
 

Document Cloud (ietverot Adobe Sign) Papildu lietošanas noteikumi 

Pēdējie labojumi 2016. gada 16. jūnijā. Ar tiem tiek pilnībā aizstāta iepriekšējā dokumenta redakcija. 

Šajos „Document Cloud” papildu noteikumos („Papildu noteikumi”) izmantotajiem terminiem ar lielo sākumburtu ir 
Vispārīgajos noteikumos („Noteikumi”) vai šajos Papildu noteikumos noteiktā nozīme. 

1. Definīcijas. 

1.1 „Informācija” nozīmē ar konkrētu personu saistāmu informāciju. 

1.2 „Dalībnieks” nozīmē trešo pusi, kas mijiedarbojoties izmanto Pakalpojumus, ja šī persona ir ar jums saistīta vai tai 
ir attiecīgs pieslēgums. 

2. Pakalpojumu izmantošana. 

Saskaņā ar atbilstību šiem Papildu noteikumiem, jūs drīkstat piekļūt un lietot pakalpojumus, ko Adobe padara 
pieejamus un ko esat licencējis. 

3. Darbības termiņš un izbeigšana. 

3.1 Šie Papildu noteikumi ir spēkā, līdz to darbību izbeidzat vai nu jūs, vai Adobe Noteikumos pieņemtajā kārtībā. 
Papildus Noteikumos norādītajiem iemesliem, kuru dēļ Adobe var izbeigt šos Noteikumus, Adobe šos Noteikumus 
var izbeigt arī gadījumā, ja jūsu Pakalpojumu kontu nesankcionēti izmanto kāda trešā puse. 

3.2 Papildus Noteikumu sadaļas „Juridiskā spēkā esība” daļās pieņemtajiem nosacījumiem, pēc šo Papildu 
noteikumu darbības termiņa beigām vai izbeigšanas joprojām ir spēkā šādi šo Papildu noteikumu punkti: 1., 3.2., 4. 
un 6.5. 

4. Dalībnieku informācija. 

4.1 Jūsu pienākumi attiecībā uz Dalībnieku informāciju. Tikai jūs uzņematies atbildību par ikvienas Dalībnieku 
informācijas vienības un kopumā visas informācijas, ko tie iesniedz un izmanto saistībā ar Pakalpojumiem, un Adobe 
šajā sakarā neuzņemas nekādu atbildību, tāpat kā ir noteikts līgumā starp Adobe un jums. Jūs apņematies ievērot 
visus Dalībnieku informācijai piemērojamos normatīvos aktus un noteikumus par datu aizsardzību un privātumu. 
Jums jāsaņem Dalībnieku piekrišana par jūsu piekļuvi, lietošanu Dalībnieku informācijai vai tās izpaušanu un jāuztur 
tas spēkā. Jums ir jāsaņem no Dalībniekiem visas atļaujas, kuras nepieciešamas, lai Adobe varētu sniegt 
Pakalpojumus. Jūs apņematies aizsargāt, nodrošināt un aizstāvēt Adobe pret jebkādām pretenzijām, prasībām vai 
tiesvedību, kuru Dalībnieks ir ierosinājis pret Adobe saistībā ar jebkādu rīcību vai bezdarbību attiecībā uz šo 
Dalībnieku informāciju. 

4.2 Aizsargājama Dalībnieku informācija. Papildus jūsu pienākumiem, kas noteikti 4.1. sadaļā (jūsu Pienākumi 
attiecībā uz Dalībnieku informāciju), jūs jo īpaši atzīstat un piekrītat, ka: 

(a) tikai jūs atbildat par 1998. gada Bērnu tiešsaistes privātuma aizsardzības likuma („COPPA”, Children’s Online 
Privacy Protection Act ) ievērošanu, tostarp par vecāku piekrišanas saņemšanu, ja tiek vākta informācija no 
personām, kuras nav sasniegušas trīspadsmit (13) gadu vecumu; 

(b) tikai un vienīgi jūs esat atbildīgs par Veselības apdrošināšanas pārnesamības un pārredzamības likuma („HIPAA”, 
Health Insurance Portability and Accountability Act) un Normu par veselības informācijas tehnoloģijām ekonomikai 
un klīniskajai veselībai („HITECH”, Health Information Technology for Economic and Clinical Health) ievērošanu. 
Adobe, sniedzot pakalpojumus jums, nedarbojas savā vārdā kā Biznesa partneris, kā šis termins definēts HIPAA; 



(c) tikai jūs esat atbildīgs par datu aizsardzības un privātuma normatīvo aktu un noteikumu ievērošanu, kurus 
piemēro citai aizsargājamai informācijai, tostarp, bet ne tikai, sociālās apdrošināšanas numuriem, kredītkaršu 
numuriem, autovadītāja apliecību numuriem un bankas kontu datiem, kuri iegūti vai tiek izmantoti saistībā ar 
Pakalpojumu lietošanu no jūsu un Dalībnieku puses. 

4.3 E-pasti Dalībniekiem. Ar Pakalpojumiem saistītus e-pastus Dalībniekiem parasti nosūtāt jūs, nevis Adobe . Tādēļ 
pat gadījumā, ja kādi Dalībnieki ir izvēlējušies atteikties no Adobe paziņojumu saņemšanas, šie Dalībnieki var saņemt 
jūsu sūtītus ar Pakalpojumiem saistītus e-pastus. Turklāt, ja vajadzīgs, Adobe var nosūtīt Dalībniekiem e-pastus jūsu 
vārdā kā jūsu pārstāvis pēc jūsu lūguma. Tikai jūs esat atbildīgs par šādiem e-pastiem un to saturu. 

5. Īpaši ar Pakalpojumu saistīti noteikumi. 

Šīs 5. sadaļas noteikumi attiecas tikai uz konkrētiem piedāvājumiem, kas izklāstīti šajā 5. sadaļā. Gadījumā, ja rodas 
pretrunas starp 5. sadaļas noteikumiem un jebkuru citu šo Papildu noteikumu terminu un nosacījumiem, šīs 5. 
sadaļas noteikumi būs reglamentējoši, bet tikai tiktāl, cik nepieciešams, lai atrisinātu šo konfliktu. 

5.1 Document Cloud tīmekļa pakalpojumi. Šī 5.1 sadaļa (Document Cloud tīmekļa pakalpojumi) attiecas uz jums tikai 
gadījumā, ja esat izstrādātājs, kas piekļūst pirmsizlaides Document Cloud API versijai, kurai Adobe jums periodiski 
piešķir piekļuvi saistībā ar Document Cloud („Tīmekļa pakalpojumi”). 

5.1.1 Tīmekļa pakalpojumu licence. Adobe saskaņā ar šo Papildu noteikumu nosacījumiem piešķir jums ierobežotu, 
atsaucamu, neekskluzīvu, tālāk nenododamu licenci: (a) aplūkot dokumentāciju, kurai Adobe piešķīris jums piekļuvi 
Tīmekļa pakalpojumu lapā („Tīmekļa pakalpojumu dokumentācija”) un (b) izsaukt Tīmekļa pakalpojumus un 
izmantot tos saskaņā ar Tīmekļa pakalpojumu dokumentāciju un šo Papildu noteikumu nosacījumiem. Adobe var 
izbeigt saskaņā ar šo sadaļu 5.1.1 („Tīmekļa pakalpojumu licence”) piešķirto(-ās) licenci(-es) jebkurā brīdī tikai pēc 
saviem ieskatiem. 

5.1.2 Jūsu apliecinājumi un galvojumi attiecībā uz Tīmekļa pakalpojumu un Tīmekļa pakalpojumu dokumentācijas 
izmantošanu. Papildus citiem apliecinājumiem un galvojumiem, kurus esat paudis šajos Papildu noteikumos, jūs 
sniedzat turpmāk uzskaitītos apliecinājumus un galvojumus: 

(a) savā tīmekļa vietnes lietojumprogrammā, ar kuru tiek izsaukti Tīmekļa pakalpojumi (turpmāk tekstā „Jūsu 
lietojumprogramma”), jūs apņematies labi redzamā vietā iekļaut šādu paziņojumu „Powered by Document Cloud” 
(„Paziņojums”). Nosaukumi „Adobe” un „Document Cloud” (turpmāk tekstā „Prečzīmes”) ir reģistrētas Adobe 
prečzīmes, un jūs atzīstat, ka Prečzīmes izmantošana nerada nekādas tiesības un jūs neapliecināsiet, ka jums šādas 
izmantošanas dēļ ir kādas tiesības, īpašumtiesības vai intereses attiecībā uz Prečzīmi. Jūs apņematies attēlot 
Paziņojumu saskaņā ar Adobe prečzīmes vadlīnijām, kuras pašlaik ir atrodamas vietnē 
http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_lv. Ja Adobe pamatoti uzskata, ka jūs neievērojat Adobe prečzīmes 
vadlīnijas, Adobe patur tiesības pieprasīt jums nekavējoties modificēt Paziņojuma lietojuma veidu, lai tas atbilstu 
sadaļai 5.1.2 (a), vai pārtraukt šādu izmantošanu; 

(b) katras savas lietojumprogrammas Tīmekļa lapas apakšdaļā jūs apņematies norādīt privātuma ievērošanas 
kārtību, kurā izklāstīta informācija par to, kā jūs vācat, izmantojat, glabājat un izpaužat no ikviena, kas izmanto 
Lietojumprogrammu („Apmeklētāji”), ievāktos datus un Informāciju, tostarp paziņojumu (ja vajadzīgs), ka trešās 
puses (tostarp reklāmdevēji) var nosūtīt saturu un/vai sludinājumus un vākt informāciju tieši no Apmeklētājiem, un 
var ievietot vai atzīt sīkdatnes Apmeklētāju pārlūkprogrammās; 

(c) jūs apņematies nemēģināt slēpt vai sagrozīt savus personas datus vai Jūsu lietojumprogrammu identitāti, 
pieprasot no Adobe atļauju izmantot Tīmekļa pakalpojumus vai Tīmekļa pakalpojumu dokumentāciju; 

(d) jūs apņematies pieprasīt, lai Apmeklētāji pirms Jūsu lietojumprogrammas izmantošanas izveido Adobe ID kontu; 

(e) jūs apņematies neglabāt Apmeklētāja materiālus savā Document Cloud kontā kāda Apmeklētāja vārdā; 



(f) jūs apņematies nepārdot, neiznomāt vai nenodot kāda rīcībā ar apakšlicenci Tīmekļa pakalpojumus vai Tīmekļa 
pakalpojumu dokumentāciju vai neiegūt tai piekļuvi, lai gūtu ienākumus no Tīmekļa pakalpojumu vai Tīmekļa 
pakalpojumu dokumentācijas izmantošanas vai nodrošināšanas tieša saimnieciska, materiāla vai citāda labuma 
gūšanas nolūkā, izņemot, ja jūs iepriekš esat ieguvis nepārprotamu rakstisku Adobe piekrišanu sadaļas 5.1.3 
(Komerciālās izstrādātāja lietojumprogrammas) noteiktajā kārtībā. 

5.1.3 Komerciālās izstrādātāja lietojumprogrammas. Tomēr jūs varat lūgt Adobe piešķirt atbrīvojumu no sadaļas 5.1.2 
(f) noteikumu ievērošanas, sazinoties ar Adobe developer@acrobat.com. Šādā gadījumā jums ir jāiesniedz pilns Jūsu 
lietojumprogrammas apraksts un skaidrojums, kā jūs plānojat izmantot Tīmekļa pakalpojumus un Tīmekļa 
pakalpojumu dokumentāciju. Adobe izskata šādus lūgumus un var piešķirt rakstisku atbrīvojumu no sadaļas 5.1.2 (f) 
noteikumu ievērošanas, izvērtējot katru konkrēto gadījumu un tikai pēc Adobe ieskatiem. Ja Adobe piešķir jums 
atbrīvojumu no sadaļas 5.1.2 (f) noteikumu ievērošanas, jums var tikt noteikts pienākums saistībā ar atbrīvojumu 
ievērot Adobe noteiktas papildu prasības. 

5.2 Grupas piedāvājumi. Šī sadaļa 5.2 (Grupas piedāvājumi) attiecas uz jums, tikai ja esat iegādājies Pakalpojumu 
abonementu(-s), pārstāvot trešo pusi, vai ja trešā puse ir iegādājusies abonementu jūsu vārdā („Grupas 
piedāvājums”). 

5.2.1 Informācija par Trešo pušu personām. Ja jūs esat iegādājies Pakalpojuma abonementu, pārstāvot trešās puses 
personu, jūs apliecināt un galvojat, ka jums ir visas tiesības un atļaujas, kuras nepieciešamas, lai sniegtu Adobe šo 
trešo pušu Informāciju, un jūs apņematies aizsargāt, nodrošināt un aizstāvēt Adobe pret jebkādām pretenzijām, 
prasībām vai tiesvedību, ko šī trešā puse ir ierosinājusi pret Adobe. 

5.2.2 Izmantošana grupā. Ja esat iegādājies abonementu pakalpojumus jebkuras trešās puses vārdā, jūs saprotat, ka 
jebkuru saturu, kas saglabāts kā daļa no trešās puses Pakalpojumu konta nevar izdzēst, ja pārtrauc pakalpojumu 
abonēšanu. Tas ir tikai jūsu pienākums nodrošināt, ka trešā puse dzēš no trešās puses Pakalpojumu konta jebkādu 
saturu, kas pieder jums. 

5.3 Pakalpojuma izmantošana popularizēšanas nolūkā. Šī sadaļa 5.3 (Pakalpojuma izmantošana popularizēšanas 
nolūkā) attiecas uz jums, tikai ja Adobe ir jums piešķīris īpašas piekļuves tiesības Pakalpojumiem saskaņā ar speciālu 
programmu (turpmāk tekstā – „Popularizēšanas programma”). Jūsu tiesības izmantot Pakalpojumus saskaņā ar 
Popularizēšanas programmu beigsies uzreiz pēc ierobežotā laika perioda beigām, kas garantēts attiecīgajā 
Popularizēšanas programmā. Papildus Adobe saglabā tiesības pārtraukt vai uz laiku apturēt Popularizēšanas 
programmu vai Pakalpojumu izmantošanu no jūsu puses saskaņā ar Popularizēšanas programmu. Jūsu tiesības un 
Dalībnieku tiesības piekļūt Jūsu kontā iesniegtajam un ar Pakalpojumu palīdzību atbilstoši Popularizēšanas 
programmai apstrādātājam saturam var nekavējoties izbeigt, tiklīdz ir pienākušas Popularizēšanas programmas 
termiņa beigas. 

5.4 Sūtīšana. Nosūtot failu ar pakalpojumu Adobe Send, fails tiks automātiski augšupielādēts Adobe serverī un Adobe 
paziņos jūsu saņēmējiem (t. i., Dalībniekiem), ka fails ir sagatavots piekļuvei un/vai lejupielādei. Jūsu saņēmēji var 
piekļūt jūsu failam un/vai lejupielādēt to, noklikšķinot uz saites e-pastā, kuru Adobe nosūta jūsu saņēmējiem. Adobe 
var vākt informāciju par saņemšanu un to, kādā veidā saņēmējs izmanto Adobe Send failu, un Adobe var koplietot 
šo informāciju ar jums. Tas ir tikai jūsu pienākums paziņot Dalībniekiem par šādas informācijas vākšanu un 
koplietošanu. 

5.5 Adobe Document Cloud pakalpojumi. Tiklīdz jūsu saturam ir piešķirta piekļuve Pakalpojumos, Adobe to skenēs, 
lai palīdzētu sniegt Pakalpojumus (piemēram, lai iespējotu jūsu saturam pilnteksta meklēšanu). Pakalpojumu 
sniegšanas laikā Adobe arī vāc datus par jūsu mijiedarbību ar saturu un apkopo tos vienkopus ar līdzīgiem citu 
lietotāju uzvedības datiem („Apkopotie uzvedības dati”). Šādi Apkopotie uzvedības dati nesatur personas datus un 
pēc tiem nav iespējams noskaidrot jūsu personību vai piekļūt jūsu saturam. Adobe izmanto Apkopotos uzvedības 
datus, lai sniegtu un uzlabotu Pakalpojumus un citus Adobe produktus un pakalpojumus. 



Padarot savu saturu pieejamu Pakalpojumos, jūs piekrītat, ka Adobe skenē jūsu saturu un vāc, apstrādā, kā arī 
izmanto Apkopotos uzvedības datus, lai sniegtu un uzlabotu Pakalpojumus un citus Adobe produktus un 
pakalpojumus. 

6. Adobe Electronic Signature pakalpojumi. 

Adobe elektroniskā paraksta pakalpojumi ļauj autorizētiem lietotājiem elektroniski nosūtīt, parakstīt, izsekot un 
pārvaldīt Elektroniskos dokumentus. Ja jūsu Pakalpojumu licence ietver elektroniskā paraksta pakalpojumu, tad šie 
6. sadaļas noteikumi ir jums saistoši. 

6.1 Definīcijas, kas piemērojamas elektroniskā paraksta pakalpojumam. 

6.1.1 „Audita žurnāls” nozīmē konkrētu informāciju, kas reģistrēta ar Adobe attiecībā uz īpaši apstrādāta, izmantojot 
elektroniskā paraksta pakalpojumu Elektroniskā dokumenta parakstīšanas darbplūsmā. Audita žurnālā var tikt 
ietverts datums un laiks, kad Elektroniskais dokuments tika izveidots , nosūtīts, parakstīts, noraidīts vai citādi 
pārveidots, kā arī ietverta Gala lietotāja ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kas noteikta ar pārlūkprgrammu vai ierīci. 

6.1.2 „Klientu dati” nozīmē visus datus vai informāciju, ko nav sniedzis Adobe un ko jūs vai Gala lietotājs ir importējis, 
izmantojot elektroniskā paraksta pakalpojumu, vai pārsūtījis, izmantojot jūsu elektroniskā paraksta pakalpojuma 
kontu. 

6.1.3 „Elektroniskais dokuments” nozīmē jebkuru dokumentu, kas augšupielādēts, izmantojot elektroniskā paraksta 
pakalpojumu. 

6.1.4 „Elektroniskais paraksts” nozīmē elektroniskā paraksta pakalpojuma iespējas iekļaut elektronisku skaņu, 
simbolu vai procesu, kas pievienots vai loģiski saistīts ar Elektronisko dokumentu un ko izpildījusi vai pieņēmusi 
persona ar nodomu parakstīt Elektronisko dokumentu. 

6.1.5 „Gala lietotājs” ir jebkura persona vai uzņēmums, kas saņem, labo, akceptē, paraksta, apstiprina, pārraida vai 
deleģē trešajai personai attiecīgo Elektronisko dokumentu, izmantojot jūsu elektroniskā paraksta pakalpojuma 
kontu. 

6.1.6 „Pārskats” nozīmē jebkuru grafisku vai skaitlisku klientu datu attēlojumu, kas satur Adobe patentēto dizainu, 
izskatu un noskaņu, kas ģenerēts ar elektroniskā paraksta pakalpojumu, tostarp Audita žurnālu. 

6.1.7 „Darījums” nozīmē katru gadījumu, kad Gala lietotājam, izmantojot elektroniskā paraksta pakalpojumu, tiek 
nosūtīts Elektroniskais dokuments vai ar to saistītu Elektronisko dokumentu kopums. Katras 100 lappuses vai 10 MB 
ir Darījums. 

6.2 Elektroniskā paraksta pakalpojuma noteikumi. Ievērojot visus jums piemērojamos noteikumus un jūsu atlīdzības 
maksājumu, Adobe piešķir jums uz licencē paredzēto laiku tālāk nenododamu, neekskluzīvu un vispasaules licenci: 
(a) pieejai elektroniskā paraksta pakalpojumam, izmantojot attiecīgās saskarnes; un (b) atļaujai izmantot un izplatīt 
atskaites savas uzņēmējdarbības ietvaros, kā arī atļaujai izmantot elektroniskā paraksta pakalpojumu tikai savas 
iekšējās darbības ietvaros. Par klientiem jāmaksā kā par vienu FTE lietotāju katra divpadsmit mēnešu perioda laikā, 
katram licencētam lietotājam vai FTE ir atļauts nosūtīt kopējo Darījumu skaitu, kas ir divreiz lielāks par vidējo gada 
darījumu skaitu, kuri nosūtīti, izmantojot elektronisko parakstu pakalpojumu. Darījumi netiek pārnesti no iepriekšējā 
divpadsmit mēnešu perioda uz nākamo. („Izmantošanas ierobežojumi”). 

6.3 Klienta lietojums un piekrišana. Jūs drīkstat izmantot elektroniskā paraksta pakalpojumu tikai sava biznesa 
nolūkos un nedrīkstat darīt zināmu paroli jebkurai trešajai pusei. Jūs piekrītat, ka jūsu elektroniskā paraksta 
pakalpojumu izmantošanu regulē attiecīgās valsts, reģiona un nozares likumi , nosacījumi un noteikumi, un jūs 
apņematies ievērot šos likumus, nosacījumus un noteikumus. Jūs piekrītat paļauties uz neatkarīgu juridisku 
padomnieku, lai noteiktu jūsu uzņēmumam derīgu elektronisko parakstu. 



6.4 Licences piešķiršana no Klienta. Jūs piešķirat Adobe un tās filiālēm Licences termiņā neekskluzīvu, vispasaules, 
bezatlīdzības licenci izmantot, kopēt, pārraidīt, izsniegt apakšlicences, indeksēt, glabāt un attēlot Klientu datus tikai, 
ciktāl tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu jums elektroniskā paraksta pakalpojumu un Pārskatus , kā arī lai realizētu 
Adobe tiesības saskaņā ar šiem Papildu noteikumiem. Jūs piešķirat Adobe un tās filiālēm neekskluzīvu, pastāvīgu, 
vispasaules un bezatlīdzības licenci izmantot, kopēt, pārraidīt, publicēt, attēlot, izplatīt un apkopot (tajā skaitā kopā ar 
līdzīgiem datiem no Adobe vai tās filiāļu citiem klientiem ) anonīmu informāciju, kas iegūta no Klientu datiem, 
piemēram, informāciju par tīmekļa pārlūkprogrammu, ekrāna izšķirtspēju un mobilās ierīces veidu . Šādi anonīmu 
dati neietver jūsu vai Gala lietotāju personisko informāciju vai jebkādus datus, kas iegūti no Elektroniskā dokumenta 
satura. 

6.5 Pārejas palīdzība. Ja tiek ievēroti Papildu nosacījumi, Adobe apņemas pielikt komerciāli saprātīgas pūles, lai ļautu 
jums pārņemt Klienta datus no elektroniskā paraksta pakalpojuma. 30 dienu laikā pēc elektroniskā paraksta 
pakalpojumu licences pārtraukšanas vai licences termiņa beigām ir jāpabeidz pāreja. Pēc šo 30 dienu pārejas 
perioda beigām Adobe patur tiesības dzēst jebkurus Klienta datus. Neatkarīgi no Adobe apņemšanās nodrošināt jūs 
ar pārejas palīdzību, kas aprakstīta šajā punktā, pēc šo Papildu noteikumu izbeigšanas vai pārtraukšanas jūsu 
elektroniskā paraksta pakalpojuma licence tiek nekavējoties pārtraukta. 

6.6 Gala lietotāju noteikumi un nosacījumi. Elektroniskā paraksta pakalpojumu izmantošana ir noteikta katram Gala 
lietotājam, kas, izmantojot pakalpojumu, pieņem pakalpojuma lietošanas noteikumus, tostarp Patērētāju izpaušanas 
un piekrišanas noteikumus, kas pašlaik atrodami http://secure.echosign.com/public/static/consumerDisclosure.jsp 

6.7 Klienta datu uzglabāšana un saglabāšana. Adobe apņemas uzglabāt Klienta saturu un Klienta datus tik ilgi, kamēr 
datu apjoms nepārsniedz Klienta kontā noteikto apjomu, ja tāds konts pastāv. Adobe var izveidot saprātīgus 
ierobežojumus Klienta satura un Klienta datu lietošanai un glabāšanai, piemēram, ierobežojumus faila lielumam, 
glabāšanas apjomam un citus tehniskus ierobežojumus. Klienta dati var tikt dzēsti, ja nespējat samaksāt noteikto 
atlīdzību, vai saskaņā ar likumu. Gadījumā, ja Adobe dzēš Klienta datus saskaņā ar šo sadaļu 6.7 (Klienta datu 
uzglabāšana un saglabāšana), Adobe apņemas pielikt komerciāli saprātīgas pūles, lai ļautu jums pārņemt Klienta 
datus no elektroniskā paraksta pakalpojuma. Jūs piekrītat, ka vienpersoniski esat atbildīgs ievērot visus attiecīgās 
dokumentu saglabāšanas likumus un noteikumus, ieskaitot jebkuru pienākumu sniegt paziņojumu trešajām 
personām par dokumentu saglabāšanu vai dzēšanu. 

6.8 Klienta drošība. Jūs esat atbildīgs par konfigurēšanu un elektroniskā paraksta pakalpojuma drošības līdzekļu 
izmantošanu, lai izpildītu , Gala lietotājiem dotās saistības saskaņā ar piemērojamajiem privātuma, drošības un datu 
aizsardzības likumiem. Jūs esat atbildīgs par to Elektronisko dokumentu drošību, kas tiek nosūtīti Gala lietotājiem no 
elektroniskā paraksta pakalpojuma, lejupielādēti no elektroniskā paraksta pakalpojuma vai kas tiek nodoti tiem caur 
neAdobe sistēmu ar elektroniskā paraksta pakalpojuma trešās puses integrācijas līdzekli. Adobe nav atbildīgs par 
zaudējumiem, kas izriet no neatļautas piekļuves jūsu kontam vai Klienta datiem, ja jums nav izdevies ievērot drošas 
paroles sastādīšanas, pārvaldības un aizsardzības praksi savā kontā. 

6.9 Adobe drošība. Adobe apņemas uzturēt komerciāli saprātīgus administratīvos, fiziskos un tehniskos mehānismus, 
lai aizsargātu Klienta datu drošību, konfidencialitāti un integritāti. Adobe kontrolē datu apkopošanu un izmantošanu 
saistībā ar elektroniskā paraksta pakalpojumu atbilstoši Adobe privātuma politikai 
(http://www.adobe.com/lv/privacy/policy.html). 

6.10 Maksājumu karšu nozares Datu drošības standarti („PCI DSS”). Maksājumu karšu nozares Datu drošības 
standarts (PCI DSS) aizliedz jebkādu (arī Kartes lietotāja datus, Kartes verifikācijas kodu vai Vērtību) Konta datu 
pārraidi, izmantojot faksa paraksta iespējas. Atbilstoši PCI DSS aizliegts arī saglabāt Aizsargātus autentifikācijas datus, 
tostarp Kartes verifikācijas kodu vai Vērtību pēc atļaujas saņemšanas, pat tad, ja tā ir šifrēta. Šajā sadaļā kapitalizētie 
termini ir definēti PCI DSS. 

6.11 Ciparsertifikāti. Pakalpojumi var ietvert tehnoloģiju, kas ļauj klientam iespējot noteiktus līdzekļus 
elektroniskajiem parakstiem vai PDF dokumentiem, izmantojot digitālās akreditācijas datus („Atslēgu”). Lai kāds arī 
būtu Klienta mērķis, Klients nedrīkst piekļūt, mēģināt piekļūt, kontrolēt, atspējot, izdzēst, lietot vai izplatīt Atslēgu. 
Ciparsertifikāti var tikt izsniegti trešo pušu sertificēšanas iestādēs vai arī var būt pašparakstīti. Klients ir pilnībā 



atbildīgs par savu izvēli paļauties uz sertifikātu vai ne, kā arī par ciparu sertifikātu iegādi, lietošanu un paļaušanos uz 
tiem. 

Dokuments Cloud_Additional_TOU-lv_LV-20160616_1200 

Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704 

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24 


