Erklæring om accept af vilkår og betingelser
for anvendelse af fontsoftwaren EC Square Sans Pro
fra kontrahenter med Europa-Kommissionen
Undertegnede ………………………………………………………………………………… (den underskrivende
persons fulde navn) erklærer herved, at jeg er bemyndiget til at underskrive på vegne af
……………………………………………………………………. (kontrahentens navn ved en juridisk person –
ved en fysisk person indsættes ordlyden "på egne vegne") og erklærer mig indforstået
med følgende vilkår og betingelser for anvendelse af fontsoftwaren EC Square Sans Pro i
projektet(er), som udføres for og på vegne af Europa-Kommissionen.
For anvendelsen af fontsoftwaren EC Square Sans Pro gælder følgende vilkår og
betingelser.
1. Følgende definition[er] finder anvendelse:
a) "Kontrahent": enhver, som har adgang til fontsoftwaren i forbindelse med en kontrakt
indgået med Europa-Kommissionen vedrørende varer eller tjenester, som omfatter
Kommissionens logo, og som forudsætter anvendelse af fontsoftwaren
b) "afledt værk": enhver skrifttypesoftware, som er afledt af eller bygger på
fontsoftwaren
c) "EC Square Sans Pro": en font/skrifttype, som er en tilpasset version til opfyldelse af
Kommissionens særlige krav i den nu kommercialiserede version med skrifttypen "PF
Square Sans Pro"
d) "fontsoftwaren": computerprogrammet, der omfatter EC Square Sans Pro, som
omfatter digitalt indkodede definerbare outlinefontdata og enhver relateret
dokumentation
e) "arbejdsstation": ethvert redskab, med hvilket enhver er i stand til at anvende
fontsoftwaren.
2. Kontrahenter med Europa-Kommissionen, der anvender softwaren
Ejeren af fontsoftwaren har givet Europa-Kommissionen en licens, som giver EuropaKommissionen ret til bl.a. at installere og anvende fontsoftwaren på arbejdsstationer til
kontrahenter, der arbejder med kommissionsprojekter.
I forbindelse med et kommissionsprojekt og udelukkende under instruktion af EuropaKommissionen fra sag til sag har kontrahenten lov til:
a) at anvende fontsoftwaren i alle former for professionelle trykte produkter og
kommunikationsdokumenter og -materialer
b)
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c) at anvende fontsoftwaren på websteder, mobile applikationer og alle andre
former for webintegration og elektronisk integration. Kontrahenten skal sikre, at
modtagere af internetsider eller elektroniske applikationer og webapplikationer

ikke kan hente fontsoftwaren fra sådanne applikationer eller bruge den
installerede fontsoftware til redigering eller oprettelse af nye applikationer eller
dokumenter
d) at installere fontsoftwaren i alle former for dokumenter og ved elektroniske
sider med en sikret "read-only" adgang.
3. Begrænsninger
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og
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kommissionsprojekter, må ikke bruge fontsoftwaren til andre formål end gennemførelse
af Europa-Kommissionens projekt.
Kontrahenter med Kommissionen må ikke uden forudgående udtrykkelig og skriftlig
godkendelse fra ejeren af fontsoftwaren ændre denne, tilføje nye funktioner, tilpasse,
oversætte, gennemføre reverse engineering, opsplitte, dekryptere, splitte eller oprette
afledte arbejder fra fontsoftwarenn.
Kontrahenter med Kommissionen må ikke tillade ikke-autoriserede tredjeparters
anvendelse af fontsoftwaren og heller ikke på nogen måde overdrage denne.
4. Intellektuelt ejerskab
Fontsoftwaren er ejet af Parachute Worldwide Ltd., som ejer alle rettigheder til
fontsoftwaren og dens struktur, udvælgelse, organisation og kode, herunder copyright,
patenter, design og varemærkerettigheder.
5. Opsigelse
Kontrahenten skal ophøre med at anvende fontsoftwaren, når kommissionsprojektet er
afsluttet, eller senest når den kontrakt, der er indgået med Europa-Kommissionen,
udløber. Kopier af fontsoftwaren skal slettes fra kontrahentens arbejdsstationer.
6. Erstatningsbegrænsning
Europa-Kommissionen eller ejeren af fontsoftwaren kan under ingen omstændigheder
gøres ansvarlig for skader, direkte, indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader, som på
nogen måde måtte opstå i forbindelse med kontrahentens anvendelse af fontsoftwaren
uanset årsag (hvad enten skaden er opstået i sammenhæng med kontraktbestemmelser,
ved fejl (herunder uagtsomhed) eller andet), herunder uden begrænsninger skader i form
af tabt fortjeneste, driftstab, tab af data eller forretningsoplysninger eller udgifter til
indkøb af erstatningsvarer eller tjenester som følge af anvendelse af eller manglende
mulighed for at anvende fontsoftwaren, også hvis der forud er blevet givet meddelelse
herom. Europa-Kommissionens ansvar kan under ingen omstændigheder overstige
genanskaffelsesomkostningerne i forbindelse med fontsoftwaren.

Anfør venligst "Læst og godkendt".
Dato og underskrift:

Sendt venligst en underskrevet kopi til det kontor i Europa-Kommissionen, som
er ansvarlig for projektet, og en scannet kopi til følgende e-mail-adresse:
comm-visual-identity@ec.europa.eu

