EC Square Sans Pro Font -ohjelmiston käyttöä Euroopan komission
sopimuspuolten toimesta koskevien ehtojen ja edellytysten
hyväksyminen

Minä, allekirjoittanut ………………………………………………………………………………… (allekirjoittaneen
henkilön täydellinen nimi) ilmoitan, että minulla on valtuudet allekirjoittaa
……………………………………………………………………puolesta (sopimuspuolen nimi, jos se on
oikeushenkilö, mutta jos se on luonnollinen henkilö, lisätään ilmaisu ”omissa nimissäni” ja
poistetaan ilmaisu ”puolesta”) ja sitoudun noudattamaan seuraavia EC Square Sans Pro
Font -ohjelmiston käyttöä koskevia ehtoja ja edellytyksiä hankkeissa, jotka suoritetaan
Euroopan komission puolesta Euroopan komissiota varten.
EC Square Sans Pro Font -ohjelmiston käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja ja
edellytyksiä.
1. Sovelletaan seuraavia määritelmiä:
a) ’Sopimuspuolella’ tarkoitetaan henkilöä, jolla on pääsy Font-ohjelmistoon komission
kanssa tehdyn sellaisen tavaran tai palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen nojalla,
johon sisältyy komission logo ja joka edellyttää Font-ohjelmiston käyttöä,
b) ’Johdannaisohjelmistolla’ tarkoitetaan fonttiohjelmistoa, joka on johdettu Fontohjelmistosta tai joka perustuu siihen,
c) ’EC Square Sans Pro:lla’ tarkoitetaan fonttia, joka on komission erityistarpeita varten
muunnettu versio nykyisestä kaupallisesta ”PF Square Sans Pro” -nimisestä versiosta,
d)
’Fonttiohjelmistolla’ tarkoitetaan
EC
Square
Sans
Pro:sta
muodostuvaa
tietokoneohjelmaa, joka sisältää digitaalisesti koodattua skaalattavaa outline-fonttidataa
ja siihen liittyvää asiakirja-aineistoa,
e) ’Työasemalla’ tarkoitetaan laitetta, jolla henkilö pystyy käyttämään fonttiohjelmaa.
2. Käyttö Euroopan komission sopimuspuolen toimesta
Font-ohjelmiston omistaja on myöntänyt Euroopan komissiolle lisenssin, joka antaa
Euroopan komissiolle oikeuden muun muassa asentaa Font-ohjelmisto komission
hankkeissa työskentelevien sopimuspuolten työasemiin ja käyttää niissä kyseistä
ohjelmistoa.
Euroopan komission hankkeen puitteissa ja komission tapauskohtaisesti antamia ohjeita
tiukasti noudattaen sopimuspuoli saa
a)
käyttää
Font-ohjelmistoa
erilaisissa
ammattikäyttöön
typografiatuotteissa, viestintäasiakirjoissa ja aineistoissa,

tarkoitetuissa

b) käyttää Font-ohjelmistoa komission mainosmateriaalien tuottamiseen,
c) käyttää Font-ohjelmistoa verkkosivuilla, mobiilisovelluksissa ja muissa
sähköisen integraation ja verkkointegraation muodoissa. Sopimuspuolen on
varmistettava, että verkkosivujen, sähköisten sovellusten ja verkkosovellusten

vastaanottajat eivät pysty poimimaan Font-ohjelmistoa näistä sovelluksista tai
käyttämään niissä olevaa Font-ohjelmistoa editointiin tai uusien sovellusten tai
asiakirjojen luomiseen,
d) sisällyttää Font-ohjelmiston kaikentyyppisiin asiakirjoihin ja sähköisten sivujen
osalta suojatussa, vain luettavissa olevassa muodossa.
3. Euroopan komission sopimuspuolen käyttöoikeutta koskevat rajoitukset
Viestintätoimistot ja muut komission hankkeissa työskentelevät sopimuspuolet saavat
käyttää Font-ohjelmistoa ainoastaan Euroopan komission hankkeen toteuttamiseen.
Komission sopimuspuolet eivät saa muuttaa ohjelmistoa, lisätä siihen uusia toimintoja,
muokata tai kääntää sitä, toteuttaa siitä takaisinmallinnusta, purkaa sitä tai sen salausta,
osittaa sitä tai luoda siitä johdannaisohjelmistoja ilman Font-ohjelmiston omistajan
etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.
Komission sopimuspuolet eivät saa antaa ulkopuolisten kolmansien osapuolten käyttää
Font-ohjelmistoa tai luovuttaa sitä millään tavalla.
4. Immateriaalioikeuksien omistus
Font-ohjelmisto on yrityksen Parachute Worldwide Ltd. omaisuutta, ja mainittu yritys
omistaa kaikki oikeudet Font-ohjelmistoon ja sen rakenteeseen, osiin, järjestelmän
organisointitapaan ja koodiin, mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit sekä malli- ja
tavaramerkkioikeudet.
5. Sopimuksen irtisanominen
Sopimuspuolen on lakattava käyttämästä Font-ohjelmistoa, kun komission hanke päättyy
tai viimeistään silloin, kun Euroopan komission kanssa tehty sopimus päättyy. Fontohjelmiston kopiot on poistettava sopimuspuolen työasemilta.
6. Vastuun rajoittaminen
Euroopan komissio tai Font-ohjelmiston omistaja eivät missään tapauksessa ole
vastuussa minkäänlaisista välittömistä, välillisistä, erityisistä, satunnaisista tai
seurannaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sopimuspuoli käyttää Fontohjelmistoa, riippumatta siitä, miten vahinko on aiheutunut (sopimusperusteisen väitteen
nojalla, rikkomuksesta (ml. huolimattomuus) tai muulla tavalla), mukaan lukien, muun
muassa, saamatta jääneestä voitosta, liiketoiminnan keskeytymisestä, datan tai
liiketoimintatietojen
häviämisestä
tai
korvaavien
tuotteiden
tai
palvelujen
hankintakustannuksista, jotka aiheutuvat Font-ohjelmiston käytöstä tai siitä, että sitä ei
ole voitu käyttää, aiheutuneet vahingot, vaikka ne olisi ilmoitettu etukäteen. Euroopan
komission vastuu ei missään oloissa ylitä Font-ohjelmiston jälleenhankintakustannusta.

Tähän kohtaan on kirjoitettava ”Olen lukenut ja hyväksynyt”.
Päivämäärä ja allekirjoitus:

Palauttakaa allekirjoitettu kappale hankkeen omistavalle komission yksikölle ja
skannattu
kappale
seuraavaan
sähköpostiosoitteeseen:
comm-visual-identity@ec.europa.eu.

