašo paslauga, pasirašymo darbo eiga. Audito Žurnale gali būti Elektroninio 
Dokumento sukūrimo, išsiuntimo laikas ir data; pasirašymas, atšaukimas ar kitokie pakeitimai, ar Galutinio 
naudotojo geografinė padėtis, nustatyta pagal naršyklę ar įrenginį. 

6.1.2 „Kliento Duomenys“ – tai bet kokie duomenys ar informacija, kurių nepateikė „Adobe“ ir kuriuos jūs ar Galutiniai 
vartotojai importavote į elektroninio parašo paslaugą ar perdavėte per savo elektroninio parašo paslaugos paskyrą. 

6.1.3 „Elektroninis Dokumentas“ – tai bet kuris į elektroninio parašo paslaugą įkeltas dokumentas. 

6.1.4 „Elektroninis Parašas“ – tai elektroninio parašo paslaugos galimybė turėti prie Elektroninio Dokumento pridėtą 
ar su juo loginiu būdu susietą elektroninį garsą, simbolį ar procesą, kurį Elektroninį Dokumentą norintis pasirašyti 
asmuo atlieka ar pasirenka. 

6.1.5 „Galutinis Naudotojas“ – tai asmuo ar įmonė per jūsų elektroninio parašo paslaugos paskyrą gaunantis, 
peržiūrintis, priimantis, pasirašantis, patvirtinantis, perduodantis ar įgaliojantis trečiąją šalį atlikti su Elektroniniu 
Dokumentu susijusį veiksmą. 

6.1.6 „Ataskaita“ – tai bet koks elektroninio parašo paslaugos sugeneruotas grafinis ar skaitmeninis Kliento Duomenų 
rodymas, kuriame yra „Adobe“ nuosavybės dizainas, išvaizda ar jausena, įskaitant Audito Žurnalus. 

6.1.7 „Transakcija“ – tai kiekvienas kartas, kai Elektroninis Dokumentas ar tarpusavyje susijusių Elektroninių 
Dokumentų grupė išsiunčiama Galutiniam Naudotojui naudojantis elektroninio parašo paslauga. Kiekvienas 
100 puslapių arba 10 MB yra Transakcija. 

6.2 Elektroninio parašo paslaugos sąlygos. Jums laikantis visų taikomų sąlygų ir mokant numatytas įmokas, 
Licencijos Termino metu „Adobe“ jums suteikia neperleidžiamą, neišskirtinę ir visame pasaulyje galiojančią licenciją: 
(a) elektroninio parašo paslaugos prieigai per atitinkamas sąsajas; bei (b) Ataskaitų naudojimui bei jų platinimui 
išskirtinai jūsų verslo viduje, dėl elektroninio parašo naudojimo jūsų vidinių operacijų reikmėms. Klientams, 
mokantiems už kiekvieną Vartotoją arba pagal VDDE (visos darbo dienos ekvivalentą), kiekvieno dvylikos mėnesių 
periodo metu kiekvienam licenciją turinčiam Naudotojui ar VDDE leidžiama išsiųsti sukauptą Transakcijų skaičių, 
kuris yra lygus vidutiniam metiniam per Elektroninio Parašo Paslaugą išsiųstų Tranksakcijų skaičiui, padaugintam iš 
dviejų. Transakcijos iš ankstesnio į kitą dvylikos mėnesių periodą neperkeliamos. („Naudojimo Apribojimai“). 

6.3 Klientų naudojimas ir sutikimas. Galite naudotis elektroninio parašo paslauga išskirtinai savo verslo reikmėms ir 
negalite perduoti savo slaptažodžio jokioms trečiosioms šalims. Sutinkate, kad naudodamiesi elektroninio parašo 
paslaugomis veiksite pagal konkrečios šalies, regiono ar bendrovės įstatymus, nuostatas ir potvarkius bei užtikrinsite, 
kad pastarųjų laikotės. Sutinkate pasikliauti nepriklausomais teisės advokatais elektroninių parašų įgyvendinamumui 
jūsų organizacijoje nustatyti. 

6.4 Kliento licencijos suteikimas. Licencijos galiojimo laikotarpiu jūs suteikiate „Adobe“ ir jos dukterinėms 
bendrovėms neišskirtinę, visuotinę, neapmokestinamą licenciją naudoti, kopijuoti, perduoti, sublicencijuoti, 
indeksuoti, saugoti ir rodyti Kliento duomenis, tik tiek, kiek reikia tam, kad būtų teikiama elektroninio parašo 
paslauga ir kad „Adobe“ galėtų naudotis savo šiomis Papildomomis Sąlygomis nustatytomis teisėmis. Jūs suteikiate 
„Adobe“ ir jos dukterinėms įmonėms neišskirtinę, nenutrūkstamą, visuotinę ir neapmokestinamą licenciją naudoti, 
kopijuoti, perduoti, skelbti, rodyti, platinti ir kaupti (įskaitant derinius su panašiais kitų „Adobe“ ir jos Dukterinių 
įmonių klientų duomenimis) bet kokią anoniminę iš Kliento duomenų gautą informaciją, pavyzdžiui, žiniatinklio 
naršyklės, ekrano raiškos ir mobiliojo įrenginio tipo informaciją. Į tokius anoniminius duomenis neįeina jūsų ar 
Galutinių Naudotojų asmeninė informacija ar bet kokie iš Elektroninio dokumento turinio gauti duomenys. 

6.5 Iškėlimo pagalba. Jei laikotės Papildomų Sąlygų, „Adobe“ komercinei logikai neprieštaraujančiais būdais suteiks 
jums galimybę iškelti Kliento Duomenis iš elektroninio parašo paslaugos. Iškėlimas turi būti užbaigtas per 30 dienų 
nuo jūsų elektroninio parašo paslaugos licencijos nutraukimo ar galiojimo pabaigos. „Adobe“ pasilieka teisę šio 30-



ies dienų laikotarpio pabaigoje ištrinti bet kokius Kliento Duomenis. Pagal „Adobe“ įsipareigojimą suteikti jums 
duomenų iškėlimo pagalbą, aprašytą šiame poskyryje, nutraukus šių Papildomų sąlygų galiojimą ar pasibaigus jų 
galiojimo terminui, jūsų elektroninio parašo paslaugos licencija bus nedelsiant nutraukta. 

6.6 Galutinio Naudotojo taisyklės ir nuostatos. Naudojimasis elektroninio parašo paslauga įpareigoja kiekvieną 
Galutinį Naudotoją sutikti su šios paslaugos naudojimo metu pateikiamomis naudojimo sąlygomis, įskaitant Kliento 
Atskleidimo ir Sutikimo sąlygas, esančias adresu http://secure.echosign.com/public/static/consumerDisclosure.jsp. 

6.7 Kliento Duomenų kaupimas ir laikymas. „Adobe“ kaups Kliento Turinį ir Kliento Duomenis tol, kol šie neviršys su 
Kliento paskyra susietos saugyklos, jei tokia yra numatyta, dydžio. „Adobe“ gali numatyti pagrįstus Kliento Turinio ir 
Kliento Duomenų naudojimo ir saugyklos apribojimus, pavyzdžiui, dydžio, saugyklos talpos ir kitus techninius 
apribojimus. Kliento Duomenys gali būti ištrinti, jei laiku nesumokėsite reikiamų įmokų ar jei to reikalautų įstatymai. 
Tuo atveju, jei „Adobe“ ištrintų Kliento Duomenis pagal šio Skyriaus 6.7 poskyrį (Kliento Duomenų kaupimas ir 
laikymas), „Adobe“ komercinei logikai neprieštaraujančiais būdais suteiks jums galimybę iškelti Kliento Duomenis iš 
elektroninio parašo paslaugos. Sutinkate, kad išskirtinai jūs esate atsakingas už visų atitinkamų dokumentų 
saugojimo įstatymų bei potvarkių laikymąsi, įskaitant visus įsipareigojimus pranešti trečiosioms šalims apie 
dokumentų saugojimą ar ištrynimą. 

6.8 Kliento saugumas. Jūs atsakote už elektroninio parašo saugumo ypatybių konfigūravimą ir naudojimą tokiu 
būdu, kad jis atitiktų jūsų įsipareigojimus Galutiniams Naudotojams dėl privatumo, saugumo bei duomenų apsaugos 
įstatymų. Jūs atsakote už elektroninio parašo paslauga Galutiniams Naudotojams išsiųstų, iš elektroninio parašo 
paslaugos atsisiųstų arba elektroninio parašo paslaugos trečiosios šalies integruotos ypatybės pagalba į ne „Adobe“ 
sistemą perkeltų dokumentų saugumą. „Adobe“ neatsako už neįgaliotos prieigos prie jūsų paskyros padarytą žalą 
Kliento Duomenims, jei nesilaikote saugios savo paskyros slaptažodžio susikūrimo, valdymo ir apsaugos tvarkos. 

6.9 „Adobe“ saugumas. „Adobe“ palaikys komercinei logikai neprieštaraujančias administracines, fizines, technines 
apsaugos priemones, kad būtų užtikrintas Kliento Duomenų saugumas, konfidencialumas ir vientisumas. Su 
elektroninio parašo paslauga susijusios informacijos rinkimą ir naudojimą „Adobe“ vykdo pagal „Adobe“ Privatumo 
politiką (http://www.adobe.com/lt/privacy/policy.html). 

6.10 Mokėjimo kortelių industrijos duomenų apsaugos standartai (angl. „Payment Card Industry Data Security 
Standards“, „PCI DSS“). Mokėjimo kortelių industrijos duomenų apsaugos standartai (PCI DSS) draudžia perduoti bet 
kokius Sąskaitos Duomenis (įskaitant Kortelės Savininko Duomenis, Kortelės Kontrolinį Kodą ar Vertę) naudojantis 
parašo faksu galimybe. PCI DSS taip pat draudžia naudoti elektroninio parašo paslaugą Slaptų Tapatybės Nustatymo 
Duomenų, įskaitant Kortelės Kontrolinį Kodą ar Vertę po tapatybės nustatymo, saugojimui, net tuo atveju, jei šie 
duomenys būtų užšifruoti. Šiame skyriuje didžiosiomis raidėmis rašomi terminai yra apibrėžti PCI DSS. 

6.11 Skaitmeniniai sertifikatai. Į šias paslaugas gali įeiti technologija, Klientui skaitmeninių kredencialų naudojimo 
pagalba („Raktas“) leidžianti įgalinti tam tikras elektroninio parašo ar PDF dokumentų funkcijas. Klientas negali 
jokiais tikslais pasiekti, bandyti pasiekti, kontroliuoti, išjungti, pašalinti, naudoti ar platinti šio Rakto. Skaitmeniniai 
sertifikatai gali būti išduodami už sertifikatus atsakingų trečiųjų šalių arba gali būti pasirašyti jūsų pačių. Išskirtinai 
klientas yra atsakingas už sprendimą, ar pasitikėti sertifikatu, ir už skaitmeninių sertifikatų pirkimą, naudojimą ir 
pasitikėjimą jais. 
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