Godtagande av användningsvillkoren
för programvaran EC Square Sans Pro Font
för Europeiska kommissionens uppdragstagare

Undertecknad, ………………………………………………………………………………… (den undertecknande
personens fullständiga namn), försäkrar härmed att jag har befogenhet att underteckna
på uppdrag av …………………………………………………………………………………
(uppdragstagarens
namn om det rör sig om en juridisk person – om det rör sig om en fysisk person, v.g. fyll
endast i "mig" -) och samtycker till att efterleva följande villkor för användningen av
programvaran EC Square Sans Pro Font för det/de projekt som utförs för Europeiska
kommissionen och på Europeiska kommissionens vägnar.
Följande användningsvillkor gäller för programvaran EC Square Sans Pro Font:
1. Följande definitioner ska gälla:
a) avtalspart: varje person som har tillgång till fontprogramvaran genom ett avtal som
ingåtts med kommissionen för tillhandahållande av varor eller tjänster som omfattar
kommissionens logotyp och som kräver användning av fontprogramvaran.
b) härlett verk: all fontprogramvara som härleds av eller baseras på den berörda
fontprogramvaran.
c) EC Square Sans Pro: ett typsnitt som är den ändrade versionen, för att tillgodose
kommissionens särskilda krav, av den i dag saluförda versionen ”PF Square Sans Pro”.
d) fontprogramvara: datorprogram som omfattar ”EC Square Sans Pro”, som innehåller
digitalt kodade skalbara outlinefontdata och eventuell tillhörande dokumentation.
e) arbetsstation: anordning med vilken en person kan använda sig av fontprogramvaran.
2. Europeiska kommissionens uppdragstagares användning av programvaran
Ägaren till fontprogramvaran har beviljat Europeiska kommissionen en licens som ger
Europeiska kommissionen rätt att bland annat installera och använda fontprogramvaran
på arbetsstationer som används av uppdragstagare som medverkar i kommissionens
projekt.
Inom ramen för kommissionens projekt, och strikt enligt instruktionerna från Europeiska
kommissionen från fall till fall, ska uppdragstagaren ha rätt att
a) använda fontprogramvaran i alla typer av professionella sättningsprodukter,
kommunikationsdokument och informationsmaterial,
b) använda fontprogramvaran för att framställa kommissionens reklammaterial,
c) använda fontprogramvaran på webbplatser, i mobila tillämpningar och i alla
andra former av webbintegrering och elektronisk integrering. Uppdragstagaren
ska se till att mottagare av webbsidor eller elektroniska tillämpningar och
webbtillämpningar inte kan extrahera
fontprogramvaran från sådana

tillämpningar
eller
använda
den
inbäddade
fontprogramvaran
redigeringsändamål eller för att skapa nya tillämpningar eller dokument,

för

d) införliva fontprogramvaran i alla typer av dokument och, när det gäller
elektroniska sidor, i ett säkrat, skrivskyddat format.
3. Begränsningar
uppdragstagare

av

användningsrätten

för

Europeiska

kommissionens

Kommunikationsbyråer och andra uppdragstagare som medverkar i kommissionens
projekt får inte använda fontprogramvaran för andra ändamål än genomförande av
Europeiska kommissionens projekt.
Kommissionens uppdragstagare får inte ändra, lägga till nya funktioner till, anpassa,
översätta, återskapa, dekompilera, dechiffrera, demontera eller skapa härledda verk av
fontprogramvaran utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från fontprogramvarans
ägare.
Kommissionens uppdragstagare ska inte låta obehöriga
fontprogramvaran, eller delegera användningen på något sätt.

utomstående

använda

4. Immateriell äganderätt
Fontprogramvaran tillhör Parachute Worldwide Ltd. som äger alla rättigheter till
fontprogramvaran och dess struktur, urval, organisation och kod, inbegripet rättigheter
avseende upphovsrätt, patent, design och varumärke.
5. Avslutande
Uppdragstagaren ska upphöra med användningen av fontprogramvaran när
kommissionens projekt har slutförts eller senast när avtalet med Europeiska
kommissionen löper ut. Kopior av fontprogramvaran ska raderas från uppdragstagarens
arbetsstationer.
6. Ansvarsbegränsning
Under inga omständigheter ska Europeiska kommissionens eller fontprogramvarans
ägare vara ansvariga för eventuella direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador
eller följdskador som på något sätt uppkommer genom uppdragstagarens användning av
fontprogramvaran, hur skadan än har uppstått (vare sig den uppstår i samband med
avtal, skadeståndsgrundande händelse (inklusive försummelser) eller på annat sätt),
inklusive, utan inskränkning, skadestånd för förlorad vinst, verksamhetsavbrott, förlust
av uppgifter och affärsinformation eller kostnader för upphandling av ersättningsvaror
eller ersättningstjänster till följd av användningen av eller oförmågan att använda
fontprogramvaran, även om detta förhandsanmälts. Under inga omständigheter ska
Europeiska kommissionens ansvar överstiga fontprogramvarans återanskaffningsvärde.

Var vänlig skriv ”Läst och godkänt”.
Datera och underteckna:

Sänd ett undertecknat exemplar till den avdelning inom kommissionen som är
projektägare,
och
en
skannad
kopia
till
följande
e-postadress:
comm-visual-identity@ec.europa.eu

