
 

Dodatni pogoji Adobe Stock 

Nazadnje posodobljeno 15. oktobra 2016. Ta različica v celoti nadomesti različico z dne 16. junija 2016.  

Vaša uporaba Storitev in Dela Adobe Stock (kot je opredeljeno v nadaljevanju) urejajo ti dodatni pogoji, ki 
dopolnjujejo Pogoje uporabe družbe Adobe.com in so vključeni vanje (skupaj s temi dodatnimi pogoji v 
nadaljevanju imenovani »Pogoji«) ter jih najdete na spletni strani www.adobe.com/go/terms_si. Pojmi z veliko 
začetnico, ki tukaj niso opredeljeni, imajo enak pomen, kot je opredeljen v Pogojih uporabe družbe Adobe.com. 

1. Opredelitev pojmov. 

1.1 »Spletna stran« se nanaša na spletno stran Adobe Stock ali druge spletne strani družbe Adobe. 

1.2 »Delo/-a« se nanaša na fotografije, ilustracije, slike, videoposnetke, 3D-vire, predloge (vključno z gradivom 
v predlogah ali dobavljenim s predlogami, zaščitenim z avtorskimi pravicami) ali drugo slikovno ali grafično delo, 
ki ga kupite ali prenesete s katere koli Spletne strani. 

2. Lastništvo. 

Družba Adobe in njeni izdajatelji licenc si pridržujejo vse pravice, lastništvo in deleže v povezavi z Delom, razen 
če je v Pogojih izrecno navedeno drugače. Ti Pogoji vam ne podeljujejo nobenega lastništva ali deleža v 
povezavi z Delom. 

3. Licenca za Delo. 

3.1 Standardna licenca. Ob upoštevanju, da delujete skladno s Pogoji, vam podeljujemo neizključno, trajno, po 
vsem svetu veljavno, neprenosljivo licenco, ki je ne morete prenesti na tretje uporabnike. Namenjena je uporabi, 
razmnoževanju, spreminjanju ali prikazu Dela za trženje, promocijo, notranjo predstavitev ali dekoracijo, 
digitalne produkcije, kot so mobilno oglaševanje, mobilne aplikacije, e-voščila, e-publikacije (e-knjige, e-revije, 
spletni dnevniki itn.), ter osebno in nekomercialno uporabo. Vse te vrste uporabe so predmet nadaljnjih 
omejitev v razdelku 4 (Omejitve) (»Standardna licenca«). Če za razpoložljiva Dela niste kupili Razširjene licence 
ali Podaljšane licence, potem nimate Razširjene licence (kot je opredeljena v nadaljevanju) ali Podaljšane licence 
(kot je opredeljena v nadaljevanju). 

3.2 Razširjena licenca. Ob upoštevanju, da delujete skladno s Pogoji, imate v primeru nakupa Razširjene licence 
enake pravice kot pri Standardni licenci, vendar te pravice niso predmet razdelka 4.2 (A) (»Razširjena licenca«). 
Če za zadevno Delo niste kupili Podaljšane licence, nimate Podaljšane licence. 

3.3 Podaljšana licenca. Ob upoštevanju, da delujete skladno s Pogoji, imate v primeru nakupa Podaljšane 
licence enake pravice kot pri Razširjeni licenci in lahko Delo vključite v vsak element prodajnega blaga ali drugo 
avtorsko delo (»Podaljšana licenca«). Kot dodatno pojasnilo lahko Delo uporabite, razmnožujete, distribuirate 
ali javno prikazujete skupaj z: 

(A) elektronskimi predlogami in aplikacijami za oblikovanje predlog, namenjenih za nadaljnjo prodajo; 

(B) vsakršnim blagom ali storitvami, namenjenimi za nadaljnjo prodajo ali distribucijo, vključno z vsaj 
skodelicami, majicami s kratkimi rokavi, plakati ali drugim promocijskim gradivom ter storitvami tiska na 
zahtevo; 

(C) javno kampanjo za promocijo blaga ali storitev prek medijev. Če Delo vključite v promocijsko izjavo za 
javnost, ki bo objavljena v medijih, lahko samostojno slikovno datoteko distribuirate medijem pod pogojem, 
da mediji Delo objavijo samo v povezavi z izjavo za javnost in ga ne objavljajo na kakršen koli drugi način. 

3.4 Uredniška dela. Dela, ki so na Spletni strani označena kot »Samo za uredniško uporabo« (»Uredniška 
dela«), lahko uporabite, razmnožujete in prikazujete samo za nekomercialne namene in na uredniški način, ki je 

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


predmet nadaljnjih omejitev v razdelku 4.3 (Omejitve uredniške uporabe) ter dodatnih omejitev v 
Dokumentaciji, povezani z Uredniškim delom (na primer nekatera Uredniška dela so lahko uporabljena samo v 
določenih regijah). Uredniška dela lahko uporabite za komercialne namene samo, če pridobite potrebno 
dovoljenje in izdaje, potrebne ločeno za svojo uporabo. Uredniški način pomeni, da lahko uporabite Uredniška 
dela v povezavi z aktualnimi dogodki ali dogodki, ki so kulturnega pomena, običajno v časopisih ali revijah, 
spletnih dnevnikih ali podobnih medijih. V uredniškem načinu lahko uporabite tudi druga Dela (ki niso označena 
kot »Samo za uredniško uporabo«). Za vsa Dela, ki se uporabljajo v uredniškem načinu, morate objaviti 
obvestilo o avtorskih pravicah v povezavi z Delom v naslednji obliki: © Ime avtorja – stock.adobe.com. 

3.5 Uporaba s strani zaposlenih in izvajalcev. Nespremenjenega Dela ne smete posredovati. Vendar pa lahko 
datoteke, ki vsebujejo Delo ali dovoljena obdelana dela, posredujete svojim zaposlenim ali izvajalcem pod 
pogojem, da bodo zaposleni in izvajalci ravnali v skladu z omejitvami teh Pogojev in Delo uporabljali samo v 
vašem imenu. Zaposleni in podizvajalci nimajo nobenih dodatnih pravic za uporabo Dela. 

3.6 Uporaba s strani stranke. Licenco, podeljeno pod temi Pogoji, lahko uporabljate v korist svojih strank pod 
pogojem, da prenesete svojo licenco na stranko, stranka pa mora ravnati v skladu s temi Pogoji in omejitvami. 
Izključno ste odgovorni za uporabo Dela s strani svoje stranke. Če želite isto Delo uporabiti v korist drugih strank, 
morate kupiti dodatne licence za isto Delo. 

3.7 Digitalna knjižnica. Da bo omogočen ogled Dela s strani zaposlenih in strank vašega podjetja, lahko ustvarite 
digitalno knjižnico, omrežno konfiguracijo ali podobno. 

3.8 Rezervacije. Če je Delo v nasprotju s temi Pogoji, lahko od vas zahtevamo prenehanje uporabe, distribucije 
in posedovanja takšnega Dela, kar morate nemudoma upoštevati. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno 
podeljene v teh Pogojih. 

4. Omejitve. 

4.1 Splošne omejitve. Dela ne smete zlorabljati. Razen kot je izrecno dovoljeno v razdelku 3 (Licenca za Dela), 
ne smete: 

(A) prodajati, licencirati ali distribuirati Dela ali spremenjenega Dela kot samostojno delo ali kot del spletne 
podatkovne zbirke ali druge zbirke podatkov ali izpeljanega izdelka, ki vsebuje Delo na način, ki tretji osebi 
omogoča uporabo, prenos iz spleta, povzemanje ali dostop do Dela kot samostojne datoteke ali elektronske 
predloge; 

(B) deliti Dela s katero koli drugo osebo ali subjektom ali objaviti dela v spletu v prenosljivi obliki ali na 
elektronski oglasni deski; 

(C) uporabiti, razmnoževati, distribuirati, objavljati, spreminjati ali javno prikazovati Dela (samostojno ali v 
kombinaciji z drugim avtorskim Delom) na kakršen koli način, ki je žaljiv ali kakor koli drugače obrekljiv ali 
nespodoben; 

(D) odstraniti obvestil o avtorskih ali lastniških pravicah ali drugih informacij, ki se lahko pojavijo v Delo, so 
vdelana v Delo ali v povezavi z Delom v njegovi izvirni preneseni obliki ali odobreni varnostni kopiji; 

(E) vključiti Dela v blagovno znamko ali storitveno znamko; 

(F) izvesti dejanj v zvezi z Delom, ki bi upravičeno pomenila, da avtor Dela ali osebe ali lastnina, ki se pojavi v 
Delu (v kolikor se), izraža kakršno koli politično, ekonomsko ali drugo mnenje, ki temelji na gibanjih ali 
strankarskem delovanju; 

(G) uporabiti dela na način, ki osebo na fotografiji prikaže v slabi luči ali na obrekljiv, nezakonit, nemoralen ali 
žaljiv način, vključno z vsaj uporabo Dela v pornografiji, oglasih tobačnih izdelkov, oglasih klubov za odrasle ali 
podobnih dejavnosti (kot so storitve spremljevalk/spremljevalcev), ali izraža politično podporo ali namigovanje 
na duševne ali telesne bolezni ali motnje; ali 



(H) uporabljati Dela (ali Uredniškega dela) na uredniški način brez navedbe spremnega obvestila o avtorskih 
pravicah. 

4.2 Dodatne omejitve. 

(A) Razen, če imate za Delo kupljeno Razširjeno ali Podaljšano licenco, ne smete Dela uporabiti več kot 
500.000-krat. Delo se na primer ne sme pojaviti v več kot 500.000 tiskovinah (letakih, oglasih, naslovnicah, 
embalaži ipd.). Prav tako Dela ne smete vključiti v televizijski program, videoposnetek ali drugo digitalno 
produkcijo, če bo občinstvo večje od skupno 500.000 gledalcev. Ta omejitev ne velja (1) za Dela, ki so prikazana 
samo na spletni strani, straneh družbenih medijev ali v mobilnih aplikacijah, ali (2) za Dela, ki so videoposnetki. 
Ta razdelek 4.2(A) ne velja za člane, ki licencirajo Dela prek svoje ponudbe storitev Adobe Stock za podjetja 
(»Člani storitev Adobe Stock za podjetja).  

(B) Če imate za Delo kupljeno Podaljšano licenco, lahko Delo distribuirate samo ob vključitvi v izdelek 
prodajnega blaga, če (1) je bilo Delo spremenjeno do te mere, da sprememba ni bistveno vplivala na podobo 
izvirnega Dela in lahko velja za izvirno avtorsko delo, ali (2) če primarna vrednost prodajnega izdelka ne 
vključuje samo Dela. Za razjasnitev navajamo, da v primeru Standardne in Razširjene licence uporaba 
nespremenjenega Dela na plakatu, ki je namenjen prodaji, ni dovoljena, saj je primarna vrednost v samem Delu.  

(C) Razen če imate za Delo kupljeno Podaljšano licenco, Dela ne smete uporabljati ali ga vključiti v elektronsko 
predlogo ali oblikovno predlogo ali aplikacijo (npr. predlogo za oblikovanje spletne strani, predlogo za pripravo 
predstavitve ali predlogo za elektronske voščilnice ali vizitke). 

4.3 Omejitve Uredniške uporabe. Z obzirom na Uredniška dela ne smete:  

(A) uporabljati Uredniških del za kakršne koli komercialne namene, vključno z oglaševanjem, promocijami, 
oglaševalskimi uredniškimi članki (npr. oglas v reviji, ki je predstavljen v obliki uredniškega članka); ali 

(B) spreminjati Uredniških del, razen v primeru manjših prilagoditev za namene tehnične kakovosti (npr. 
spreminjanje odtenka ali svetlosti) ali manjšega obrezovanja ali spreminjanja velikosti in samo, če ohranite 
uredniški smisel in pomen Uredniškega dela. 

4.4 Uporaba na spletni strani. Ne glede na morebitna drugačna določila v Pogojih morate v zvezi z uporabo in 
prikazovanjem Dela na spletnih straneh sprejeti vse razumne ukrepe, da obiskovalcem spletne strani preprečite 
prenos ali ponovno uporabo Dela. 

4.5 Uporaba v družbenih medijih. Nespremenjeno različico Dela lahko objavite ali naložite na Spletno stran 
družbenega medija, če (A) na samem Delu objavite obvestilo o avtorskih pravicah (© ime avtorja – 
stock.adobe.com) in (B) pogoji uporabe, ki urejajo Spletno stran družbenega medija, ne vključujejo nobenih 
določb, ki komur koli podeljujejo izključne pravice ali lastništvo nad takšnim ali spremenjenim Delom. »Spletna 
stran družbenega medija« pomeni spletno stran ali aplikacijo, katere glavni poudarek je pospeševanje 
družbene interakcije med njenimi uporabniki in uporabnikom omogoča deljenje vsebin z drugimi v okviru 
takšne družbene interakcije. 

4.6 Deljenje s svojo ekipo Creative Cloud. Člani ekipe, ki uporabljajo licenco Dela prek vaše ekipe Creative 
Cloud, morajo biti vsi iz enega pravnega subjekta. Vaš Načrt za ekipo lahko uporablja največ 10 članov. Načrt za 
podjetje je potreben, če mora imeti dostop do storitve več kot 10 članov ali če potrebujete licence, ki pokrivajo 
druge pravne subjekte. 

4.7 Skupna raba s storitvijo Creative Cloud za podjetja. Člani storitev Adobe Stock za podjetja, ki uporabljajo 
licenco za Delo prek vaše storitve Creative Cloud za podjetja ali ponudbe Adobe za podjetja, lahko izhajajo iz 
različnih pravnih subjektov v podjetju. Vsako tako licenco za Delo lahko uporablja kateri koli član podjetja.  

5. Plačilo in naročnina. 

5.1 Plačilo. Če kupite naročniški paket, potem nas pooblaščate, da vam zaračunamo stroške naročnine, 
navedene ob nakupu. Naročnino vam bomo samodejno obnovili, če je pred njeno obnovitvijo ne prekličete. 
Če vašemu računu ne moremo zaračunati zadevnih stroškov, lahko sami prekličemo vašo naročnino. Stroški 



naročnine se lahko ob obnovitvi vašega naročniškega obdobja spremenijo. Odgovorni ste za vse stroške, ki so 
nastali v času do preklica ali prekinitve vašega računa. Vsi stroški so nepovratni, tudi če je vaša naročnina 
preklicana pred datumom njenega izteka. 

5.2 Vaše naročnine ne morete prenesti drugim osebam ali jim omogočiti uporabe, tudi če gre za vaše 
podružnice, sodelavce, izvajalce ali zaposlene. Naročnino lahko uporabljajo samo pooblaščeni uporabniki. 
Vendar pa lahko kupite dodatne licence za več uporabnikov, ki lahko nato uporabljajo Delo na podlagi 
naročnine. Na zahtevo morate predložiti seznam pooblaščenih uporabnikov. Vsa Dela, ki so jih prenesli 
pooblaščeni uporabniki, je mogoče uporabljati izključno v vašem imenu. Vi in vsak vaš pooblaščeni uporabnik 
ste skupno in posamezno odgovorni za skladnost s temi Pogoji. 

5.3 Neuporabljeni prenosi. Lahko vam dovolimo, da neuporabljene prenose prenesete v obdobje podaljšanja 
do omejenega zneska, če ste obnovili naročnino, ne da bi prej zapadla, in brez prehoda na naročnino z nižjo 
vrednostjo.  

5.4 Presežek. Če presežete število prenosov, dodeljenih vaši naročnini, vam lahko zaračunamo dodatne stroške 
za vsak nadaljnji prenos po trenutni ceni takih prenosov, pri tem pa uporabimo podatke za plačilo, ki ste nam jih 
posredovali v času nakupa naročniškega paketa. Cena teh dodatnih prenosov se lahko razlikuje od cene 
prenosov znotraj količine, določene v vašem naročniškem paketu. 

5.5 Shranjeni podatki za plačilo. Od vas lahko zahtevamo shranitev vaših informacij za plačilo izključno za 
namene nakupa dodatnih Del ali Storitev. Če izvedete take dodatne nakupe, nas pooblaščate, da vam 
zaračunamo veljavne stroške na podlagi podatkov za plačilo. Svoje podatke za plačilo lahko kadarkoli 
posodobite na strani svojega spletnega računa. 

6. Vaše odškodninske obveznosti. 

Družbo Adobe in njene podružnice, pridružena podjetja, uradnike, zastopnike, zaposlene, partnerje in izdajatelje 
licenc boste zaščitili pred vsakršnimi terjatvami, zahtevki, izgubami ali škodo, vključno z razumnimi stroški 
odvetniških storitev, ki bi nastali kot posledica vaše uporabe Dela oz. v povezavi z njo (razen v primeru 
odškodninskih obveznosti iz razdelka 7 (Naše odškodninske obveznosti)) ali v povezavi z vašimi kršitvami teh 
Pogojev, vključno z uporabo Uredniškega dela v komercialne namene brez pridobljenih morebitnih potrebnih 
odobritev ali dovoljenj. 

Imamo pravico do nadzora nad obrambo pred vsemi terjatvami, tožbami ali zadevami, ki so predmet plačila 
odškodnine z vaše strani, z zastopnikom po lastnem izboru. Med obrambo pred omenjenimi terjatvami, tožbami 
ali zadevami boste z nami v celoti sodelovali. 

7. Naše odškodninske obveznosti. 

7.1 Naša dolžnost plačila odškodnine. Če se Dela uporabljajo v skladu s Pogoji, se bomo branili pred zahtevki, 
tožbami ali pravnimi postopki tretjih oseb zoper osebe ali subjekte (s skupnim poimenovanjem »Terjatev«) 
med veljavnostjo Pogojev, v kolikor je v Terjatvi zatrjevano, da vaša uporaba Dela, ki je predmet odškodninskega 
zahtevka, v skladu s temi Pogoji neposredno krši avtorske pravice, pravice blagovne znamke, pravice do objave 
ali pravice do zasebnosti (»Tožba zaradi kršitve«) tretje osebe. »Delo, ki je predmet odškodninskega 
zahtevka« pomeni katero koli Delo, ki ste ga kupili in prenesli s Spletne strani, ki ni bilo spremenjeno, razen 
Dela, ki (A) je del naše zbirke brezplačnih Del; (B) dela, ki ga lahko prenesete brez plačila s kreditnimi točkami ali 
denarnim nadomestilom; ali (C) vsako Uredniško delo. Povrnili vam bomo vso škodo, izgube, stroške, izdatke ali 
obveznosti (s skupnim poimenovanjem »Izgube«), neposredno povezane s Tožbo zaradi kršitve, ki so 
pravnomočno naložene s strani sodišča z ustrezno pristojnostjo ali dogovorjene v pisnem sporazumu, ki smo ga 
podpisali. 

7.2 Pogoji odškodnine. Družba Adobe ne odgovarja za nobeno Tožbo zaradi kršitve: 

(A) ki izhaja iz (1) spremembe Dela, ki je predmet odškodninskega zahtevka; (2) katere koli kombinacije Dela, ki 
je predmet odškodninskega zahtevka, z drugimi deli; (3) uporabe Dela, ki je predmet odškodninskega zahtevka, 



potem ko smo Delo, ki je predmet odškodninskega zahtevka, odstranili iz svojih Storitev ali smo vam sporočili, 
da morate prenehati uporabljati Delo, ki je predmet odškodninskega zahtevka; ali (4) okvira, v katerem ste 
uporabili Delo, ki je predmet odškodninskega zahtevka; ali 

(B) če (1) nas o Tožbi zaradi kršitve niste takoj pisno obvestili, ko ste zanjo izvedeli ali prejeli obvestilo in smo 
zaradi tega ogroženi; (2) nam ne ponudite ustrezne pomoči, ki jo od vas zahtevamo za izvedbo obrambe ali 
poravnavo Tožbe zaradi kršitve; (3) nam ne podelite izključne pravice do nadzora in pooblastila za poravnavo 
Tožbe zaradi kršitve; ali (4) če se ne vzdržite priznanja krivde v primeru Tožbe zaradi kršitve brez našega 
predhodnega pisnega soglasja.  

7.3 Omejitev odgovornosti. Kljub morebitnim drugačnim določilom v Pogojih ali kateri koli drugi pogodbi 
med vami in družbo Adobe in ne glede na to, kolikokrat je bilo Delo, ki je predmet odškodninskega 
zahtevka, preneseno ali je bila zanj pridobljena licenca, naša največja skupna odgovornost za kakršno koli 
Delo, ki je predmet odškodninskega zahtevka, v nobenem primeru ne presega 10.000 USD na Delo, ki je 
predmet odškodninskega zahtevka, razen če za Delo, ki je predmet odškodninskega zahtevka, podeljujejo 
licenco člani storitev Adobe Stock za podjetja s svojo ponudbo storitev Adobe Stock za podjetja, pri čemer 
naša največja skupna odgovornost za kakršno koli Delo, ki je predmet odškodninskega zahtevka, v nobenem 
primeru ne presega 25.000 USD na posamezno Delo, ki je predmet odškodninskega zahtevka. 

7.4 Edino in izključno pravno sredstvo. Zgoraj navedeno navaja našo celotno odgovornost in obveznost ter 
vaše edino in izključno pravno sredstvo v primeru Dela, ki je predmet odškodninskega zahtevka, ali Tožbe zaradi 
kršitve. 

8. Zavrnitev odgovornosti. 

Ne odgovarjamo za natančnost Dela, vključno z njegovimi opisi ali ključnimi besedami, vključenimi v Delo, ki jih 
zagotovijo naši sodelavci. 

9. Prekinitev. 

V primeru kršitve Pogojev lahko s predhodnim obvestilom prekličemo veljavnost Pogojev ali odvzamemo 
pravice v zvezi s katerim koli Delom. Lahko vam preprečimo prenos katerega koli Dela s Spletne strani. 

10. Začetek veljavnosti prekinitve. 

Po prenehanju veljanja Pogojev lahko še naprej uporabljate Delo, ki ste ga že prenesli in plačali, če ravnate 
skladno s pogoji. Če vaša naročnina poteče ali ob prenehanju veljanja Pogojev izgubite vse pravice, lastništvo in 
delež do vseh neuporabljenih prenosov.  
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