Αποδοχή των όρων χρήσης του λογισμικού EC Square Sans Pro Font
Software από τους αντισυμβαλλομένους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ο υπογεγραμμένος .............................................................................................
(πλήρες όνομα του υπογράφοντος) δηλώνω με το παρόν έγγραφο ότι έχω την εξουσία να
υπογράφω εξ ονόματος ............................................................................... (όνομα
του αντισυμβαλλομένου σε περίπτωση νομικού προσώπου —σε περίπτωση φυσικού
προσώπου προσθέστε απλώς τη λέξη «αυτοπροσώπως»—) και συμφωνώ να τηρώ τους
ακόλουθους όρους χρήσης του λογισμικού EC Square Sans Pro Font Software για τα
σχέδια που εκτελούνται για λογαριασμό και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι όροι χρήσης του λογισμικού EC Square Sans Pro Font Software είναι οι ακόλουθοι.
1. Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Αντισυμβαλλόμενος» είναι κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο Font Software βάσει
σύμβασης που συνάπτεται με την Επιτροπή για την παροχή οποιουδήποτε αγαθού ή
υπηρεσίας που περιλαμβάνουν τον λογότυπο της Επιτροπής και που απαιτούν τη χρήση
του Font Software·
β) «Παράγωγο προϊόν» είναι κάθε λογισμικό γραμματοσειράς που παράγεται από το Font
Software ή βασίζεται σ’ αυτό·
γ) «EC Square Sans Pro» είναι γραμματοσειρά που αποτελεί τροποποιημένη έκδοση της
διατιθέμενης σήμερα στο εμπόριο έκδοσης «PF Square Sans Pro» και η οποία
(τροποποιημένη έκδοση) αναπτύχθηκε για να καλυφθούν οι ειδικές απαιτήσεις της
Επιτροπής·
δ) «Font Software» είναι το υπολογιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει το EC Square
Sans Pro και το οποίο περιέχει ψηφιακώς κωδικοποιημένα δεδομένα προσαρμόσιμων
(μεταβλητού μεγέθους) γραμματοσειρών περιγράμματος και κάθε σχετική τεκμηρίωση·
ε) «Σταθμός εργασίας» είναι κάθε συσκευή με την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να
χρησιμοποιήσει το Font Software.
2. Χρήσεις από αντισυμβαλλόμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ο κύριος του Font Software έχει χορηγήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή άδεια που της
παρέχει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί το Font Software
στους σταθμούς εργασίας των αντισυμβαλλομένων που εργάζονται σε σχέδια της
Επιτροπής.
Στα πλαίσια των σχεδίων της Επιτροπής, και αυστηρά υπό τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σε κάθε επιμέρους περίπτωση, ο αντισυμβαλλόμενος έχει την άδεια:
α) να χρησιμοποιεί το Font Software σε όλα τα είδη επαγγελματικών προϊόντων
στοιχειοθεσίας και εγγράφων και υλικού επικοινωνίας·
β) να χρησιμοποιεί το Font Software για την παραγωγή διαφημιστικού υλικού της
Επιτροπής·

γ) να χρησιμοποιεί το Font Software σε ιστοτόπους, κινητές εφαρμογές και κάθε
άλλη μορφή ολοκλήρωσης ιστού και ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης. Ο
αντισυμβαλλόμενος εξασφαλίζει ότι οι παραλήπτες διαδικτυακών σελίδων ή
ηλεκτρονικών εφαρμογών και εφαρμογών ιστού δεν μπορούν να εξαγάγουν το
Font Software από τις εν λόγω εφαρμογές ή να χρησιμοποιήσουν το
ενσωματωμένο Font Software για εκδοτικούς σκοπούς ή για τη δημιουργία νέων
εφαρμογών ή εγγράφων·
δ) να ενσωματώνει το Font Software σε όλα τα είδη εγγράφων και, στην
περίπτωση ηλεκτρονικών σελίδων, με ασφαλή τρόπο που να επιτρέπει μόνο την
ανάγνωση.
3. Περιορισμοί του δικαιώματος χρήσης από αντισυμβαλλόμενο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Οι εταιρείες του τομέα της επικοινωνίας και οι άλλοι αντισυμβαλλόμενοι που εργάζονται σε
σχέδια της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το Font Software για κανέναν
άλλο σκοπό πλην της εκτέλεσης του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι αντισυμβαλλόμενοι της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να τροποποιούν, να προσθέτουν νέες
λειτουργίες, να προσαρμόζουν, να μεταφράζουν, να προβαίνουν σε αντίστροφη ανάλυση,
να απομεταγλωττίζουν, να αποκρυπτογραφούν, να αποσυμβολομεταφράζουν ή να
δημιουργούν παράγωγα προϊόντα του Font Software χωρίς την προηγούμενη ρητή και
γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του Font Software.
Οι αντισυμβαλλόμενοι της Επιτροπής δεν επιτρέπουν σε μη αδειοδοτημένους τρίτους να
χρησιμοποιούν το Font Software ούτε να το εκχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο.
4. ∆ιανοητική ιδιοκτησία
Το Font Software ανήκει στην εταιρεία Parachute Worldwide Ltd. η οποία κατέχει όλα τα
δικαιώματα που αφορούν το Font Software και τη δομή, την επιλογή, την οργάνωση και
τον κώδικά του, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων επί σχεδίων και των δικαιωμάτων επί εμπορικών
σημάτων.
5. Λήξη
Ο αντισυμβαλλόμενος παύει να χρησιμοποιεί το Font Software αμέσως μόλις λήξει το
σχέδιο της Επιτροπής ή, το αργότερο, όταν λήξει η σύμβαση που έχει συναφθεί με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα αντίγραφα του Font Software διαγράφονται από τους σταθμούς
εργασίας του αντισυμβαλλομένου.
6. Περιορισμός ευθύνης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο κύριος του Font Software δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, παρεμπίπτουσα ή
αποθετική ζημία που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση του Font Software
από τον αντισυμβαλλόμενο, όπως και αν έχει προκληθεί [είτε από σύμβαση, είτε από
αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), είτε αλλιώς], συμπεριλαμβανομένων,
χωρίς περιορισμό, των ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, για διακοπή εργασιών, για απώλεια
στοιχείων ή επιχειρησιακών πληροφοριών ή για δαπάνες προμήθειας υποκατάστατων
αγαθών ή υπηρεσιών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Font

Software, ακόμη και αν υπάρξει ενημέρωση εκ των προτέρων. Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το κόστος αντικατάστασης του Font
Software.

Ο υπογράφων παρακαλείται να γράψει τη φράση «∆ιάβασα τους ανωτέρω όρους και τους
αποδέχομαι».
Ημερομηνία και υπογραφή:

Να επιστραφεί ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο στην υπηρεσία της Επιτροπής που
είναι αρμόδια για το σχέδιο και ένα σκαναρισμένο αντίγραφο στην ακόλουθη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: comm-visual-identity@ec.europa.eu

