УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ,
НА САЙТЕ

УМОВИ І ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ
МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ
ЗОБРАЖЕННЯ ДІТЕЙ, НА САЙТІ

Это Соглашение представляет собой
публичный договор присоединения.

Ця Угода являє собою публічний договір
приєднання.

Данное Соглашение (далее –
«Соглашение») определяет условия и
правила размещения Материалов,
содержащих изображения детей,
пользователями сети Интернет и этого
сайта, являющихся законными
представителями данных детей
(матерью/отцом/опекуном/попечителем или
другим законным представителем ребенка,
действующим от его имени и в его
интересах. Согласие иных родителей,
опекунов и/или попечителей
подразумевается) (далее по тексту –
«Пользователь»).

Дана Угода (далі - «Угода») визначає умови
і правила розміщення Матеріалів, що
містять зображення дітей, користувачами
мережі Інтернет і цього сайту, які є
законними представниками даних дітей
(матір'ю/батьком/опікуном/піклувальником
або іншим законним представником дитини,
які діють від її імені і в її інтересах. Згода
інших батьків, опікунів і/або піклувальників
мається на увазі) (далі по тексту «Користувач»).

Для целей настоящего Соглашения:
«Материалы» означают любые фото- и
видеоматериалы и/или аудиовизуальные
и/или фотографические произведения,
содержащие изображения ребенка/детей,
текстовые материалы, персональные
данные ребенка/детей, аудиозаписи,
сделанные с участием ребенка/детей, и
т.п., созданные как Пользователем, так и
другими лицами,

Для цілей цієї Угоди:
«Матеріали» означають будь-які фото- і
відеоматеріали та/або аудіовізуальні та/або
фотографічні твори, які містять зображення
дитини/дітей, текстові матеріали,
персональні дані дитини/дітей, аудіозаписи,
зроблені за участю дитини/дітей, і т.п.,
створені як Користувачем, так і іншими
особами,

«Сайт» – polk.inter.ua и другие сайты сети
Интернет, находящиеся в управлении/под
контролем Владельца ресурса polk.inter.ua
(в дальнейшем Владелец ресурса), в т.ч.
официальные страницы в социальных
сетях.

«Сайт» – polk.inter.ua і інші сайти мережі
Інтернет, що знаходяться в управлінні/під
контролем Власника ресурсу polk.inter.ua
(надалі Власник ресурсу), в т.ч. офіційні
сторінки в соціальних мережах.

Пользователь подтверждает, что
является законным представителем
ребенка/детей и действует
исключительно в интересах ребенка,
изображение которого/которых
используется в Материалах.

Користувач підтверджує, що є законним
представником дитини/дітей і діє
виключно в інтересах дитини,
зображення якої/яких використовується
в Матеріалах.

Пользователь уверяет и гарантирует, что
он не ограничен любым способом
выступать от имени ребенка/детей и имеет
все законные основания и полномочия
представлять его интересы и действовать
от его имени, размещая Материалы на
Сайте и предоставляя другие права, как это
определено настоящим соглашением.

Користувач запевняє і гарантує, що він не
обмежений будь-яким способом виступати
від імені дитини/дітей і має всі законні
підстави і повноваження представляти її
інтереси і діяти від її імені, розміщуючи
Матеріали на Сайті і надаючи інші права, як
це визначено цією угодою.

С момента размещения Материалов на
Сайте Пользователь выражает свое
безоговорочное согласие с условиями
настоящего Соглашения и обязуется
соблюдать их.

З моменту розміщення Матеріалів на Сайті
Користувач висловлює свою беззастережну
згоду з умовами цієї Угоди та
зобов'язується дотримуватися їх.

Настоящее Соглашение полностью или в
части может быть изменено Владельцем
ресурса (сайта polk.inter.ua) в любое время
без какого-либо специального
уведомления. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее
опубликования на Сайте.

Ця Угода повністю або в частині може бути
змінено Власником ресурсу (сайту
polk.inter.ua) в будь-який час без будь-якого
спеціального повідомлення. Нова редакція
Угоди вступає в силу з моменту її
опублікування на Сайті.

Пользователь подтверждает, что имеет все
необходимые права и полномочия (в т.ч.
авторские) на Материалы и их размещение
на Сайте, а также имеет всю информацию
об установленной действующим
законодательством Украины
ответственности за неправомерное
использование (в т.ч. размещения)
произведений и/или информации. В случае
если будет установлено, что Пользователь
разместил Материалы, но не имел на это
полномочий, эти Материалы будут
немедленно изъяты из свободного доступа
по первому требованию законного
правообладателя.

Користувач підтверджує, що має всі
необхідні права та повноваження (в т.ч.
авторські) на Матеріали і їх розміщення на
Сайті, а також має всю інформацію про
встановлену чинним законодавством
України відповідальності за неправомірне
використання (в т.ч. розміщення) творів
і/або інформації. У разі якщо буде
встановлено, що Користувач розмістив
Матеріали, але не мав на це повноважень,
ці Матеріали будуть негайно вилучені з
вільного доступу на першу вимогу законного
правовласника.

Пользователь гарантирует, что в
настоящее время не существует, и не будет
существовать каких-либо договоров,
соглашений, лицензий, разрешений и
других обязательств, препятствующих
размещению Материалов на Сайте.

Користувач гарантує, що в даний час не
існує, і не буде існувати будь-яких
договорів, угод, ліцензій, дозволів та інших
зобов'язань, що перешкоджають
розміщенню Матеріалів на Сайті.

При размещении Материалов на Сайте
Пользователь тем самым предоставляет
Владельцу ресурса polk.inter.ua (Владелец
ресурса) и Частному акционерному
обществу «Телеканал «Интер» постоянную,
простую (неисключительную) лицензию разрешение. Данная лицензия может быть
передана третьим лицам. Под простой
(неисключительной) лицензией имеется в
виду право на использование Материалов в
течение всего срока действия
исключительных прав в пределах
территории всех стран мира путем
воспроизведения, распространения,
публичного показа, публичного исполнения,
включения в качестве составной части
других произведений, в т.ч.
аудиовизуальных произведений,
посвященных Дню Победы, публичного
вещания (эфир, кабель, спутник), перевода,

При розміщенні Матеріалів на Сайті
Користувач тим самим надає Власнику
ресурсу polk.inter.ua (Власник ресурсу) і
Приватному акціонерному товариству
«Телеканал «Інтер» постійну, просту
(невиключну) ліцензію - дозвіл. Дана
ліцензія може бути передана третім особам.
Під простою (невиключною) ліцензією
мається на увазі право на використання
Матеріалів протягом всього терміну дії
виняткових прав в межах території всіх
країн світу шляхом відтворення,
розповсюдження, публічного показу,
публічного виконання, включення в якості
складової частини інших творів, в т.ч.
аудіовізуальних творів, присвячених Дню
Перемоги, публічного сповіщення (ефір,
кабель, супутник), переведення,
редагування та іншої переробки,
копіювання, анонсування/рекламі, публікації

редактирования и другой переработки,
копирование, анонсировании/рекламе,
публикации и распространении на Сайте
и/или в эфире телеканала «Интер»,
доведение до всеобщего сведения
(Интернет) Материалов. При этом никаких
дополнительных формальностей, в том
числе письменных, для подтверждения
предоставления прав Владельцу ресурса и
ЧАО «Телеканал «Интер» Пользователем,
не нужно. Лицензия (разрешение)
предоставляется без ограничения по сроку,
территории и способа использования на
территории всех стран мира.

та розповсюдженні на Сайті і/або в ефірі
телеканалу «Інтер», доведення до
загального відома (Інтернет) Матеріалів.
При цьому ніяких додаткових
формальностей, в тому числі письмових,
для підтвердження надання прав Власнику
ресурсу і ПрАТ «Телеканал «Інтер»
Користувачем, не потрібно. Ліцензія (дозвіл)
надається без обмеження по терміну,
території і способу використання на
території всіх країн світу.

Пользователь также предоставляет
Владельцу ресурса, а также ЧАО
«Телеканал «Интер» согласие на
использование имени, а именно - фамилии,
имени и отчества; изображения,
информации о жизни человека (в т.ч. город
проживания, возраст), который изображен в
Материалах, в любой форме и любым
способом без ограничения территории и
сроков, в т.ч. в составе аудиовизуальных
произведений, посвященных Дню Победы.

Користувач також надає Власникові
ресурсу, а також ПрАТ «Телеканал «Інтер»
згоду на використання імені, а саме прізвища, імені та по батькові; зображення,
інформації про життя людини (в т.ч. місто
проживання, вік), яке зображене в
Матеріалах, в будь-якій формі і будь-яким
способом без обмеження території і строків,
в т.ч. в складі аудіовізуальних творів,
присвячених Дню Перемоги.

Пользователь обязуется не размещать на
Сайте Материалы следующего характера:
нарушающие законодательство,
содержащие угрозы и оскорбления,
дискредитирующие других лиц,
нарушающие права граждан на частную
жизнь или публичный порядок, носящие
непристойный характер; нарушающие в той
или иной степени честь и достоинство,
права и охраняемые законом интересы
других лиц; способствующие или
содержащие призывы к разжиганию
религиозной, расовой или
межнациональной розни, содержащие
попытки разжигания вражды или призывы к
насилию; а также иные Материалы,
которые побуждают других лиц на
противоправное поведение, влекущее
уголовную, гражданско-правовую и иную
ответственность или каким-либо образом
нарушающее положения законодательства.
Все действия, связанные с
доказательством того, что размещение на
Сайте Пользователем Материалов не
нарушает права детей, авторские, смежные
и другие права и охраняемые законом
интересы третьих лиц на размещаемые
Материалы, возлагаются на Пользователя.

Користувач зобов'язується не розміщувати
на Сайті Матеріали наступного характеру:
ті, що порушують законодавство, що
містять погрози й образи, які дискредитують
інших осіб, що порушують права громадян
на приватне життя або публічний порядок,
що носять непристойний характер; ті, що
порушують в тій чи іншій мірі честь і
гідність, права та охоронювані законом
інтереси інших осіб; ті, що сприяють або
містять заклики до розпалювання релігійної,
расової або міжнаціональної ворожнечі,
містять спроби розпалювання ворожнечі
або заклики до насильства; а також інші
Матеріали, які спонукають інших осіб на
протиправну поведінку, яка тягне за собою
кримінальну, цивільно-правову та іншу
відповідальність або яким-небудь чином
порушує положення законодавства. Всі дії,
пов'язані з доказом того, що розміщення на
Сайті Користувачем Матеріалів не порушує
прав дітей, авторські, суміжні та інші права
та охоронювані законом інтереси третіх осіб
на розміщувані Матеріали, покладаються на
Користувача.

Пользователь заявляет и гарантирует, что

Користувач заявляє і гарантує, що вся

вся информация, содержащаяся
(распространенная) им в Материалах и
сами Материалы является достоверной
информацией с открытым доступом, ничего
из размещенной информации не является
информацией с ограниченным доступом, не
является секретной или служебной.
Пользователь заявляет и гарантирует, что
при дальнейшем использовании
информации, содержащейся в Материалах,
в том числе в эфире телеканала «Интер»,
не будут нарушаться права и законные
интересы любых лиц, в том числе, личные
права физических лиц (например, право на
личную жизнь и тайну), такая информация
не содержит клеветы и не наносит ущерба
чести, достоинству и деловой репутации
любых лиц, а также не содержит
элементов, которые могут рассматриваться
как нарушение прав и законных интересов
каких-либо лиц.

інформація, що міститься (поширена) їм в
Матеріалах і самі Матеріали є достовірною
інформацією з відкритим доступом, нічого з
розміщеної інформації не є інформацією з
обмеженим доступом, не є секретною або
службовою. Користувач заявляє і гарантує,
що при подальшому використанні
інформації, що міститься в Матеріалах, в
тому числі в ефірі телеканалу «Інтер», не
порушуватимуться права і законні інтереси
будь-яких осіб, в тому числі, особисті права
фізичних осіб (наприклад, право на
особисте життя і таємницю), така
інформація не містить наклепу і не завдає
шкоди честі, гідності та діловій репутації
будь-яких осіб, а також не містить
елементів, які можуть розглядатися як
порушення прав і законних інтересів будьяких осіб.

Пользователь соглашается с тем, что он
единолично несет полную ответственность
в отношении размещаемых на Сайте
Материалов, в том числе, за содержание
таких Материалов, соответствие их
требованиям законодательства, за
нарушения прав третьих лиц и возмещает
любые убытки, возникающие вследствие
таких нарушений, а также все и любые
убытки, которые могут возникнуть у
Владельца ресурса вследствие загрузки на
Сайт таких Материалов и у ЧАО
«Телеканал «Интер» в результате
опубликования таких Материалов.

Користувач погоджується з тим, що він
одноосібно несе повну відповідальність
щодо розміщених на Сайті Матеріалів, в
тому числі, за зміст таких Матеріалів,
відповідність їх вимогам законодавства, за
порушення прав третіх осіб і відшкодовує
будь-які збитки, що виникають внаслідок
таких порушень, а також всі і будь-які
збитки, які можуть виникнути у Власника
ресурсу внаслідок завантаження на Сайт
таких Матеріалів і у ПрАТ «Телеканал
«Інтер» в результаті опублікування таких
Матеріалів.

Любые дополнительные разрешения от
Пользователя (или третьих лиц) на
использование Материалов, или любые
выплаты вознаграждения в пользу
Пользователя (или третьего лица) в связи с
использованием Материалов не
предусматриваются и Пользователем не
требуются и не будут требоваться в
будущем.

Будь-які додаткові дозволи від Користувача
(або третіх осіб) на використання
Матеріалів, або будь-які виплати
винагороди на користь Користувача (або
третьої особи) у зв'язку з використанням
Матеріалів не передбачається і
Користувачем не вимагаються і не будуть
вимагатися в майбутньому.

Пользователь имеет право в течение трех
дней с даты размещения Материалов на
Сайте уточнить Материалы.

Користувач має право протягом трьох днів з
дати розміщення Матеріалів на Сайті
уточнити Матеріали.

