Az EC Square Sans Pro Font Software
használatára vonatkozó feltételek elfogadása
az Európai Bizottsággal szerződő felek által

Alulírott, …………………………………………………………………………………….(az aláíró személy teljes
neve) kijelentem, hogy jogosult vagyok a ………………………………………. nevében (jogi
személy esetén a szerződő fél neve – természetes személy esetén, kérjük illessze be a
„saját nevemben” kifejezést) aláírásra, és egyetértek azzal, hogy a következő feltételek
köteleznek az EC Square Sans Pro Font Software felhasználása esetén, azon projektek
tekintetében, amelyeket az Európai Bizottság részére, valamint annak nevében eljárva
hajtok végre.
Az EC Square Sans Pro Font Software használatának feltételei a következők:
1. A következő meghatározás[ok] alkalmazandó[k]:
a) „szerződő fél”: az a személy, amely hozzáfér a Font Software-hez, a Bizottsággal
kötött, áruszállításra vagy szolgáltatásra irányuló szerződések esetén, amelyek a
Bizottság logóját tartalmazzák, és amelyek szükségessé teszik a Font Software
használatát.
b) „derivált munka": bármely karakterszerkesztésre használt program, amelyet a Font
Software-ből származtattak vagy amely azon alapul.
c) „EC Square Sans Pro”: a jelenleg „PF Square Sans Pro” néven forgalmazott verziónak
a Bizottság különleges követelményeinek való megfelelés céljából módosított verziójú
betűtípusa.
d) „Font Software”: az EC Square Sans Pro-t magában foglaló számítógépes program,
amely tartalmazza a digitálisan kódolt, méretezhető betűtípusok adatait és a vonatkozó
dokumentációt.
e) „munkaállomás”: berendezés, amelyen keresztül a Font Software használható.
2. Az Európai Bizottsággal szerződő félre vonatkozó használati feltételek
A Font Software tulajdonosa a Bizottság részére engedélyt ad, amely az Európai
Bizottságot többek között feljogosítja arra, hogy a Font Software-t a Bizottság projektjein
dolgozó szerződő felek munkaállomásaira telepítse és ott használja.
A bizottsági projekt keretében, és szigorúan az Európai Bizottság utasításai szerint, eseti
elbírálás alapján, a szerződő fél jogosult:
a)
a Font Software használatára, minden típusú professzionális betűszedéssel
készített termék és kommunikációs dokumentum és anyag esetén;
b)
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c) A Font Software használatára weboldalakon, mobil alkalmazásokon és a
webalapú és elektronikus integrálás minden más formájában. A szerződő félnek

biztosítania kell, hogy az internetoldalak vagy az elektronikus és webalapú
alkalmazások felhasználói nem tölthetik le a Font Software-t ezen alkalmazásokról
és nem használhatják az integrált Font Software-t szövegszerkesztési célra vagy
új alkalmazások, illetve dokumentumok létrehozására;
d) a Font Software integrálására, minden dokumentumtípus
elektronikus oldalak esetén biztonságos, „csak olvasható” módban.
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3. Az Európai Bizottsággal szerződő fél használati jogának korlátai
A bizottsági projekteken dolgozó kommunikációs ügynökségek és más szerződő felek az
Európai Bizottság projektjének kivitelezésén kívül semmi más célból nem használhatják a
Font Software-t.
A Font Software tulajdonosának előzetes, kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül a Font
Software módosítása, új funkciókkal való ellátása, adaptálása, lefordítása, visszafejtése,
visszafordítása, dekódolása, lebontása vagy abból derivált munkák készítése a
Bizottsággal szerződő felek számára nem megengedett.
A Bizottság szerződő felei nem engedhetik meg jogosulatlan harmadik személyek
számára, hogy a Font Software-t használják, és azt semmilyen módon nem ruházhatják
át rájuk.
4. Szellemitulajdon-jogok
A Font Software a Parachute Worldwide Ltd. tulajdona, amely minden jogot fenntart a
Font Software és annak felépítése, szelekciója, szervezése és kódja tekintetében, a
szerzői jogot, a szabadalmat, a minta- és védjegyoltalmi jogokat beleértve.
5. Lejárat
A szerződő fél a bizottsági projekt végezetével, de legkésőbb az Európai Bizottsággal
megkötött szerződés lejártával befejezi a Font Software használatát. A Font Software
másolatait törölni kell a szerződő fél munkaállomásairól.
6. A felelősség korlátozása
Az Európai Bizottság vagy a Font Software tulajdonosa semmi esetre sem vállal
felelősséget bármely közvetlen, közvetett, specifikus, véletlen és következőleges kár
esetén, amely a Font Software-nek a szerződő fél által történő használatából származik,
bármilyen módon is okozták azt (szerződés alapján, jogellenesen (a gondatlanságot is
beleértve) vagy más módon), az üzleti haszon elmaradásából, az üzletvitel
megszakításából, az adatok vagy üzleti információk elveszéséből származó károkat is
beleértve, valamint azokat a helyettesítő termékek beszerzésével kapcsolatos
költségeket is, amelyek a Font Software használatából, illetve használatának hiányából
merülnek fel, még akkor is, ha ezeket előzetesen bejelentették. Az Európai Bizottság
felelőssége semmi esetre sem haladhatja meg a Font Software pótlásának költségeit.

Kérjük tüntesse fel „Elolvasva és elfogadva”.
Dátum és aláírás:

Kérjük, küldje vissza az aláírással ellátott példányt a Bizottság azon
szolgálatának, amely a projekt tulajdonosa, valamint küldjön egy beszkennelt
példányt a következő email-címre:
comm-visual-identity@ec.europa.eu

