Apliecinājums, ar ko Komisijas darbuzņēmēji piekrīt EC Square Sans Pro
fontu programmatūras lietošanas noteikumiem

Es, ………………………………………………………………………………… (parakstītāja vārds, uzvārds), ar
savu parakstu apliecinu, ka esmu pilnvarots ……………………………………………………………………
(juridiskas personas gadījumā ieraksta darbuzņēmēja nosaukumu vai fiziskas personas
gadījumā – vārdu “savā”) vārdā parakstīt šo dokumentu un piekrītu ievērot turpmāk
izklāstītos noteikumus par EC Square Sans Pro fontu programmatūras lietošanu
projektā(-os), ko īstenoju Eiropas Komisijas labā un tās vārdā.
Ir spēkā turpmāk izklāstītie EC Square Sans Pro fontu programmatūras lietošanas
noteikumi.
1. Izmantotās definīcijas.
a) “Darbuzņēmējs” ir persona, kurai ir pieeja fontu programmatūrai atbilstīgi ar Komisiju
noslēgtam līgumam par tādu preču nodrošināšanu vai tādu pakalpojumu sniegšanu, kas
satur Komisijas logotipu un kam nepieciešams izmantot fontu programmatūru.
b) “Atvasināts darbs” ir jebkura programmatūra,
programmatūras vai veidota uz tās pamata.
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c) “EC Square Sans Pro” ir fonts, kas ir šobrīd komerciāliem mērķiem paredzētā fonta “PF
Square Sans Pro” pārveidotā versija, kas izveidota Komisijas īpašajām vajadzībām.
d) “Fontu programmatūra” ir datorprogramma, ar kuru iegūst fontu EC Square Sans Pro
un kura satur digitāli kodētus datus par maināma lieluma kontūrfontu un saistīto
dokumentāciju.
e) “Darbstacija” ir jebkura ierīce, uz kuras persona var izmantot fontu programmatūra.
2. Fontu programmatūras izmantošanas veidi Eiropas Komisijas darbuzņēmējam
Fontu programmatūras īpašnieks ir izsniedzis Eiropas Komisijai licenci, ar kuru Eiropas
Komisijai ir piešķirtas tiesības cita starpā uzstādīt un izmantot fontu programmatūru uz
to darbuzņēmēju darbstacijām, kas īsteno Komisijas projektus.
Komisijas projekta īstenošanas laikā un ievērojot Eiropas Komisijas katrā konkrētā
gadījumā sniegtās instrukcijas, darbuzņēmējam ir atļauts:
a) izmantot fontu programmatūru visu veidu profesionālos burtu salikumu
produktos, dokumentos un materiālos;
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c) izmantot fontu programmatūru vietnes, mobilo ierīču lietojumprogrammās un
cita veida tīmekļa un elektroniskajā integrēšanā. Darbuzņēmējs nodrošina, ka
tīmekļa lapu vai elektronisko un tīmekļa lietojumprogrammu saņēmēji nevar
ekstrahēt fontu programmatūru no šādām lietojumprogrammām vai izmantot
iestrādāto fontu programmatūru rediģēšanai vai jaunu lietojumprogrammu vai
dokumentu izveidei;

d) iestrādā fontu programmatūru visu veidu dokumentos, un tīmekļa lapu
gadījumā tai jādarbojas tikai aizsargātā lasīšanas režīmā.
3. Fontu programmatūras izmantošanas veidu ierobežojumi Eiropas Komisijas
darbuzņēmējam
Komunikācijas aģentūras un citi darbuzņēmēji, kas īsteno Komisijas projektus, nedrīkst
izmantot fontu programmatūru citā nolūkā, kas nav vajadzīgs Eiropas Komisijas projekta
īstenošanai.
Komisijas darbuzņēmēji nedrīkst mainīt, pievienot jaunas funkcijas, pielāgot, tulkot,
dekompilēt, atšifrēt, disasemblēt fontu programmatūru vai no tās radīt atvasinātus
darbus, ja pirms tam nav saņemta fontu programmatūras īpašnieka rakstiska piekrišana.
Komisijas darbuzņēmējs garantē, ka nenodos fontu programmatūru nesankcionētu trešo
personu lietošanai.
4. Intelektuālā īpašuma tiesības
Fontu programmatūra ir Parachute Worldwide Ltd. īpašums, un Parachute Worldwide Ltd.
pieder visas tiesības uz fontu programmatūru un tās struktūru, atlasi, izkārtojumu un
kodu, tostarp autortiesības, patenti, dizains un preču zīme.
5. Izmantošanas izbeigšana
Darbuzņēmējs izbeidz fontu programmatūras izmantošanu līdz ar Komisijas projekta
pabeigšanu vai ne vēlāk kā tad, kad beidzas ar Eiropas Komisiju noslēgtā līguma termiņš.
Darbuzņēmējs apņemas dzēst fontu programmatūru no savām darbstacijām.
6. Atbildības ierobežojums
Eiropas Komisija vai fontu programmatūras īpašnieks nav atbildīgi par tiešiem, netiešiem,
nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies tāpēc, ka darbuzņēmējs izmantojis
fontu programmatūru, neatkarīgi no zaudējumu rašanās iemesla (atbilstīgi līgumtiesību
teorijai, prettiesiska darbība (tostarp nolaidība) u. c.), tostarp bez ierobežojumiem
attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies zaudētas peļņas, uzņēmējdarbības
pārtraukšanas, datu vai komercinformācijas nozaudēšanas dēļ vai ar aizstājēju preču vai
pakalpojumu iepirkumu saistītām izmaksām, kas radušās saistībā ar fontu
programmatūras izmantošanu vai nespēju to izmantot pat tad, ja par to ir paziņots
iepriekš. Eiropas Komisijas atbildība nepārsniedz fontu programmatūras aizvietošanas
izmaksas.

Lūdzu, uzrakstiet vārdus “Izlasīju un piekrītu”.
Datums un paraksts:

Parakstīto
eksemplāru
nosūta
par
departamentam, bet skenētu kopiju
comm-visual-identity@ec.europa.eu

projektu
atbildīgajam
Komisijas
nosūta uz šo e-pasta adresi:

