פונטים לרשת

רשיון
שימוש

רשיון זה לשימוש בפונטים רשת (רשיון פונט רשת  )Webfontsתקף לגבי כל פונט רשת שנרכש
במסטרפונט .בכל מקרה של ניסוח הסותר את רשיון השימוש הרגיל ,רשיון זה גובר על הרשיון הרגיל.
בשימוש בפונט רשת שברשיון זה ,בכל אתר או עמוד אינטרנט ,הרוכש (המורשה) מסכים לתנאי
השימוש דלהלן:
המורשה מאשר כי הוא בעל הידע הטכני הכרוך בהטמעת הפונטים ( )CSSבאתר האינטרנט ,וכי
מסטרפונט נושאת באחריות תקינות הפונטים בלבד ,ואינה אחראית על הטמעת הפונטים באתר.
מסטרפונט אינה אחראית לכל נזק שהוא ,מקרי או תוצאתי ,שיגרם כתוצאה משימוש בקבצי הפונטים.
המורשה יכול להשתמש בפונט רשת לעיצוב דפי אינטרנט בטכנולוגיית  @font-faceבקבצי CSS
בלבד תחת מגבלות אלו:
• רישיון השימוש בפונט שייך למורשה בלבד ואינו ניתן להעברה.
• זכויות היוצרים בקבצים המצורפים שייכות למסטרפונט בע"מ ו/או לבעלי הזכויות בפונטים
המשווקים על ידה ואין להסיר את רישום זכויות היוצרים.
• הרישיון לשימוש בפונט הרשת הינו לאתר אינטרנט אחד בלבד ,אשר פרטיו רשומים לעיל .אין
הרישיון מקנה שימוש בפונט לאתרים נוספים בבעלות המורשה .משרדים האחראים למספר רב של
אתרים ללקוחותיהם ,למשל סטודיו לעיצוב אתרים או ספקי אירוח אתרים ,אינם רשאים לשתף רשיון
בודד לפונט רשת לכל אתרי לקוחותיהם .חל איסור להשתמש בפונטים המורשים בשום מוצר או
אפליקציה אינטראקטיבית מחוץ לאתר האינטרנט (כגון אפליקציות המיועדות לטלפונים סלולריים).
חל איסור לערוך או לבצע שינויים בקבצי פונט הרשת ,מלבד התקנתו על השרת.
• השימוש בפונט רשת עם טכנולוגיה אחרת מלבד , @font-faceכגון  sIFR, Cufónאו Typeface.js
אסור בהחלט.
• הפונטים הכלולים ברשיון הינם רכוש מסטרפונט ו/או בעלי הזכויות בפונטים המשווקים על ידה.
העתקה או שימוש בלתי מורשה בפונטים אלו אסורים בהחלט .המורשה נושא באחריות החוקית לכל
הפרת זכויות הקניין הרוחני שיגרמו או שיבוצעו בהעדר אכיפת רישיון זה מצידו.
• הבעלות וזכויות השימוש לגבי פונטים אלו שייכים למסטרפונט בע"מ ו/או בעלי הזכויות בפונטים
המשווקים על ידה והמשתמש רוכש רשות שימוש בלבד בפונטים.
• המשתמש מתחייב לא למכור ,להשכיר ,להעביר או למסור לאחר ,בכל דרך שהיא את הפונטים
הרשומים להלן .הפצה ,מכירה או מסירה ,לרבות קבצים פתוחים לצורך המשך עבודה ,מהווים עבירה
על פי חוק ותגרור נקיטת אמצעים משפטיים.
• המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על הפונטים כך שלא יועתקו מרשותו.
• אין לשנות גופנים ,לפרק או להמיר אותם לפורמט אחר ללא אישור בכתב מראש.
• חתימה על הסכם זה מהווה אישור לקבלת מייל לצורך העברת קבצי פונטים ,ועידכון על מבצעים
ומוצרים חדשים מחברת מסטרפונט.
• הפר המשתמש את תנאי הסכם זה ,מסטרפונט בע"מ ו/או בעלי הזכויות בפונטים המשווקים על ידה
שומרים על זכותם לתבוע אותו על נזקים שנגרמו לה בגין הפרת הסכם זה.
• חל איסור להתקין את הפונטים על מחשב והם מיועדים להתקנה על שרת בלבד.
• מוסכם בין הצדדים שסמכות השיפוט לעניין הסכם זה היא לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.
• נספח לתנאי רשיון שימוש באות קורן תנ"ך/קורן סידור:
אין להשתמש בפונט קורן תנ"ך  /סידור להפקת ספרי תנ"ך ,סידור או חומש בשלמותם .כל הוצאה
לאור באות קורן חייבת להכיל את הקרדיט הבא :הוצאת קורן ירושלים ,דיגיטציה מסטרפונט בע"מ ©
הטקסט סודר באות קורן תנ"ך/קורן סידור.
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