Приемане на реда и условията
за използването на EC Square Sans Pro Font Software
от изпълнители по договор с Европейската комисия

Долуподписаният ………………………………………………………………………………………………………(пълно
име на подписалия) заявявам, че разполагам с правомощието да подпиша от името
на….………………………………………………………………………………………………….(име на изпълнителя в
случай на юридическо лице; в случай на физическо лице, моля, просто добавете „от
мое име“) и съм съгласен да бъда обвързан със следните ред и условия за
използването на EC Square Sans Pro Font Software за проекта (проектите),
осъществяван(и) за и от името на Европейската комисия.
Редът и условията за използването на EC Square Sans Pro Font Software се прилагат,
както следва.
1. Прилага се следното определение [определения]:
а) „изпълнител“ е всяко лице, което има достъп до Font Software по силата на
договор, сключен с Комисията, за предоставянето на стоки или услуги, които
включват логото на Комисията и изискват използването на Font Software;
б) „производен продукт“ се отнася за всеки софтуер за шрифт, който е производен
на Font Software или се основава на него;
в) „EC Square Sans Pro“ е шрифт, който е изменената, за да отговоря на
специфичните изисквания на Комисията, версия на настоящата търговска версия,
наречена „PF Square Sans Pro“;
г) „Font Software“ е компютърната програма, включваща EC Square Sans Pro, който
съдържа цифрово кодирани данни относно контурни шрифтове с променлив мащаб,
и свързаната документация;
д) „работно място“ означава всяко устройство, чрез което дадено лице е в състояние
да използва Font Software.
2. Видове използване от изпълнител по договор с Европейската комисия
Собственикът на Font Software е предоставил на Европейската комисия лиценз,
който ѝ позволява, inter alia, да инсталира и използва Font Software на работните
места на изпълнителите, работещи по проекти на Комисията.
В рамките на проект на Комисията и в строго съответствие с инструкциите на
Европейската комисия за всеки отделен случай на изпълнителя е позволено:
а) да използва Font Software във всички видове професионални продукти за
набор на текст и документи и материали за комуникация;
б) да използва Font Software за създаването на промоционални материали,
свързани с Комисията;
в) да използва Font Software на уебсайтове, мобилни приложения и всички
други форми на интегриране на онлайн и електронни ресурси. Изпълнителят

гарантира, че получателите на интернет страници или електронни и интернет
приложения не могат да извлекат Font Software от тези приложения или да
използват вградения Font Software за редактиране или за създаването на нови
приложения или документи;
г) да вгради Font Software във всички видове документи, като в случай на
електронни страници — в защитен режим „само за четене“.
3. Ограничения на правото на използване от изпълнител по договор с
Европейската комисия
Комуникационните агенции и другите изпълнители, работещи по проекти на
Комисията, не могат използват Font Software за каквито и да било цели, различни от
изпълнението на проекта на Европейската комисия.
Изпълнителите на Комисията не могат да изменят, добавят нови функционални
възможности,
адаптират,
транслират,
декодират
обратно,
декомпилират,
декриптират, дизасемблират или създават производни продукти на Font Software без
предварителното изрично писмено съгласие на собственика на Font Software.
Изпълнителите на Комисията не могат да позволяват на неупълномощени трети
страни да използват Font Software, нито могат да го предоставят по какъвто и да е
начин.
4. Интелектуална собственост
Font Software е собственост на дружеството Parachute Worldwide Ltd., което
притежава всички права по отношение на Font Software и неговата структура,
селекция, организация и код, включително авторски права, патенти, права върху
дизайн и търговска марка.
5. Приключване
Изпълнителят трябва да престане да използва Font Software при приключването на
проекта на Комисията или най-късно при изтичането на договора, сключен с
Европейската комисия. Копията на Font Software се заличават от работните места на
изпълнителя.
6. Ограничаване на отговорността
При никакви обстоятелства Европейската комисия или собственикът на Font Software
не носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, специални, непредвидими
или предвидими вреди, възникнали по какъвто и да е начин от използването на Font
Software от изпълнителя (независимо дали отговорността е договорна,
извъндоговорна (включително при небрежност), или друг вид), включително, но без
изброяването да бъде изчерпателно, обезщетения за пропусната печалба,
прекъсване на стопанската дейност, загуба на данни или търговска информация или
разходи за набавяне на заместващи стоки или услуги, произтичащи от използването
или невъзможност да се използва Font Software, дори ако са обявени предварително.
При никакви обстоятелства отговорността на Европейската комисия не може да
надвишава възстановителната стойност на Font Software.

Моля, напишете „Прочел и приел“.
Дата и подпис:

Моля, изпратете подписан екземпляр до отдела на Комисията, който
отговаря за проекта, както и сканиран екземпляр на следния електронен
адрес:
comm-visual-identity@ec.europa.eu

