
 

Termeni suplimentari Adobe Stock 

Ultima actualizare 15 octombrie 2016. Această versiune o înlocuieşte în întregime pe cea din 16 iunie 2016.  

Utilizarea de către dumneavoastră a Adobe Stock Services şi a Lucrării (aşa cum este definită în continuare) se 
supune acestor termeni suplimentari care completează și sunt incluși în Termenii de utilizare Adobe.com 
(denumiți, împreună cu acești termeni suplimentari, „Termenii”), disponibili la adresa 
www.adobe.com/go/terms_ro. Termenii cu majuscule care nu sunt definiți aici au același înțeles ca cel atribuit în 
Termenii de utilizare Adobe.com. 

1. Definiţii. 

1.1 „Website” înseamnă site-uri Adobe Stock sau alte site-uri Adobe. 

1.2 „Lucrare (Lucrări)” înseamnă fotografii, ilustrații, imagini, clipuri video, elemente 3D, șabloane (inclusiv orice 
material cu drepturi de autor, inclus într-un şablon sau transmis cu un şablon) sau alte lucrări ilustrate sau grafice 
pe care le-aţi cumpărat sau descărcat de pe orice site-uri. 

2. Proprietatea. 

Exceptând cazurile în care Termenii prevăd în mod expres, noi şi licenţiatorii noştri păstrăm toate drepturile, titlul 
de proprietate şi interesul cu privire la Lucrare. În temeiul acestor Termeni, nu se transferă titlul sau dreptul de 
proprietate asupra Lucrării. 

3. Licenţa asupra Lucrării. 

3.1 Licenţa standard. Sub rezerva conformării cu Termenii, vă acordăm o licenţă non-exclusivă, perpetuă, cu 
valabilitate internațională, non-sublicenţiabilă, non-transferabilă pentru a folosi, reproduce, modifica, sau afişa 
Lucrarea în scop de marketing, promovare, scopuri interne de prezentare sau decorare, producţii digitale, cum ar 
fi publicitate mobilă, aplicaţii mobile, e-carduri, e-publicaţii (cărţi electronice, reviste electronice, blog-uri etc.) şi 
pentru utilizări personale sau necomerciale supuse restricţiilor suplimentare din secțiunea 4 (Restricții) („Licenţă 
standard”). Nu dețineți o Licenţă îmbunătăţită (definită mai jos) sau o Licenţă extinsă (definită mai jos) decât 
dacă aţi achiziţionat o Licenţă îmbunătăţită sau o Licenţă extinsă pentru Lucrarea aplicabilă. 

3.2 Licenţa îmbunătăţită. Sub rezerva respectării Termenilor, dacă aţi achiziţionat o licenţă îmbunătăţită, aveţi 
aceleaşi drepturi acordate de Licenţa standard, însă fără a se supune secţiunii 4.2(A) („Licenţă îmbunătățită”). 
Nu dețineți o Licenţă extinsă decât dacă aţi achiziţionat o lLcenţă extinsă pentru Lucrarea aplicabilă. 

3.3 Licenţă extinsă. Sub rezerva respectării Termenilor, dacă aţi achiziţionat o Licenţă extinsă, aveţi aceleaşi 
drepturi acordate de Licenţa îmbunătăţită şi puteţi distribui Lucrarea sub formă integrată în orice produs sau alte 
lucrări de autor („Licenţa extinsă”). Pentru clarificare, puteți folosi, reproduce, distribui, sau afişa Lucrarea în 
legătură cu: 

(A) şabloane electronice şi aplicaţii de şabloane de proiectare destinate revânzării; 

(B) orice bunuri sau servicii destinate revânzării sau distribuţiei, inclusiv, fără limitare, căni, tricouri, postere, 
felicitări, postere sau alte mărfuri şi servicii de „imprimare la cerere”; 

(C) o campanie de PR pentru a promova produse sau servicii prin intermediul mass-media. În cazul în care 
Lucrarea este inclusă într-o publicație promoţională care va fi publicată în mass-media, se poate distribui 
imaginea de sine stătătoare în mass-media, cu condiţia ca mass-media să să aibă permisiunea exclusiv de a 
publica Lucrarea în legătură cu comunicatul de presă, şi mass-media să nu folosească sau să distribuie Lucrarea 
în orice alt mod. 

http://www.adobe.com/go/terms_ro


3.4 Lucrări editoriale. Puteţi utiliza, reproduce şi afişa Lucrările desemnate ca „Numai pentru uz editorial” pe 
site-ul web („Lucrări editoriale”), numai pentru scopuri necomerciale şi într-o formă editorială, supuse 
restricțiilor suplimentare din secţiunea 4.3 (Restricţiile de utilizare editorială) și oricăror restricții suplimentare din 
Documentaţia asociată cu Lucrarea editorială (de exemplu, unele Lucrări editoriale pot fi utilizate numai în 
anumite regiuni). Puteţi utiliza Lucrarea editorială în scopuri comerciale în cazul în care se obţine permisiunea 
necesară şi ediţiile necesare pentru utilizarea separată. Prin formă editorială înţelegem că puteţi utiliza Lucrările 
editoriale în legătură cu evenimentele care sunt de actualitate sau de interes cultural, de obicei în articole de ziar 
sau revistă, bloguri sau canale mass-media similare. Puteţi utiliza, de asemenea, alte Lucrări (care nu sunt 
identificate ca „Numai pentru utilizare editorială”) într-o formă editorială. Pentru toate Lucrările utilizate într-o 
formă editorială, trebuie să afișați dreptul de autor asupra Lucrării şi în acest format: © Nume autor – 
stock.adobe.com. 

3.5 Utilizare de către angajaţi şi antreprenori. Dumneavoastră nu puteţi transfera Lucrarea nemodificată. 
Cu toate acestea, veţi putea transfera fişiere care conţin Lucrarea sau opere derivate permise către angajati sau 
antreprenori, cu condiţia ca astfel de angajaţi şi antreprenori să fie de acord să respecte restricţiile din aceşti 
Termeni şi să utilizeze Lucrarea numai în numele dumneavoastră. Angajaţii şi antreprenorii nu au drepturi 
suplimentare să folosească Lucrarea. 

3.6 Utilizarea de către client. Puteţi utiliza licenţa acordată de aceşti Termeni în beneficiul unuia dintre clienţii 
dumneavoastră, cu condiţia de a transfera licenţa dumneavoastră către client, iar clientul trebuie să respecte 
acești Termeni şi aceste restricţii. Dumneavoastră sunteţi exclusiv responsabil şi răspunzător pentru utilizarea 
Lucrării de către client. Trebuie să achiziţionaţi licențe suplimentare pentru aceeaşi Lucrare în cazul în care 
intenţionaţi să utilizaţi aceeași Lucrare în beneficiul altor clienți. 

3.7 Biblioteca digitală. Puteţi crea o bibliotecă digitală, o configurare a reţelei sau un instrument similar pentru a 
permite ca Lucrarea să fie vizualizată de către angajaţii şi clienţii companiei dumneavoastră. 

3.8 Rezervare. În cazul în care o Lucrare încalcă aceşti termeni, este posibil să vă cerem să opriţi toate formele 
de utilizare, distribuire şi posesie a unei astfel de Lucrări, iar dumneavoastră trebuie să vă conformaţi cu 
promptitudine acestor instrucţiuni. Ne rezervăm toate drepturile care nu au fost acordate expres în baza acestor 
Termeni. 

4. Restricții. 

4.1 Restricții generale. Nu trebuie să utilizaţi Lucrarea în mod necorespunzător. Cu excepția permisiunilor 
explicite din secţiunea 3 (Licenţă pentru Lucrări), nu trebuie să: 

(A) vindeţi, licenţiaţi sau distribuiţi Lucrarea sau orice Lucrare modificată ca element de sine stătător sau ca parte 
dintr-o bază de date online sau orice alte baze de date, sau orice produs derivat care conține Lucrarea astfel încât 
să permită terţilor să utilizeze, să descarce, să extragă sau acceseze Lucrarea ca fişier de sine stătător sau ca 
şablon electronic; 

(B) partajați Lucrarea cu orice altă persoană sau entitate, sau să publicați Lucrarea on-line într-un format 
descărcabil sau pe un avizier electronic; 

(C) folosiţi, reproduceţi, distribuiţi, executați, modificaţi sau afişaţi Lucrarea (individual sau în combinație cu orice 
alt produs de autor), în orice manieră care este calomnioasă sau jignitoare sau în alt mod defăimătoare, obscenă 
sau indecentă; 

(D) eliminați orice notificare de drepturi de autor sau de proprietate sau alte informaţii care pot să apară, 
integrate în sau în legătură cu Lucrarea în forma sa originală descărcată sau în orice copie autorizată; 

(E) includeți Lucrarea într-o marcă comercială sau o marcă de serviciu; 

(F) luați orice măsură în legătură cu Lucrarea care ar sugera în mod rezonabil că respectivul creator al Lucrării 
sau persoanele sau proprietatea care apare în Lucrare (în cazul în care există), sprijină orice mişcări sau ideologii 
politice, economice sau fundamentate pe alte ideologii; 



(G) utilizați Lucrarea într-un mod care prezintă orice persoană care apare în fotografie într-o lumină proastă sau 
într-un mod defăimător, ilegal, imoral sau ofensator, inclusiv dar fără limitare la utilizarea Lucrărilor în 
pornografie, reclame la produse din tutun, reclame la cluburi de divertisment pentru adulţi sau locuri similare 
(cum ar fi servicii de escortă) sau ideologii politice sau sugerează boli mintale sau fizice sau dizabilitate; sau 

(H) utilizați Lucrarea (sau Lucrarea editorială) într-o formă editorială, fără notificarea însoțitoare privind dreptul 
de autor. 

4.2 Restricţii suplimentare. 

(A) Dacă nu dețineți o Licenţă îmbunătăţită sau o Licenţă extinsă pentru o Lucrare, nu puteţi decide sau permite 
ca o Lucrare să fie reprodusă de mai mult de 500.000 de ori în total. De exemplu, nu este permis ca o Lucrare să 
apară pe mai mult de 500.000 de materiale tipărite (flyere, reclame, coperte, ambalaje, etc.). De asemenea, nu 
este permisă integrarea Lucrării într-un program de televiziune, clip video sau alte forme de producție digitală în 
cazul în care se preconizează că audiența va depăși în total 500.000 de telespectatori. Această restricţie nu se 
aplică (1) Lucrărilor care sunt doar publicate pe un site, site-uri de mass-media socială sau aplicații mobile; sau 
(2) Lucrărilor sub formă de clipuri video. Această secţiune 4.2(A) nu se aplică membrilor care licenţiază Lucrări 
prin intermediul Adobe Stock Enterprise oferind („Enterprise Stock Members”).  

(B) Exceptând cazul în care dețineți o Licenţă extinsă pentru o Lucrare, veţi putea distribui Lucrarea în format 
integrat într-un produs comercial doar dacă (1) Lucrarea a fost modificată în măsura în care modificarea nu este 
în mod substanţial similară cu Lucrarea originală şi poate fi calificată ca o Lucrare originală de autor, sau (2) 
valoarea primară a produsului comercial nu rezidă în Lucrarea în sine. Pentru clarificare, Licenţa standard şi 
Licenţă îmbunătăţită nu permit afișarea unei Lucrări nemodificate pe un poster destinat revânzării deoarece 
valoarea primară ar consta în Lucrarea în sine.  

(C) Exceptând cazul în care dețineți o Licenţă extinsă pentru o Lucrare, nu aveți dreptul să folosiţi, să includeţi 
sau să integrați Lucrarea în orice șablon electronic sau șablon sau aplicație de proiectare (de exemplu, un șablon 
de web design sau prezentare sau șabloane pentru felicitări electronice sau cărţi de vizită). 

4.3 Restricţiile de utilizare editorială. În ceea ce privește Lucrările editoriale, nu trebuie să: 

(A) utilizați Lucrările editoriale în scopuri comerciale, inclusiv publicitate, promoții, reclame în ziare sau reviste 
(de exemplu, un anunţ într-o revistă care este prezentat în stilul unui articol editorial); sau 

(B) modificați Lucrările editoriale, cu excepția ajustărilor minore de calitate tehnică (de ex., pentru ton sau 
luminozitate) sau trunchierea sau redimensionarea minoră și numai dacă păstrați contextul editorial şi sensul 
Lucrării editoriale. 

4.4 Utilizarea site-ului. În ciuda oricăror prevederi contrarii din Termeni cu privire la utilizarea şi afişarea Lucrării 
pe site-uri, trebuie să luaţi toate măsurile rezonabile pentru a nu le permite utilizatorilor site-ului să descarce sau 
să reutilizeze Lucrarea. 

4.5 Utilizare în social media. Puteţi publica sau încărca o versiune nemodificată a Lucrării pe Site-uri de social 
media dacă (A) includeți o notă privind drepturile de autor în Lucrarea în sine (© Nume autor – 
stock.adobe.com) şi (B) termenii de utilizare care reglementează Site-ul social Media nu includ nici o prevedere 
care ar pretinde să acorde oricărei persoane orice drepturi exclusive sau dreptul de proprietate cu privire la o 
astfel de Lucrare sau Lucrare modificată. „Site de social media” înseamnă un site sau o aplicaţie cu accent 
principal pe facilitarea interacţiunii sociale printre utilizatorii săi şi care le permite utilizatorilor să partajeze 
conţinutul în legătură cu această interacţiune socială. 

4.6 Partajarea cu Your Creative Cloud Team. Membrii echipei care utilizează Lucrarea licenţiată prin Your 
Creative Cloud Team trebuie să aparțină cu toții de o singură entitate juridică. Planul Your Team poate fi utilizat 
de până la 10 membri ai echipei. Un plan Enterprise este necesar în cazul în care mai mult de 10 membri trebuie 
să acceseze serviciul sau dacă aveţi nevoie de licenţe care să fie utilizate de alte persoane juridice. 



4.7 Partajarea cu Your Creative Cloud Enterprise. Enterprise Stock Members care utilizează Lucrarea licenţiată 
prin Creative Cloud Enterprise sau o ofertă Adobe Enterprise poate veni de la entități legale diferite din cadrul 
întreprinderii. Fiecare astfel de licenţă pentru Lucrare poate fi folosită de orice membru al întreprinderii.  

5. Plata si abonamentul. 

5.1 Plata. Dacă achiziţionaţi un plan de abonament, atunci ne autorizaţi să vă facturăm taxa de abonament 
valabilă la momentul achiziţiei. Vom reînnoi automat abonamentul cu excepţia cazului anulării înainte de 
reînnoirea abonamentului. Putem suspenda sau rezilia abonamentul dacă suntem în imposibilitatea de a 
percepe taxele aplicabile din contul dumneavoastră. Taxele de abonament se pot modifica la reînnoirea 
perioadei de abonament. Sunteţi responsabil pentru toate costurile survenite până în momentul în care contul 
dumneavoastră este dezactivat sau reziliat. Toate taxele sunt nerambursabile, chiar dacă abonamentul este 
reziliat înainte de data expirării acestuia. 

5.2 Nu puteţi transfera abonamentul și nu puteți autoriza alte entități să utilizeze abonamentul, chiar dacă 
acestea sunt filialele, colegii, contractorii sau angajații dumneavoastră. Doar utilizatorii autorizați pot utiliza 
abonamentul. Cu toate acestea, puteţi achiziționa licenţe suplimentare pentru ca mai mulţi utilizatori să 
folosească Lucrarea pe bază de abonament. La cerere, trebuie să furnizați o listă a utilizatorilor autorizaţi. Toate 
Lucrările descărcate de utilizatorii autorizați pot fi utilizate doar în numele dumneavoastră. Dumneavoastră și 
fiecare utilizator autorizat răspundeți împreună și individual față de noi pentru respectarea acestor Termeni. 

5.3 Descărcări neutilizate. Putem permite ca descărcările neutilizate să continue în condițiile de reînnoire, până 
la un volum maxim, dacă v-ați reînnoit abonamentul fără să apuce să expire și fără să îi reduceți valoarea  

5.4 Depășire. Dacă depăşiţi numărul de descărcări alocat pentru planul dumneavoastră de abonament, putem 
taxa orice descărcări suplimentare la cursul de schimb din ziua respectivă aplicabil unor astfel de descărcări, 
folosind informațiile de plată pe care ni le-aţi furnizat în momentul în care aţi achiziţionat planul de abonament. 
Prețul pentru aceste descărcări suplimentare poate fi diferit de prețul pentru descărcări în suma alocată în planul 
dumneavoastră de abonament. 

5.5 Informații de plată stocate. Vă putem solicita să stocați informațiile dumneavoastră de plată în sistemul 
nostru exclusiv în scopul de a achiziționa Lucrări sau Servicii suplimentare. În cazul în care veţi face aceste 
achiziţii suplimentare, ne autorizați să percepem tarifele aplicabile folosind informaţiile de plată. Vă puteți 
actualiza informaţiile de plată în orice moment din pagina contului. 

6. Obligațiile dumneavoastră de despăgubire. 

Ne veți despăgubi pe noi și sucursalele, filialele, funcționarii, reprezentanții, angajații, partenerii sau licențiatorii 
noștri pentru orice revendicare, solicitare, pierdere sau daune, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaţilor, care 
decurg din sau sunt asociate cu utilizarea Lucrării de către dumneavoastră (cu excepţia despăgubirii în 
conformitate cu secţiunea 7 (Obligaţiile noastre de despăgubire)), sau încălcarea de către dumneavoastră a 
acestor Termeni, inclusiv utilizarea unei Lucrări editoriale în scop comercial, fără a obţine acordul sau 
permisiunea necesară. 

Avem dreptul de a controla apărarea față de orice revendicare, acţiune sau subiect supus despăgubirii de către 
dumneavoastră, cu posibilitatea de a opta pentru consultanță proprie. Veți coopera pe deplin cu noi în apărarea 
față de orice astfel de revendicări, acţiuni sau chestiuni. 

7. Obligațiile noastre de despăgubire. 

7.1 Datoria noastră de a despăgubi. Cu condiția ca Lucrările să fie folosite în conformitate cu Termenii, vom 
apăra orice revendicare, acţiune sau proceduri juridice inițiate de terțe părți împotriva unei persoane sau entități 
(colectiv, „Revendicare”) pe durata de valabilitate a Termenilor în măsura în care Revendicarea susţine că 
utilizarea de către dumneavoastră a Lucrării despăgubite sub rezerva acestor Termeni încalcă direct dreptul de 
autor, marca înregistrată, drepturile de publicitate sau drepturile de confidențialitate ale părții terțe 



(„Revendicare de încălcare”). „Lucrare despăgubită” înseamnă orice Lucrare pe care ați achiziţionat-o şi 
descărcat-o de pe site fără să fie modificată, cu excepţia unei Lucrări care (A) face parte din colecția noastră de 
Lucrări gratuite; (B) poate fi descărcată în alt mod fără plata unor credite sau compensaţii monetare; sau 
(C) orice Lucrări editoriale. Vom plăti daunele, pierderile, costurile, cheltuielile sau pasivele (colectiv, 
„Pierderile”) direct imputabile unei Revendicări de încălcare şi care sunt în cele din urmă acordate de o instanţă 
de jurisdicţie competentă împotriva dumneavoastră sau sunt acceptate într-un acord scris semnat de noi. 

7.2 Condiţii pentru acordarea de despăgubiri. Adobe nu își asumă nici o răspundere pentru orice Revendicare 
de încălcare: 

(A) care rezultă din (1) orice modificare a Lucrării despăgubite; (2) orice combinaţie a Lucrării despăgubite cu 
orice alte lucrări; (3) orice utilizare a Lucrării despăgubite după ce am eliminat o Lucrare despăgubită din 
serviciile noastre sau v-am instruit să opriţi utilizarea Lucrării despăgubite; sau (4) contextul în care aţi folosit 
Lucrarea despăgubită; sau 

(B) în cazul în care nu reuşiţi să (1) ne comunicați în scris Revendicarea de încălcare imediat ce aflați sau primiți o 
notificare referitoare la acesta, în măsura în care această neîndeplinire ne aduce prejudicii; (2) ne furnizați 
asistenţa rezonabilă solicitată de noi pentru apărare sau soluţionarea Revendicării de încălcare; (3) ne acordați 
dreptul exclusiv de control şi autoritatea de a soluţiona Revendicarea de încălcare; sau (4) vă abțineți să vă 
asumați Revendicarea de încălcare fără acordul nostru scris.  

7.3 Limitarea răspunderii. Fără a aduce atingere prevederilor contrare din Termeni sau din orice alt acord 
între dumneavoastră şi noi, indiferent de câte ori este descărcată sau licențiată Lucrarea despăgubită, 
răspunderea noastră maximă cumulată cu privire la Lucrarea despăgubită nu va depăși 10.000 USD per 
Lucrare despăgubită, exceptând cazul în care Lucrarea despăgubită este licențiată de Enterprise Stock 
Members prin oferta Adobe Stock Enterprise, caz în care răspunderea noastră maximă cu privire la Lucrarea 
despăgubită nu va depăși în niciun caz 25.000 USD per Lucrare despăgubită. 

7.4 Compensație unică şi exclusivă. Cele de mai sus stipulează întreaga noastră răspundere şi obligaţie şi 
garanție unică şi exclusivă cu privire la orice Lucrare despăgubită sau Revendicare de încălcare. 

8. Derogarea de răspundere. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea Lucrării, inclusiv orice descrieri conexe sau cuvinte cheie 
incluse în Lucrare, oferite de colaboratorii noştri. 

9. Rezilierea. 

Putem anula Termenii sau drepturile dumneavoastră cu privire la orice Lucrare, transmițându-vă o notificare în 
cazul în care încălcați Termenii. Putem refuza descărcarea Lucrărilor de pe site. 

10. Efectul rezilierii. 

La expirarea termenilor, puteți continua să folosiți Lucrarea pe care aţi descărcat-o şi plătit-o, în conformitate cu 
Termenii. În cazul în care expiră abonamentul sau la expirarea Termenilor, veți pierde toate drepturile, titlul şi 
interesul în şi față de orice descărcări neutilizate.  
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