
Umowa o świadczenie Usług Typekit 

Ostatnia modyfikacja: 2 listopada 2016. Zastępuje w pełni poprzednią wersję. 

Skorzystanie z Usługi Typekit lub zainstalowanie jakiejkolwiek części oprogramowania Usługi jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na poniższe warunki i postanowienia. Należy dokładnie się z nimi zapoznać. 

Tabela porównawcza 
Porównanie planów 

subskrypcyjnych 
Plan indywidualny Plan Business Plan Enterprise 

Warunki podstawowe ● ● ● 
Dodatkowa umowa SLA  ● ● 
Zabezpieczenie i ochrona przed 
roszczeniami 

  ● 

1. Definicje. 

Terminy rozpoczynające się wielkimi literami używane w treści niniejszych Warunków Dodatkowych mają znaczenia 
zdefiniowane poniżej. Terminy rozpoczynające się wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane w niniejszym 
dokumencie, mają znaczenia zdefiniowane w Warunkach Ogólnych dostępnych pod adresem 
www.adobe.com/go/terms_pl. 

1.1 Termin „Konto” oznacza konto (w tym każdy identyfikator Adobe ID i profil użytkownika) tworzone przez 
Użytkownika przy pierwszej rejestracji w Usłudze, w tym w szczególności wszelkie unikalne klucze lub identyfikatory 
udostępnione Użytkownikowi przez Adobe lub w inny sposób używane do skojarzenia powiązania Użytkownika z 
kontem. 

1.2 Termin „Adobe”, „Spółka” lub „Firma” oznacza Adobe Systems Incorporated, spółkę stanu Delaware, z siedzibą pod 
adresem 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 – jeżeli niniejsza umowa została zawarta przez Użytkownika 
przebywającego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku; w przeciwnym wypadku oznacza Adobe Systems 
Software Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia. 

1.3 Termin „Agencja” oznacza osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo świadczące usługi projektowania stron WWW lub 
projektowania graficznego, usługi reklamowe, marketingowe lub podobne na rzecz jej/jego własnych klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych, a w ramach tych usług tworzy i/lub aktualizuje Opublikowane Materiały. 

1.4 Termin „Komputer” oznacza urządzenie wirtualne lub fizyczne do przechowywania lub przetwarzania danych, takie 
jak serwery, komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia mobilne, urządzenia podłączone do Internetu i produkty 
sprzętowe. Jeśli urządzenie zawiera więcej niż jedno wirtualne środowisko (w tym maszyny wirtualne i procesory 
wirtualne), każde wirtualne środowisko będzie liczone jako osobny Komputer. 

1.5 Termin „Treści Klienta” oznacza czcionki lub rodziny czcionek („treści” ze względu na użycie tego terminu 
w Ogólnych Warunkach Korzystania Adobe), na które Użytkownik uzyskał licencję od osoby trzeciej w celu 
wykorzystania ich w Usłudze zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

1.6 Termin „Utwór Pochodny / Utwory Pochodne” oznacza dane binarne uzyskane lub opracowane na podstawie Treści 
Licencjonowanych (w tym jakichkolwiek części Oprogramowania Licencjonowanego) w każdej formie, w której mogą 
być wtórnie publikowane, przekształcane lub adaptowane, a w szczególności dane binarne w każdym formacie, na który 
można przekonwertować Treści Licencjonowane. 

1.7 Termin „Dokumentacja” oznacza materiały objaśniające w formie pisemnej oraz w formie plików i/lub pozostałą 
dokumentację dla użytkowników dołączoną do Treści Licencjonowanych lub opublikowaną, udostępnioną albo w inny 
sposób przekazaną Użytkownikowi przez Adobe w związku z Korzystaniem przez Użytkownika z Usługi. 

1.8 Termin „Pakiet” oznacza pakiet oprogramowania zgodny z komputerem, siecią WWW lub innym nośnikiem, 
opracowany przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi i zawierający preferowane przez Użytkownika ustawienia, 
wybór Czcionek Licencjonowanych oraz formaty, arkusze stylów i inny kod oprogramowania wraz ze wszelkim kodem 
JavaScript udostępnionym przez Usługę w celu opakowania i identyfikacji każdego Pakietu oraz Wydawcy, a także do 
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zarządzania Wykorzystaniem Czcionek Licencjonowanych i rejestracją ich Wykorzystania w związku z Opublikowanymi 
Materiałami. 

1.9 Termin „Licencjodawca(-y)” oznacza osoby trzecie, które udzieliły Adobe licencji na którekolwiek Treści 
Licencjonowane udostępniane przez Adobe Użytkownikowi do Wykorzystania. 

1.10 Termin „Treści Licencjonowane” oznacza Czcionki Licencjonowane, Czcionki Dostępne na Rynku, Oprogramowanie 
Licencjonowane oraz Usługę, Interfejsy Usługi i tokeny Interfejsu Usługi. 

1.11 Termin „Czcionki Licencjonowane” oznacza czcionki lub rodziny czcionek, na Korzystanie z których Użytkownik 
uzyskał od Adobe licencje za pośrednictwem Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Dodatkowych. 

1.12 Termin „Oprogramowanie Licencjonowane” oznacza Usługę i wszelkie pozostałe oprogramowanie, z którym 
dostarczona została niniejsza Umowa, w tym w szczególności wszelkie pliki oprogramowania zawierające Czcionki 
Licencjonowane, Czcionki Dostępne na Rynku oraz wszelkie skrypty, logikę skryptów i pozostały kod używany w Usłudze, 
umieszczony w jednym pakiecie z Komponentami Lokalnymi Typekit lub osadzony w plikach eksportowanych (oraz 
wszelką Dokumentację lub Aktualizacje i Uaktualnienia związane z Usługą i tym oprogramowaniem), jakie Adobe 
udostępnia Użytkownikowi za pośrednictwem Usługi, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Treści Licencjonowanych 
i uzyskiwanie Treści Licencjonowanych. 

1.13 Termin „Czcionki Dostępne na Rynku” oznacza czcionki lub rodziny czcionek, na korzystanie z których Użytkownik 
uzyskał od Adobe lub Licencjodawcy(-ów) licencje za pośrednictwem Usługi zgodnie z warunkami licencji użytkownika 
końcowego Adobe lub Licencjodawców. 

1.14 Termin „Zlecenia na Rynku” oznacza Czcionki Dostępne na Rynku, udostępniane Użytkownikowi przez Adobe lub 
Licencjodawcę(-ów) za pośrednictwem Usługi.  

1.15 Termin „Dozwolona Liczba Komputerów” oznacza maksymalną liczbę Komputerów, na których mogą zostać 
zainstalowane Czcionki Typekit Sync (wliczając w to liczbę instancji, z jakich Użytkownik może jednocześnie Korzystać 
w ramach swojego Planu Subskrypcyjnego) i z których możliwe jest uzyskiwanie dostępu do Usług. 

1.16 Termin „Wydawca” oznacza osobę fizyczną lub prawną (Użytkownika lub Klienta Użytkownika, w imieniu którego 
działa Użytkownik) będącą właścicielem treści, innych niż Treści Licencjonowane, widocznych w Opublikowanych 
Materiałach lub sprawującą kontrolę nad tymi treściami. 

1.17 Termin „Opublikowany Dokument / Opublikowane dokumenty” oznacza wszelkie rozpowszechniane postacie 
dokumentów cyfrowych (tj. dokumenty w formacie Word, PDF, EPUB itd.), w których Czcionki Licencjonowane, osadzone 
lub nie, Wykorzystywane są w celu umożliwienia przeglądania, prezentowania lub innego użycia Opublikowanego 
Dokumentu przez dowolną osobę. 

1.18 Termin „Opublikowane Materiały” oznacza osobno lub łącznie wszelkie Opublikowane Dokumenty lub 
Opublikowane Witryny WWW. 

1.19 Termin „Opublikowana Witryna / Opublikowane Witryny WWW” oznacza odpowiednio opublikowane witryny 
WWW, strony WWW lub treści stron WWW projektowane, opracowywane lub tworzone przez Użytkownika i zawierające 
oraz prezentujące publicznie Czcionki Licencjonowane oraz uzyskujące do nich dostęp przy Wykorzystaniu 
Komponentów WWW Typekit. 

1.20 Termin „Platforma Resellerska” oznacza każdą usługę umożliwiającą klientom indywidualnym i instytucjonalnym 
wybór czcionek do witryn WWW lub innych produktów, które usługa ta udostępnia w imieniu klientów (np. platform 
blogowych, profili w sieciach społecznościowych itp.). 

1.21 Termin „Usługa(-i)” oznacza witrynę WWW usługi Typekit dostępną pod adresem www.typekit.com, w tym 
Komponenty Typekit Sync, Komponenty WWW Typekit, Komponenty Typekit Marketplace oraz wszelkie inne usługi, 
funkcje i treści udostępniane z, w lub za pośrednictwem witryny WWW usługi Typekit. 

1.22 Termin „Interfejs(y) Usługi” oznacza wszelkie wtyczki lub interfejsy aplikacyjne udostępniane przez Usługę oraz 
za jej pośrednictwem, które umożliwiają Użytkownikowi programowy dostęp do funkcji Usługi oraz podgląd Treści 
Licencjonowanych, a także stosowanie innych technik w celu tworzenia, konfigurowania, modyfikowania i publikowania 
Pakietów i pobierania metadanych o czcionkach w bibliotece czcionek Usługi. 
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1.23 Termin „Plan Subskrypcyjny / Plany subskrypcyjne” oznacza każdy wariant planu subskrypcyjnego Usługi, w tym 
Okresy Próbne, a także wszelkie związane z nimi warunki Korzystania, limity, ograniczenia, zastrzeżenia i tabele opłat 
charakteryzujące każdy z planów subskrypcyjnych, znajdujące się na stronie https://typekit.com/plans, które niniejszym 
zostają włączone do niniejszych Warunków Dodatkowych przez odniesienie. 

1.24 Termin „Komponenty Typekit Sync” oznacza funkcje i składniki Usługi udostępniane poprzez pobranie lub 
zainstalowanie oprogramowania Adobe na Komputerze Użytkownika, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do Usług 
i Czcionek Typekit Sync oraz Wykorzystanie ich do publikowania (tj. do tworzenia Opublikowanych Dokumentów). 

1.25 Termin „Czcionka(-i) Typekit Sync” oznacza Czcionki Licencjonowane i Czcionki Dostępne na Rynku, które zostały 
zsynchronizowane z Komputerem Użytkownika w celach związanych z publikowaniem (tj. tworzeniem Opublikowanych 
Dokumentów). 

1.26 Termin „Typekit Marketplace” oznacza część Usługi, za pośrednictwem której Adobe lub Licencjodawca oferują 
w bezpośredniej sprzedaży Czcionki Dostępne na Rynku, zgodnie z warunkami licencji użytkownika końcowego Adobe 
lub Licencjodawcy. 

1.27 Termin „Komponent WWW Typekit” oznacza Czcionki WWW Typekit i składniki Usługi, które umożliwiają 
Użytkownikowi dostęp do Usług i Czcionek WWW Typekit oraz Wykorzystanie ich do tworzenia Opublikowanych Witryn. 

1.28 Termin „Czcionki WWW Typekit” oznacza sformatowane pod kątem sieci WWW wersje Czcionek 
Licencjonowanych i Czcionek Dostępnych na Rynku, które umożliwiają Użytkownikowi tworzenie Opublikowanych 
Witryn. 

1.29 Termin „Aktualizacje” i „Uaktualnienia” oznacza wszelkie aktualizacje, korekty, modyfikacje lub dodatki w 
dowolnym momencie tworzone i wdrażane lub udostępniane Użytkownikowi przez Adobe w celu uaktualnienia, 
uzupełnienia lub udoskonalenia Usługi w zakresie nieobjętym odrębnymi warunkami. Adobe nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialności względem Użytkownika za takie zmiany. 

1.30 Terminy „Korzystać”, „Korzystanie” lub „Wykorzystanie” oznaczają wszelkie formy wykorzystania Usługi przez 
Użytkownika w związku z pobieraniem, integracją, dostępem, synchronizacją, używaniem lub prezentowaniem Treści 
Licencjonowanych. 

1.31 Terminy „Użytkownik” i „Użytkownika” oznaczają każdą osobę fizyczną lub prawną, w tym Agencję, która tworzy 
i Wykorzystuje Konto w celu uzyskania dostępu do Usług we własnym imieniu lub w imieniu swoich klientów 
indywidualnych bądź instytucjonalnych w związku z Opublikowanymi Materiałami. 

2. Warunki podstawowe. 

Korzystanie przez Użytkownika z Usługi podlega niniejszym Dodatkowym Warunkom Korzystania („Warunki 
Dodatkowe”), które uzupełniają Warunki Korzystania witryny Adobe.com („Warunki Ogólne”) znajdujące się pod 
adresem www.adobe.com/go/terms_pl i włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. 

2.1 Plany Subskrypcyjne i Zlecenia na Rynku. 

2.1.1 W ramach Usługi dostępne są (a) bezpłatne Plany Subskrypcyjne dla użytkowników indywidualnych, (b) płatne 
Plany Subskrypcyjne dla użytkowników indywidualnych i biznesowe i korporacyjne Plany Subskrypcyjne oraz (c) Zlecenia 
na Rynku, które umożliwiają Użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Treści Licencjonowanych w celu Wykorzystania ich 
w Opublikowanych Materiałach Użytkownika. Niektóre płatne Plany Subskrypcyjne umożliwiają także korzystanie 
z Okresu Próbnego. 

2.1.2 Wszystkie opłaty za Plan Subskrypcyjny i Zlecenia na Rynku są podawane bez podatków, ceł i innych danin 
nakładanych przez organy podatkowe, a Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia wszelkich takich podatków, ceł 
i innych danin, z wyłączeniem jedynie podatków federalnych lub stanowych należnych w Stanach Zjednoczonych. 

2.2 Przekroczenia limitu; Uaktualnianie; Zlecenia na Rynku. 

2.2.1 W każdym Planie Subskrypcyjnym obowiązują ograniczenia co do intensywności Wykorzystania. Ograniczenia te 
obowiązują w odniesieniu do Treści Licencjonowanych i mogą być także wymienione w profilu Konta Użytkownika. Jeśli 
intensywność Korzystania przez Użytkownika z Treści Licencjonowanych przekroczy limity wyznaczone dla Treści 
Licencjonowanych lub konkretnego Planu Subskrypcyjnego Użytkownika („Przekroczenie Limitu”) – niezależnie od tego, 
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czy Użytkownik jest użytkownikiem indywidualnym, Partnerem Handlowym czy abonentem Planu Typekit Enterprise lub 
Creative Cloud Enterprise oraz niezależnie od tego, czy Przekroczenie Limitu było zamierzone, czy niezamierzone – 
Adobe zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wystawienia Użytkownikowi faktury na adres wskazany przez 
Użytkownika na zamówieniu konta w Planie Typekit Enterprise lub Creative Cloud Enterprise, Planie indywidualnym lub 
Planie Business i obciążenia karty kredytowej Użytkownika za przekroczenie limitu, zmiany typu Konta Użytkownika na 
Plan Subskrypcyjny właściwy dla intensywności Wykorzystania Treści Licencjonowanych przez Użytkownika albo 
zawieszenia dostępu Użytkownika do Treści Licencjonowanych do czasu zapłacenia całej należności za Konto 
Użytkownika lub za Przekroczenie Limitu, przy czym decyzję o podjęciu któregokolwiek z takich działań Adobe 
podejmuje wedle własnego wyłącznego uznania. Na żądanie Adobe Użytkownik zgadza się niezwłocznie przekazać na 
rachunek Adobe wszelkie kwoty należne w związku z Kontem Użytkownika. 

2.2.2 Użytkownik, który korzysta z bezpłatnego Plan Subskrypcyjnego dla użytkowników indywidualnych, przyjmuje do 
wiadomości, że niektóre dostępne dla niego Treści Licencjonowane mogą w przyszłości zostać przeniesione do płatnego 
Planu Subskrypcyjnego. W rezultacie Użytkownik może być zmuszony do zmiany Planu Subskrypcyjnego na droższy, jeśli 
chciałby nadal mieć dostęp do takich Treści Licencjonowanych. 

2.2.3 Z chwilą przejścia Użytkownika z bezpłatnego Planu Subskrypcyjnego dla użytkowników indywidualnych na płatny 
Plan Subskrypcyjny lub przejścia z jednego Planu Subskrypcyjnego (w tym także w Okresie Próbnym płatnego Planu 
Subskrypcyjnego) na droższy płatny Plan Subskrypcyjny okres obowiązywania używanego wówczas bezpłatnego lub 
płatnego Planu Subskrypcyjnego (w tym Okresu Próbnego płatnego Planu Subskrypcyjnego) zakończy się, a karta 
kredytowa Użytkownika zostanie natychmiast obciążona opłatą za nowy płatny Plan Subskrypcyjny. 

2.2.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przejście z płatnego Planu Subskrypcyjnego na tańszy lub bezpłatny 
Plan Subskrypcyjny może spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji, zmniejszenie pojemności lub limitu 
Wykorzystania związanego z Kontem Użytkownika. Adobe nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. 

2.2.5 W przypadku anulowania płatnego Planu Subskrypcyjnego Użytkownikowi zostanie automatycznie przypisany 
bezpłatny indywidualny Plan Subskrypcyjny. Jeżeli Użytkownik przekształci swój Plan Subskrypcyjny na bezpłatny 
indywidualny Plan Subskrypcyjny, a zakupił wcześniej Czcionki Dostępne na Rynku, będzie miał nadal dostęp do 
Czcionek Dostępnych na Rynku. 

2.2.6 Opłaty za Czcionki Dostępne na Rynku mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

3. Prawa i obowiązki Użytkownika; Limity i ograniczenia w Korzystaniu z Treści Licencjonowanych przez 
Użytkownika. 

3.1 Korzystanie przez Użytkownika z Treści Licencjonowanych. Dostępność kategorii Treści Licencjonowanych dla 
Użytkownika zależy od wybranego przez Użytkownika Zlecenia na Rynku lub Planu Subskrypcyjnego. Niektóre składniki 
i funkcje Usług lub kategorie Treści Licencjonowanych opisane w niniejszych Warunkach Dodatkowych mogą nie być 
dostępne we wszystkich Planach Subskrypcyjnych. Z chwilą rejestracji, Wykorzystania lub uzyskania dostępu do 
jakichkolwiek części Treści Licencjonowanych, zgodnie z konkretnym Planem Subskrypcyjnym wybranym przez 
Użytkownika (i pod warunkiem opłacenia należnych opłat za Plan Subskrypcyjny, o ile obowiązują), Adobe udziela 
Użytkownikowi niewyłącznej, niepodlegającej cesji, nieprzenośnej, ograniczonej licencji oraz niewyłącznego, 
niepodlegającego cesji, nieprzenośnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu i Wykorzystania Treści 
Licencjonowanych w związku z projektowaniem i opracowywaniem Opublikowanych Materiałów, zgodnie z 
uprawnieniami przypisanymi do Treści Licencjonowanych na stronie Typekit i tylko na czas, przez jaki Użytkownik 
utrzymuje nieprzerwaną subskrypcję Planu Subskrypcyjnego, i z poniższymi zastrzeżeniami: 

3.1.1 Desktop publishing. Jeśli Plan Subskrypcyjny Użytkownika pozwala na Wykorzystanie Treści Licencjonowanych 
w zastosowaniach typu desktop publishing, to: 

(a) Użytkownik może Korzystać z Komponentów Typekit Sync (w tym z Treści Licencjonowanych, które Adobe 
udostępnia Użytkownikowi za pośrednictwem Komponentów Typekit Sync do pobrania, zainstalowania lub w inny 
sposób) na Dozwolonej Liczbie Komputerów; 

(b) Po zainstalowaniu odpowiednich komponentów na Komputerze Użytkownika, Użytkownik może uzyskiwać do nich 
dostęp przez Komponenty Typekit Sync i spośród dostępnych Czcionek Typekit Sync wybierać te, które chce 
synchronizować ze swoim Komputerem w celu Wykorzystania ich w zastosowaniach desktop publishing; 



(c) Użytkownik może Korzystać z Czcionek Typekit Sync, które zostały zsynchronizowane z Komputerem Użytkownika, 
do projektowania i opracowywania Opublikowanych Dokumentów oraz może osadzać Czcionki Licencjonowane 
w swoich Opublikowanych Dokumentach w celu drukowania, przeglądania i edytowania dokumentów. Czcionka musi 
zostać umieszczona w podzestawie zawierającym tylko glify niezbędne do wyświetlenia utworu, a Opublikowany 
Dokument musi być zaciemniony lub chronić swoje osadzone dane czcionki przed zamierzonym lub niezamierzonym 
odkryciem lub nieprawidłowym wykorzystaniem. Niniejsza licencja w sposób jawny ani niejawny nie nadaje 
Użytkownikowi innych praw do osadzania.  

3.1.2 Publikowanie witryn WWW. Jeśli Plan Subskrypcyjny Użytkownika pozwala na Wykorzystanie Treści 
Licencjonowanych do publikowania witryn WWW, to: 

(a) Użytkownik może Korzystać z Treści Licencjonowanych do projektowania i opracowywania Opublikowanych Witryn 
WWW lub stron WWW (musi w tym celu Korzystać z Pakietu, którego użycia Adobe wymaga w takich zastosowaniach) 
oraz może umieszczać w Opublikowanej Witrynie łącza do wybranych Czcionek Licencjonowanych, tak aby inne osoby, 
które wyświetlają Opublikowane Witryny WWW Użytkownika lub interaktywnie ich używają, widziały treść Użytkownika 
w zamierzonej przez niego formie obejmującej Czcionki Licencjonowane; oraz 

(b) Użytkownik może Wykorzystywać Czcionki Licencjonowane w swoich Opublikowanych Witrynach WWW tak, jak 
opisano to w niniejszym artykule 3.1.2. 

3.2 Korzystanie z Licencjonowanych Treści przez Wydawców, w imieniu których Użytkownik tworzy Opublikowane 
Materiały. Wydawcy, w imieniu których Użytkownik tworzy Opublikowane Materiały, mogą nadal uzyskiwać dostęp do 
Treści Licencjonowanych umieszczonych przez Użytkownika w tych Opublikowanych Materiałach i Korzystać z takich 
Treści Licencjonowanych, o ile każdy z Wydawców zasubskrybuje Usługę lub zawrze z Adobe odrębną umowę o dostępie 
do Usługi. Użytkownik zgadza się udostępnić klientowi Wydawcy Użytkownika kopię lub odsyłacz do niniejszych 
Warunków Dodatkowych (są dostępne pod adresem www.adobe.com/go/terms_pl). 

3.3 Odsprzedaż Usługi. 

3.3.1 Jeśli Użytkownik jest Agencją, to ma ograniczone prawo do dostarczania Usługi wyłącznie w związku z usługami 
świadczonymi przez Użytkownika jako Agencję jego własnym klientom indywidualnym lub instytucjonalnym; jednak 
Adobe może wprowadzić ograniczenie liczby Opublikowanych Materiałów, które mogą być zarejestrowane w Usłudze 
przez jedną Agencję lub ograniczenie zakresu usług świadczonych na rzecz Agencji. 

3.3.2 Jeśli Użytkownik jest Platformą Resellerską, to zgadza się, że nie będzie Korzystać z jakichkolwiek części Treści 
Licencjonowanych bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Adobe. Jeśli Użytkownik jest Platformą 
Resellerską Korzystającą z jednej z bezpłatnych usług czcionek Adobe, to zobowiązany jest jedynie do uprzedniego 
pisemnego powiadomienia Adobe poprzez wysłanie wiadomości e-mail zatytułowanej „Reseller Platform Notification” 
i zawierającej imię i nazwisko / nazwę Użytkownika oraz nazwę Platformy Resellerskiej na adres: support@typekit.com. 

3.3.3 Platformy Resellerskie mogą korzystać z Treści Licencjonowanych zgodnie z prawem, a w szczególności przepisami 
o imporcie lub eksporcie danych lub oprogramowania oraz przepisami i zasadami ochrony danych i prywatności 
obowiązującymi w odniesieniu do danych osobowych i informacji umożliwiających identyfikację tożsamości. 

3.4 Obowiązki, ograniczenia i niedozwolone Wykorzystanie Treści Licencjonowanych. 

3.4.1 Sporządzanie kopii Dokumentacji. Użytkownik ma prawo do sporządzania kopii Dokumentacji w uzasadnionej 
ilości na swój własny użytek wewnętrzny związany z Wykorzystaniem przez Użytkownika Treści Licencjonowanych. 

3.4.2 Stały dostęp do Treści Licencjonowanych. Warunkiem zachowania ciągłości dostępu do Treści Licencjonowanych 
może być regularne nawiązywanie połączeń z Internetem w celu konfiguracji, aktywacji lub synchronizacji Treści 
Licencjonowanych lub autoryzacji, odnawiania lub weryfikacji dostępu Użytkownika do Treści Licencjonowanych. 
W niektórych przypadkach Czcionka Licencjonowana umieszczana przez Użytkownika w projektach Opublikowanych 
Materiałów będzie dostępna do wyświetlania przez Użytkownika oraz osoby trzecie uzyskujące dostęp do Opublikowanych 
Materiałów tylko w okresie, w którym Użytkownik będzie nieprzerwanie utrzymywał subskrypcję Planu Subskrypcyjnego 
(i wnosił wszystkie opłaty za plan subskrypcyjny, o ile będą obowiązywać). 

3.4.3 Składniki typu open source w Treściach Licencjonowanych. W częściach Treści Licencjonowanych mogą być 
wykorzystywane lub zawarte składniki oprogramowania i programy należące do kategorii open source. Korzystanie przez 
Użytkownika z takich Treści Licencjonowanych podlega dodatkowo warunkom wszelkich licencji na komponenty typu 
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open source wskazanym w plikach z informacjami o prawach autorskich lub licencjach dołączonych do Treści 
Licencjonowanych. 

3.4.4 Zachowanie istniejących zastrzeżeń. Udostępnione Użytkownikowi Treści Licencjonowane mogą być zaopatrzone 
w określone zastrzeżenia, w tym informacje na temat patentów, praw autorskich i znaków towarowych. Użytkownik musi 
zachować takie zastrzeżenia widoczne na lub w Treściach Licencjonowanych dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały 
Użytkownikowi udostępnione (nie ma prawa ich usuwać ani zmieniać). 

3.4.5 Niedozwolone formy Wykorzystania Treści Licencjonowanych. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy 
warunków licencji open source obowiązujących względem określonych komponentów typu open source zawartych 
w Treściach Licencjonowanych lub rozpowszechnianych razem z nimi Użytkownikowi wyraźnie zakazuje się: 

(a) udostępniania Treści Licencjonowanych z własnego serwera Użytkownika lub innego rozwiązania bądź usługi 
hostingowej, o ile nie zezwala na to Plan Subskrypcyjny Użytkownika; 

(b) dołączania, umieszczania w pakiecie, osadzania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek Treści 
Licencjonowanych z Opublikowanymi Materiałami Użytkownika lub udzielania innym osobom podlicencji na dostęp 
w celu Wykorzystania jakichkolwiek części Treści Licencjonowanych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 
w artykule 3.1 niniejszych Warunków Dodatkowych; 

(c) umożliwiania wyodrębniania Treści Licencjonowanych z Opublikowanych Materiałów lub rozpowszechniania 
jakichkolwiek części Treści Licencjonowanych w formie autonomicznej lub w sposób, który umożliwiłby innej osobie 
Wykorzystanie Treści Licencjonowanych do tworzenia nowych treści poza Opublikowanymi Materiałami Użytkownika; 

(d) dodawania jakichkolwiek funkcji lub dokonywania innych zmian, przeróbek, adaptacji, tłumaczeń, konwersji, 
modyfikacji, a także tworzenia lub zlecania tworzenia jakichkolwiek Utworów Pochodnych na podstawie jakichkolwiek 
części Treści Licencjonowanych; 

(e) deasemblacji, dekompilacji, odtwarzania (ang. reverse engineering) lub podejmowania innych prób ujawnienia kodu 
źródłowego Pakietu, Usługi lub Treści Licencjonowanych bądź obchodzenia, dezaktywacji lub stosowania innych form 
unikania mechanizmów ochrony oprogramowania zastosowanych w Pakiecie, Usłudze lub Treściach Licencjonowanych 
(z wyjątkiem sytuacji, w których prawo w jurysdykcji Użytkownika wyraźnie zabrania nakładania takich ograniczeń, przy 
czym wówczas Użytkownik musi wcześniej zwrócić się do Adobe o udzielenie żądanych informacji, a Adobe może, wedle 
własnego uznania, udostępnić Użytkownikowi takie informacje lub narzucić uzasadnione warunki, w tym warunek 
uiszczenia uzasadnionej opłaty, dotyczące Korzystania z Oprogramowania lub Treści Licencjonowanych i mające na celu 
ochronę Praw Własności Intelektualnej Adobe i/lub Licencjodawców Adobe do Treści Licencjonowanych); 

(f) cedowania, zastawiania lub jakichkolwiek innych form przenoszenia całości lub części praw Użytkownika do 
Korzystania z Treści Licencjonowanych; 

(g) podejmowania prób kopiowania, przenoszenia lub usuwania Treści Licencjonowanych z Pakietu, lokalizacji lub 
folderów na Komputerze Użytkownika, w których Adobe zainstalowało takie Treści Licencjonowane, lub podejmowania 
innych prób dostępu do Treści Licencjonowanych lub Wykorzystania ich w sposób inny niż bezpośrednia subskrypcja 
Usługi przy Wykorzystaniu środków przewidzianych przez Adobe do tego celu; oraz 

(h) kopiowania lub rozpowszechniania Treści Licencjonowanych (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie 
dozwolone w odniesieniu do Czcionek Licencjonowanych osadzonych w niektórych typach Opublikowanych Materiałów 
zgodnie z artykułem 3.1.1 niniejszych Warunków Dodatkowych) w celu Wykorzystania ich na zasadzie sprzedaży usługi, 
np. w drukarni. 

3.4.6 Przestrzeganie niniejszych Warunków Dodatkowych. Adobe może z rozsądnym wyprzedzeniem zażądać od 
Użytkownika przedstawienia akt potwierdzających przestrzeganie przez Użytkownika niniejszych Warunków 
Dodatkowych, a użytkownik zgadza się udostępnić Adobe takie akta w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania 
takiego żądania. 

3.5 Prawa, jakie Użytkownik przyznaje Adobe w odniesieniu do Treści Klienta udostępnianych przez Użytkownika 
za pośrednictwem Usługi. W niektórych sytuacjach Użytkownik może powierzyć Adobe Treści Klienta celem 
udostępniania ich za pośrednictwem lub przy Wykorzystaniu Usługi, Treści Licencjonowanych lub Opublikowanych 
Materiałów bądź w związku z Usługą, Treściami Licencjonowanymi lub Opublikowanymi Materiałami. Mimo że Adobe 
nie rości sobie prawa własności do Treści Klienta Użytkownika, musi uzyskać od Użytkownika pewne prawa, aby móc 
realizować zlecenia Użytkownika i umożliwić Korzystanie z Usługi Użytkownikowi i innym osobom.  



3.5.1 W odniesieniu do Treści Klienta przekazanych Adobe do udostępniania z serwerów Adobe (ang. hosting) 
za pośrednictwem Usługi Użytkownik udziela Adobe obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, przenośnej, 
niewymagającej opłacania tantiem i w pełni opłaconej licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, edytowanie, adaptację, 
tłumaczenie, zmianę formatu, reprodukowanie, publikowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie 
i publiczne eksponowanie Treści Klienta oraz dostęp do Treści Klienta, w tym niewyłączne prawa i niewyłączne licencje, 
z możliwością udzielania podlicencji, na mocy wszelkich Praw Własności Intelektualnej, do Treści Klienta i zawartych 
w nich projektów, pozwalając tym samym na stosowanie zastrzeżonych przez Adobe technik i algorytmów dopasowania 
do rastra (ang. hinting) i wygładzania, programowych reguł kodowania i instrukcji, maskowania, segmentacji i tworzenia 
podzbiorów oraz innych procesów, a także stosowania powiązanych zasobów i dokumentacji (łącznie „Optymalizacje 
Czcionek Adobe”) niezbędnych do modyfikowania, i konwertowania Treści Klienta na wiele formatów, tak aby możliwe 
było używanie, powielanie, wyświetlanie, publikowanie, udostępnianie z serwerów i rozpowszechnianie Treści Klienta 
przez Adobe za pośrednictwem Usługi w związku z Opublikowanymi Materiałami. 

3.5.2 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie zawarł żadnych umów ani nie dokonał innych uzgodnień, które 
uniemożliwiałyby udzielenie praw opisanych w niniejszym artykule. 

3.5.3 Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności odszkodowawczej firmę Adobe oraz jej kierownictwo, przedstawicieli, 
pracowników i podmioty stowarzyszone z tytułu wszelkich roszczeń związanych z odpowiedzialnością prawną, kosztami 
i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej o uzasadnionej wysokości), dotyczących lub wynikających z Treści Klienta 
dostarczanych przez Użytkownika Adobe w celu umożliwienia Korzystania z Usługi Użytkownikowi.  

3.5.4 Użytkownik zachowuje prawa do Treści Klienta, które Użytkownik przekazuje Adobe do hostowania na lub za 
pośrednictwem Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie Optymalizacje Czcionek Adobe 
stosowane przez Adobe do Treści Klienta są własnością firmy Adobe. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Adobe 
posiada wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do Optymalizacji Czcionek Adobe, modyfikacji i wyników innych prac 
wykonanych przez Adobe w celu przekonwertowania Treści Klienta na różne formaty w celu umożliwienia ich 
rozpowszechniania za pośrednictwem Usługi i Wykorzystania w różnych środowiskach. 

4. Pozostałe prawa i obowiązki. 

4.1 Wsparcie. Wsparcie techniczne zapewniane jest tylko uczestnikom płatnych Planów Subskrypcyjnych, odpowiednio 
do poziomu subskrybowanych usług. W związku z zapewnieniem wsparcia technicznego może wystąpić konieczność 
skomunikowania się przez Adobe z Użytkownikiem lub personelem Użytkownika w celu uzyskania przez Adobe dostępu 
do systemów lub sieci Użytkownika. Niezapewnienie Adobe przez Użytkownika takiej współpracy i dostępu może 
skutkować ograniczeniem wsparcia zapewnianego Użytkownikowi. 

4.2 Rozwiązanie umowy. 

4.2.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Adobe uzyskuje Czcionki Licencjonowane i Czcionki Dostępne 
na Rynku od Licencjodawców treści, którzy posiadają prawa do ich licencjonowania. Prawo i licencja Użytkownika do 
Korzystania z tych czcionek oraz włączania ich do Opublikowanych Materiałów zależne są od ciągłej wykonalności 
wszelkich umów między Adobe a Licencjodawcami treści. W przypadku rozwiązania odnośnych umów między Adobe a 
Licencjodawcami treści Użytkownik może nadal korzystać z czcionek w swoich Opublikowanych Materiałach, o ile Adobe 
nie przekaże Użytkownikowi powiadomienia o rozwiązaniu umowy. W przypadku rozwiązania umowy Adobe podejmie 
próbę przekazania takiego powiadomienia w rozsądnym czasie. 

4.2.2 Adobe zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub trwałego ograniczenia, zmodyfikowania, zawieszenia, zmiany 
ceny lub zaprzestania świadczenia Usługi (bądź dowolnej jej części), a także ograniczenia, zmodyfikowania, zawieszenia 
dostępu Użytkownika do Usługi, wszelkich Treści Licencjonowanych lub Interfejsów Usługi bądź do uniemożliwienia 
Użytkownikowi takiego dostępu – w dowolnym momencie, bez powiadomienia lub za uprzednim powiadomieniem, 
z dowolnego powodu. Adobe nie będzie ponosić wobec Użytkownika lub osób trzecich odpowiedzialności za takie 
ograniczenia, modyfikacje, zawieszenie działania lub zakończenie działania Usługi lub Treści Licencjonowanych i dostępu 
Użytkownika do nich. 

4.2.3 Adobe może zawiesić lub zamknąć Konto Użytkownika i odebrać Użytkownikowi prawo do Korzystania z Usługi 
i/lub Treści Licencjonowanych, jeśli Użytkownik naruszy niniejsze Warunki Dodatkowe, nie będzie utrzymywał ważnego 
Konta bez zaległości płatniczych bądź nie zapłaci wymaganych opłat za Plan Subskrypcyjny. 



4.2.4 Adobe, wedle własnego wyłącznego uznania, może tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp Użytkownika do 
Interfejsów Usługi, jeśli stwierdzi nadużycie, zbyt częste żądania kierowane do Usługi lub nadmierne Wykorzystanie Usługi 
za pośrednictwem Interfejsów Usługi. 

4.2.5 Każda próba zakłócania działania Usługi lub Treści Licencjonowanych może podlegać odpowiedzialności karnej 
oraz być przedmiotem dochodzenia i oskarżenia. 

4.3 Zwroty opłat. Opłaty za przedpłacone Plany Subskrypcyjne lub Zlecenia na Rynku, z których Użytkownik 
zrezygnował, zamienił na tańsze lub w inny sposób zmienił, nie będą zwracane. 

4.4 Skutek rozwiązania umowy lub rezygnacji. 

4.4.1 Z chwilą rozwiązania umowy przez Użytkownika lub Adobe – z powodu naruszenia przez Użytkownika niniejszych 
Warunków Dodatkowych – Adobe zamknie Konto Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia. 

4.4.2 Rozwiązanie umowy lub rezygnacja z Konta bądź Korzystania i dostępu do Usługi spowoduje natychmiastową 
dezaktywację lub usunięcie Konta oraz przejęcie i usunięcie wszystkich treści zapisanych na Koncie Użytkownika, w tym 
całej konfiguracji Usługi i danych opisujących projekty witryn WWW, zaś usuniętych w ten sposób informacji nie będzie 
można odzyskać ani odtworzyć. 

4.4.3 Jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące Usługi lub niniejszych Warunków Dodatkowych, powinien zapoznać się 
z treścią strony wsparcia dla Usługi pod adresem https://typekit.com/help. 

5. Plany Business. 

Jeśli Użytkownik subskrybuje Usługę w ramach Planu Subskrypcyjnego Business (zgodnie z definicją takiego planu 
zamieszczoną na stronie https://typekit.com/plans oraz jeśli opisane tam funkcje lub składniki Usługi bądź kategorie 
Treści Licencjonowanych są dostępne w ramach Planu Subskrypcyjnego Użytkownika), to obowiązują warunki 
korzystania opisane w Artykułach od 1 do 4 powyżej oraz w niniejszym artykule 5, z tym, że jeśli Użytkownik zawrze 
z Adobe odrębną umowę na plan Business, Enterprise, umowę dotyczącą publikowania i licencjonowania czcionek lub 
podobną umowę z Adobe, wówczas warunki takiej umowy i powiązanych z nią zamówień lub innych formularzy 
zamówień mają charakter rozstrzygający względem niniejszych Warunków Dodatkowych. 

5.1 Umowa o poziomie usług (SLA). Do każdego Planu Subskrypcyjnego Business z osobna mają zastosowanie 
następujące warunki i postanowienia: 

5.1.1 Dostępność Usługi. „Dostępność Usługi” zdefiniowana jest jako czas, w którym Usługa jest zdolna odbierać, 
przetwarzać żądania i reagować na nie (wyrażony procentowo iloraz liczby minut, przez jakie Usługa jest dostępna 
w danym miesiącu kalendarzowym, przez łączną liczbę minut w danym miesiącu kalendarzowym), mierzony z miesiąca 
na miesiąc, z wyłączeniem wszelkich przypadków planowej konserwacji Usługi przez Adobe i działania siły wyższej. Siła 
wyższa jest zdefiniowana jako działanie sił natury, akt terroryzmu, strajki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, zarządzenia lub 
działania administracji publicznej, ograniczenia administracyjne, ataki typu DoS (odmowa usługi) oraz inne czyny 
zabronione, awarie infrastruktury komunalnej lub inne przyczyny niedostępności Usługi, na które Adobe w racjonalnym 
zakresie nie ma wpływu. 

5.1.2 Docelowa dostępność Usługi. Adobe w racjonalnym zakresie podejmować będzie starania w celu zapewnienia 
działania Usługi przez co najmniej 99,9% czasu w każdym miesiącu. 

5.1.3 Gwarancja dostępności Usługi. W wypadku, gdyby w danym miesiącu nie została zapewniona docelowa 
dostępność Usługi, o której mowa w artykule 5.1.2, a Użytkownik wypełniał swoje zobowiązania wynikające z niniejszych 
Warunków Dodatkowych, za każdy dzień w tym miesiącu, w którym Usługa była niedostępna przez więcej niż 
cztery (4) kolejne godziny Użytkownik ma prawo otrzymać jeden (1) dzień korzystania z Usługi, przy spełnieniu wymagań 
opisanych w artykule 5. Dzień ten zostanie dopisany do Konta Użytkownika po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji 
Usługi. 

(a) Na potrzeby obliczania docelowej dostępności Usługi Adobe przyjmuje, że Usługa jest „niedostępna” tylko wówczas, 
gdy Użytkownik otworzył problem lub przekazał zgłoszenie do zespołu wsparcia technicznego Usługi przed upływem 
trzech dni roboczych od wystąpienia niedostępności Usługi. 

https://typekit.com/help
https://typekit.com/plans


(b) Aby uzyskać dodatkowe dni (świadczenie) z tytułu niezapewnienia przez Adobe docelowej dostępności Usługi, 
Użytkownik musi zwrócić się o to świadczenie pisemnie nie później niż w miesiącu kalendarzowym następującym po 
miesiącu wystąpienia niedostępności Usługi będącego podstawą do świadczenia. 

(c) W wypadku sprzeczności między informacjami zapisanymi w danych Użytkownika i informacjami zapisanymi 
w danych Adobe rozstrzygające są informacje uzyskane z danych Adobe. 

(d) Dodatkowy czas korzystania z Usługi oferowany Użytkownikowi na mocy postanowień niniejszego artykułu jest 
jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem dla Użytkownika za awarie Usługi i niezapewnienie przez Adobe docelowej 
dostępności Usługi. Niewykorzystany dodatkowy czas przepada po rozwiązaniu umowy Użytkownika dotyczącej 
korzystania z Usługi lub Planu Subskrypcyjnego. 

(e) Aby zgłosić niedostępność Usługi, przerwę w działaniu lub inny problem, należy wysłać wiadomość na adres e-mail 
zespołu wsparcia technicznego Usługi, otrzymany wraz z konkretnym Planem Subskrypcyjnym Użytkownika albo wysłać 
wiadomość e-mail na adres: support@typekit.com. Wiadomość powinna zawierać opis problemu i określać datę oraz 
okres przerwy w działaniu lub niedostępności; może także zawierać adres url do odpowiedniego raportu z 
monitorowania witryny WWW, o ile jest dostępny. 

6. Plany Typekit Enterprise. 

Warunki korzystania z Planu Enterprise są dostępne jako oddzielny dokument. Warunki zawarte w oddzielnym 
dokumencie zastępują niniejsze Warunki Dodatkowe. Plany Subskrypcyjne Typekit Enterprise nie są tożsame ani 
identyczne z innymi planami dla przedsiębiorstw, w tym wszelkimi planami Creative Cloud Enterprise, które mogą być 
oferowane lub udostępniane Użytkownikowi na dodatkowych lub innych warunkach licencjonowania i warunkach 
cenowych. 
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	1.14 Termin „Zlecenia na Rynku” oznacza Czcionki Dostępne na Rynku, udostępniane Użytkownikowi przez Adobe lub Licencjodawcę(-ów) za pośrednictwem Usługi.
	1.15 Termin „Dozwolona Liczba Komputerów” oznacza maksymalną liczbę Komputerów, na których mogą zostać zainstalowane Czcionki Typekit Sync (wliczając w to liczbę instancji, z jakich Użytkownik może jednocześnie Korzystać w ramach swojego Planu Subskry...
	1.16 Termin „Wydawca” oznacza osobę fizyczną lub prawną (Użytkownika lub Klienta Użytkownika, w imieniu którego działa Użytkownik) będącą właścicielem treści, innych niż Treści Licencjonowane, widocznych w Opublikowanych Materiałach lub sprawującą kon...
	1.17 Termin „Opublikowany Dokument / Opublikowane dokumenty” oznacza wszelkie rozpowszechniane postacie dokumentów cyfrowych (tj. dokumenty w formacie Word, PDF, EPUB itd.), w których Czcionki Licencjonowane, osadzone lub nie, Wykorzystywane są w celu...
	1.18 Termin „Opublikowane Materiały” oznacza osobno lub łącznie wszelkie Opublikowane Dokumenty lub Opublikowane Witryny WWW.
	1.19 Termin „Opublikowana Witryna / Opublikowane Witryny WWW” oznacza odpowiednio opublikowane witryny WWW, strony WWW lub treści stron WWW projektowane, opracowywane lub tworzone przez Użytkownika i zawierające oraz prezentujące publicznie Czcionki L...
	1.20 Termin „Platforma Resellerska” oznacza każdą usługę umożliwiającą klientom indywidualnym i instytucjonalnym wybór czcionek do witryn WWW lub innych produktów, które usługa ta udostępnia w imieniu klientów (np. platform blogowych, profili w siecia...
	1.21 Termin „Usługa(-i)” oznacza witrynę WWW usługi Typekit dostępną pod adresem www.typekit.com, w tym Komponenty Typekit Sync, Komponenty WWW Typekit, Komponenty Typekit Marketplace oraz wszelkie inne usługi, funkcje i treści udostępniane z, w lub z...
	1.22 Termin „Interfejs(y) Usługi” oznacza wszelkie wtyczki lub interfejsy aplikacyjne udostępniane przez Usługę oraz za jej pośrednictwem, które umożliwiają Użytkownikowi programowy dostęp do funkcji Usługi oraz podgląd Treści Licencjonowanych, a takż...
	1.23 Termin „Plan Subskrypcyjny / Plany subskrypcyjne” oznacza każdy wariant planu subskrypcyjnego Usługi, w tym Okresy Próbne, a także wszelkie związane z nimi warunki Korzystania, limity, ograniczenia, zastrzeżenia i tabele opłat charakteryzujące ka...
	1.24 Termin „Komponenty Typekit Sync” oznacza funkcje i składniki Usługi udostępniane poprzez pobranie lub zainstalowanie oprogramowania Adobe na Komputerze Użytkownika, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do Usług i Czcionek Typekit Sync oraz Wyko...
	1.25 Termin „Czcionka(-i) Typekit Sync” oznacza Czcionki Licencjonowane i Czcionki Dostępne na Rynku, które zostały zsynchronizowane z Komputerem Użytkownika w celach związanych z publikowaniem (tj. tworzeniem Opublikowanych Dokumentów).
	1.26 Termin „Typekit Marketplace” oznacza część Usługi, za pośrednictwem której Adobe lub Licencjodawca oferują w bezpośredniej sprzedaży Czcionki Dostępne na Rynku, zgodnie z warunkami licencji użytkownika końcowego Adobe lub Licencjodawcy.
	1.27 Termin „Komponent WWW Typekit” oznacza Czcionki WWW Typekit i składniki Usługi, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do Usług i Czcionek WWW Typekit oraz Wykorzystanie ich do tworzenia Opublikowanych Witryn.
	1.28 Termin „Czcionki WWW Typekit” oznacza sformatowane pod kątem sieci WWW wersje Czcionek Licencjonowanych i Czcionek Dostępnych na Rynku, które umożliwiają Użytkownikowi tworzenie Opublikowanych Witryn.
	1.29 Termin „Aktualizacje” i „Uaktualnienia” oznacza wszelkie aktualizacje, korekty, modyfikacje lub dodatki w dowolnym momencie tworzone i wdrażane lub udostępniane Użytkownikowi przez Adobe w celu uaktualnienia, uzupełnienia lub udoskonalenia Usługi...
	1.30 Terminy „Korzystać”, „Korzystanie” lub „Wykorzystanie” oznaczają wszelkie formy wykorzystania Usługi przez Użytkownika w związku z pobieraniem, integracją, dostępem, synchronizacją, używaniem lub prezentowaniem Treści Licencjonowanych.
	1.31 Terminy „Użytkownik” i „Użytkownika” oznaczają każdą osobę fizyczną lub prawną, w tym Agencję, która tworzy i Wykorzystuje Konto w celu uzyskania dostępu do Usług we własnym imieniu lub w imieniu swoich klientów indywidualnych bądź instytucjonaln...

	2. Warunki podstawowe.
	Korzystanie przez Użytkownika z Usługi podlega niniejszym Dodatkowym Warunkom Korzystania („Warunki Dodatkowe”), które uzupełniają Warunki Korzystania witryny Adobe.com („Warunki Ogólne”) znajdujące się pod adresem www.adobe.com/go/terms_pl i włączone...
	2.1 Plany Subskrypcyjne i Zlecenia na Rynku.
	2.1.1 W ramach Usługi dostępne są (a) bezpłatne Plany Subskrypcyjne dla użytkowników indywidualnych, (b) płatne Plany Subskrypcyjne dla użytkowników indywidualnych i biznesowe i korporacyjne Plany Subskrypcyjne oraz (c) Zlecenia na Rynku, które umożli...
	2.1.2 Wszystkie opłaty za Plan Subskrypcyjny i Zlecenia na Rynku są podawane bez podatków, ceł i innych danin nakładanych przez organy podatkowe, a Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia wszelkich takich podatków, ceł i innych danin, z wyłączeniem ...
	2.2 Przekroczenia limitu; Uaktualnianie; Zlecenia na Rynku.
	2.2.1 W każdym Planie Subskrypcyjnym obowiązują ograniczenia co do intensywności Wykorzystania. Ograniczenia te obowiązują w odniesieniu do Treści Licencjonowanych i mogą być także wymienione w profilu Konta Użytkownika. Jeśli intensywność Korzystania...
	2.2.2 Użytkownik, który korzysta z bezpłatnego Plan Subskrypcyjnego dla użytkowników indywidualnych, przyjmuje do wiadomości, że niektóre dostępne dla niego Treści Licencjonowane mogą w przyszłości zostać przeniesione do płatnego Planu Subskrypcyjnego...
	2.2.3 Z chwilą przejścia Użytkownika z bezpłatnego Planu Subskrypcyjnego dla użytkowników indywidualnych na płatny Plan Subskrypcyjny lub przejścia z jednego Planu Subskrypcyjnego (w tym także w Okresie Próbnym płatnego Planu Subskrypcyjnego) na drożs...
	2.2.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przejście z płatnego Planu Subskrypcyjnego na tańszy lub bezpłatny Plan Subskrypcyjny może spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji, zmniejszenie pojemności lub limitu Wykorzystania związanego z Kont...
	2.2.5 W przypadku anulowania płatnego Planu Subskrypcyjnego Użytkownikowi zostanie automatycznie przypisany bezpłatny indywidualny Plan Subskrypcyjny. Jeżeli Użytkownik przekształci swój Plan Subskrypcyjny na bezpłatny indywidualny Plan Subskrypcyjny,...
	2.2.6 Opłaty za Czcionki Dostępne na Rynku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	3. Prawa i obowiązki Użytkownika; Limity i ograniczenia w Korzystaniu z Treści Licencjonowanych przez Użytkownika.
	3.1 Korzystanie przez Użytkownika z Treści Licencjonowanych. Dostępność kategorii Treści Licencjonowanych dla Użytkownika zależy od wybranego przez Użytkownika Zlecenia na Rynku lub Planu Subskrypcyjnego. Niektóre składniki i funkcje Usług lub kategor...
	3.1.1 Desktop publishing. Jeśli Plan Subskrypcyjny Użytkownika pozwala na Wykorzystanie Treści Licencjonowanych w zastosowaniach typu desktop publishing, to:
	(a) Użytkownik może Korzystać z Komponentów Typekit Sync (w tym z Treści Licencjonowanych, które Adobe udostępnia Użytkownikowi za pośrednictwem Komponentów Typekit Sync do pobrania, zainstalowania lub w inny sposób) na Dozwolonej Liczbie Komputerów;
	(b) Po zainstalowaniu odpowiednich komponentów na Komputerze Użytkownika, Użytkownik może uzyskiwać do nich dostęp przez Komponenty Typekit Sync i spośród dostępnych Czcionek Typekit Sync wybierać te, które chce synchronizować ze swoim Komputerem w ce...
	(c) Użytkownik może Korzystać z Czcionek Typekit Sync, które zostały zsynchronizowane z Komputerem Użytkownika, do projektowania i opracowywania Opublikowanych Dokumentów oraz może osadzać Czcionki Licencjonowane w swoich Opublikowanych Dokumentach w ...
	3.1.2 Publikowanie witryn WWW. Jeśli Plan Subskrypcyjny Użytkownika pozwala na Wykorzystanie Treści Licencjonowanych do publikowania witryn WWW, to:
	(a) Użytkownik może Korzystać z Treści Licencjonowanych do projektowania i opracowywania Opublikowanych Witryn WWW lub stron WWW (musi w tym celu Korzystać z Pakietu, którego użycia Adobe wymaga w takich zastosowaniach) oraz może umieszczać w Opubliko...
	(b) Użytkownik może Wykorzystywać Czcionki Licencjonowane w swoich Opublikowanych Witrynach WWW tak, jak opisano to w niniejszym artykule 3.1.2.
	3.2 Korzystanie z Licencjonowanych Treści przez Wydawców, w imieniu których Użytkownik tworzy Opublikowane Materiały. Wydawcy, w imieniu których Użytkownik tworzy Opublikowane Materiały, mogą nadal uzyskiwać dostęp do Treści Licencjonowanych umieszczo...
	3.3 Odsprzedaż Usługi.
	3.3.1 Jeśli Użytkownik jest Agencją, to ma ograniczone prawo do dostarczania Usługi wyłącznie w związku z usługami świadczonymi przez Użytkownika jako Agencję jego własnym klientom indywidualnym lub instytucjonalnym; jednak Adobe może wprowadzić ogran...
	3.3.2 Jeśli Użytkownik jest Platformą Resellerską, to zgadza się, że nie będzie Korzystać z jakichkolwiek części Treści Licencjonowanych bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Adobe. Jeśli Użytkownik jest Platformą Resellerską Korzystającą ...
	3.3.3 Platformy Resellerskie mogą korzystać z Treści Licencjonowanych zgodnie z prawem, a w szczególności przepisami o imporcie lub eksporcie danych lub oprogramowania oraz przepisami i zasadami ochrony danych i prywatności obowiązującymi w odniesieni...
	3.4 Obowiązki, ograniczenia i niedozwolone Wykorzystanie Treści Licencjonowanych.
	3.4.1 Sporządzanie kopii Dokumentacji. Użytkownik ma prawo do sporządzania kopii Dokumentacji w uzasadnionej ilości na swój własny użytek wewnętrzny związany z Wykorzystaniem przez Użytkownika Treści Licencjonowanych.
	3.4.2 Stały dostęp do Treści Licencjonowanych. Warunkiem zachowania ciągłości dostępu do Treści Licencjonowanych może być regularne nawiązywanie połączeń z Internetem w celu konfiguracji, aktywacji lub synchronizacji Treści Licencjonowanych lub autory...
	3.4.3 Składniki typu open source w Treściach Licencjonowanych. W częściach Treści Licencjonowanych mogą być wykorzystywane lub zawarte składniki oprogramowania i programy należące do kategorii open source. Korzystanie przez Użytkownika z takich Treści...
	3.4.4 Zachowanie istniejących zastrzeżeń. Udostępnione Użytkownikowi Treści Licencjonowane mogą być zaopatrzone w określone zastrzeżenia, w tym informacje na temat patentów, praw autorskich i znaków towarowych. Użytkownik musi zachować takie zastrzeże...
	3.4.5 Niedozwolone formy Wykorzystania Treści Licencjonowanych. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy warunków licencji open source obowiązujących względem określonych komponentów typu open source zawartych w Treściach Licencjonowanych lub rozpow...
	(a) udostępniania Treści Licencjonowanych z własnego serwera Użytkownika lub innego rozwiązania bądź usługi hostingowej, o ile nie zezwala na to Plan Subskrypcyjny Użytkownika;
	(b) dołączania, umieszczania w pakiecie, osadzania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek Treści Licencjonowanych z Opublikowanymi Materiałami Użytkownika lub udzielania innym osobom podlicencji na dostęp w celu Wykorzystania jakichk...
	(c) umożliwiania wyodrębniania Treści Licencjonowanych z Opublikowanych Materiałów lub rozpowszechniania jakichkolwiek części Treści Licencjonowanych w formie autonomicznej lub w sposób, który umożliwiłby innej osobie Wykorzystanie Treści Licencjonowa...
	(d) dodawania jakichkolwiek funkcji lub dokonywania innych zmian, przeróbek, adaptacji, tłumaczeń, konwersji, modyfikacji, a także tworzenia lub zlecania tworzenia jakichkolwiek Utworów Pochodnych na podstawie jakichkolwiek części Treści Licencjonowan...
	(e) deasemblacji, dekompilacji, odtwarzania (ang. reverse engineering) lub podejmowania innych prób ujawnienia kodu źródłowego Pakietu, Usługi lub Treści Licencjonowanych bądź obchodzenia, dezaktywacji lub stosowania innych form unikania mechanizmów o...
	(f) cedowania, zastawiania lub jakichkolwiek innych form przenoszenia całości lub części praw Użytkownika do Korzystania z Treści Licencjonowanych;
	(g) podejmowania prób kopiowania, przenoszenia lub usuwania Treści Licencjonowanych z Pakietu, lokalizacji lub folderów na Komputerze Użytkownika, w których Adobe zainstalowało takie Treści Licencjonowane, lub podejmowania innych prób dostępu do Treśc...
	(h) kopiowania lub rozpowszechniania Treści Licencjonowanych (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie dozwolone w odniesieniu do Czcionek Licencjonowanych osadzonych w niektórych typach Opublikowanych Materiałów zgodnie z artykułem 3.1.1 niniejsz...
	3.4.6 Przestrzeganie niniejszych Warunków Dodatkowych. Adobe może z rozsądnym wyprzedzeniem zażądać od Użytkownika przedstawienia akt potwierdzających przestrzeganie przez Użytkownika niniejszych Warunków Dodatkowych, a użytkownik zgadza się udostępni...
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