
 

 

Fuse Papildu lietošanas noteikumi 

Pēdējās izmaiņas veiktas 2015. gada 16. jūnijā. 

Uz jūsu Fuse izmantošanu attiecas šie papildu noteikumi, kas papildina un ir iekļauti Adobe.com 
Lietošanas noteikumos (turpmāk tekstā „Noteikumi”), kas atrodami vietnē 
http://www.adobe.com/lv/legal/terms.html. Šeit nedefinētajiem terminiem ar lielo sākumburtu ir tāda pati 
nozīme kā Noteikumos. 

1. Papildu definīcijas. 

1.1 Animācijas dati nozīmē 1) animācijas failus BVH, FBX, OBJ vai Collada formātus, kas satur Adobe 
piederošus vai licencētus datus un 2) Fuse 3D animācijas modeļus. 

1.2 Gala lietojums nozīmē atvasināto lietojumprogrammu vai jūsu izveidotu produktu, kurā ir iegulti 
Animācijas dati vai to atvasinājumi, lietošanai jums vai lietošanai jūsu klientiem. 

1.3 Lietotāja rakstzīmes nozīmē jūsu izveidotas vai, izmantojot trešās puses programmatūru, 
nodrošinātas 3D rakstzīmes. 

2. Licenses piešķiršana. 

Ievērojot uz jums attiecināmos Noteikumus, Adobe piešķir jums personisku, neekskluzīvu, citām 
personām un apakšlicences ņēmējiem nenododamu licenci izmantot Animācijas datus, lai izveidotu Gala 
lietojumu. Jūs drīkstat atveidot un izplatīt Animācijas datus tikai kopā ar Gala lietojumu. Jūs drīkstat 
pārveidot Animācijas datus pirms šādu Animācijas datu iegulšanas Gala lietojumā. Animācijas datu tālāka 
izplatīšana, publicēšana vai komercializācija atdalīti no Gala lietojuma vai ārpus tā ir stingri aizliegta.  

3. Ierobežojumi. 

Ja vien 2. sadaļā (Licenses piešķiršana) nav nepārprotami piešķirta licence, jūs nedrīkstat (i) modificēt, 
dekompilēt, kopēt, atveidot, pārpublicēt, augšupielādēt vai (ii) izīrēt, iznomāt, pārdot, piešķirt apakšlicenci 
vai kā citādi izplatīt Animācijas datus. 

4. Īpašuma tiesības. 

Papildus tiesībām, kas piešķirtas šajā dokumentā, Adobe saglabā visas tiesības, īpašumtiesības un 
intereses attiecībā uz Animācijas datiem un par tiem. Ja vien 2. sadaļā (Licenses piešķiršana) nav 
nepārprotami piešķirta licence, jums 1) nav tiesību Animācijas datus modificēt vai veidot no tiem 
atvasinātus darbus, turklāt 2) ar šo dokumentu netiek garantētas nekādas licences, tiesības vai intereses 
par jebkuru Adobe patentu, prečzīmi, autortiesībām, tirdzniecības nosaukumu vai pakalpojumu. Jūs 
piekrītat neeksportēt Animācijas datus, pārkāpjot ANO embargo vai ASV likumdošanu un normatīvos 
aktus. 

5. Lietotāja rakstzīmes. 

Jūs varat izmantot un pārveidot Lietotāja rakstzīmes, kas tiek izmantotas saistībā ar Pakalpojumiem un 
Animācijas datiem. 
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