УГОДА КОРИСТУВАЧА
Шановні користувачі! Цей великий текст написаний для того, щоб ви розуміли, що
надіславши нам свій шедевр АНОНІМНО (у нас тут тільки так і ніяк інакше), ви
передаєте нам безоплатно права на нього. Наприклад, ми можемо його написати на
лобі у Соловйова, коли він спатиме після чергової пиятики, і ви не зможете відсудити у
нас купу грошей. А якщо серйозно, то сухі літери юриспруденції.
Ці правила поширюються на будь-які тексти (секрети, одкровення і т.п.)
(далі – Текст) та/або фотографії (далі – Фото), розміщені на сайті ukrprapor.org
власником авторських прав (далі автор).
Автор на безоплатній основі надає адміністрації сайту виняткову ліцензію на
використання відповідного Тексту та Фото будь-якими способами, у тому числі,
зазначеними у статті 441 Цивільного кодексу України: шляхом відтворення у будь-якій
матеріальній формі та на будь-яких носіях (в т.ч. у пам'яті ЕОМ), поширення, імпорту,
переробки, публічного показу та виконання, повідомлення в ефір та по кабелю,
доведення до загальної інформації;
Термін дії ліцензії дорівнює терміну дії виняткових авторських прав; територія дії
ліцензії – усі країни світу. При цьому розміщуючи на сайті Тексти та/або Фото Автори
дають згоду адміністрації сайту та іншим особам на їх оприлюднення, у тому числі
шляхом опублікування, на внесення змін та скорочення, постачання будь-якими
текстами, ілюстраціями та іншими матеріалами, розміщення інформації рекламного
характеру, а також використання Текстів та/або Фото без вказівки імені автора;
Надання виключної ліцензії автором адміністрації сайту означає, що Автор не
має права передавати право на використання Текстів та/або Фото будь-яким іншим
особам, крім адміністрації сайту. У свою чергу, адміністрація сайту має право за своїм
бажанням надавати права, отримані від Авторів, іншим особам для використання
Текстів та/або Фото.
Автор, погоджуючись з цими Правилами, розуміє та визнає, що у разі
пред'явлення претензій або позовів, пов'язаних з правоволодінням на Тексти та/або
Фото, він несе повну відповідальність, відшкодовуючи адміністрації сайту будь-які
збитки, завдані нею у зв'язку з пред'явленням таких претензій та/ або позовів. У зв'язку
з цим адміністрація сайту має право закрити доступ до окремого Тексту або окремого
Фото, видалити такі Тексти та/або Фото у разі появи таких вимог з боку третіх осіб.
Ці правила регулюють поведінку користувачів і включають публічну оферту
(пропозицію) укласти ліцензійний договір на надання права використання Текстів
та/або Фото на вищевказаних умовах, що діє до її скасування або зміни адміністрацією
сайту і можуть бути прийняті Автором Текстів та/або Фото не інакше як шляхом
приєднання в цілому до запропонованих у цих Правилах умов та стандартних правил
договору. Акцептом (згодою) укласти такий договір є розміщення на сторінці
ukrprapor.org Тексту та/або Фото терміном більш ніж на 24 години. Такий акцепт
вважається даним відповідно до п. 3 ст. 639, ст. 641, п. 1
ст. 207, ст. 642, Цивільного кодексу України. Крім того, правила включають угоду про
використання сайту. Погоджуючись із цими правилами, користувач (Автор) приймає всі
передбачені ними умови та погоджується з обмеженнями, що накладаються на нього у
зв'язку з такою згодою.

