Правила використання матеріалів
"Інформаційне агентство" Агенція Незалежних Журналістів "(далі -"
Інформаційне агентство "), код ЄДРПОУ 42521870, що є власником і
розпорядником сукупності сторінок в мережі Інтернет, об'єднаних в
одне ціле і доступних по доменному імені й адресою в мережі інтернет
https : //ianews.in.ua/ (далі - "Сайт") регулює використання матеріалів
опублікованих на Сайті.
Під використанням матеріалів сайту розуміється будь повне або
часткове відтворення, ре публікування, копіювання, передрук,
поширення, переклад, передача в ефір, повідомлення по
кабелю, перероблення, включення її частин в інші твори і будь-які
інші можливі способи використання інтелектуальної власності,
передбачені чинним законом України "Про авторське право і суміжні
права".
Матеріали, опубліковані на Сайті, призначені для особистого
некомерційного використання. всі матеріали, опубліковані на Сайті,
включаючи, але не обмежуючись: новини, фотографії, зображення,
ілюстрації, аудіо та відеокліпи (далі - "матеріали" або "контент")
захищені авторським право м і знаходяться у власності або під
контролем Інформаційного агентства або сторони, яка є
постачальником контенту.
Слід зважати на будь додаткові повідомлення про авторські права,
інформації або обмеження, що містяться на будь -якій сторінці.
Зміст Сайту захищений авторським правом відповідно до
законодавства України та міжнародним авторським правом.
Ви не маєте права змінювати, публікувати, передавати, брати участь в
передачі або продажу, відтворювати, створювати нові твори,
поширювати, виконувати, або яким-небудь чином використовувати
зміст сайту (включаючи програмне забезпечення) повністю або
частково.
Комерційні (фірмові) найменування, торговельні
марки й т.д. Інформаційного агентства або третіх осіб захищені
авторськими правами.
Будь-яке положення, зазначене в цих Правилах, не може
розглядатися як надання опосередковано, за замовчуванням або
іншим шляхом будь-ліцензії або права на використання торгової

марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав Інформаційного
агентства або третіх осіб. Ви можете завантажити або скопіювати
вміст Сайту, інші компоненти й елементи, які показуватися на Сайті,
тільки для особистого використання, за умови дотримання всіх
авторських прав та інших повідомлень, що містяться в ньому.
Копіювання або зберігання будь-якого контенту для цілей, відмінних
від особистого використання, суворо забороняється без попередньої
письмової згоди з Інформаційним агентством.
Інтернет-виданням, мобільним додаткам дозволяється безкоштовно
використовувати інформацію, розміщену на Сайті, за умови
відкритого гіперпосилання і згадки першоджерела не нижче першого
абзацу й обсягом не більше півтори тисячі знаків оригінального
тексту.
Використання більшого обсягу тексту можливо лише за умови
отримання письмового дозволу Компанії.
Інформаційне агентство надає письмовий дозвіл на використання
своїх матеріалів третім особам на свій розсуд на підставі звернення,
направленого в електронній формі на ia.anzhur@gmail.com, з
обов'язковим зазначенням зворотного поштової адреси.
Інформаційне агентство залишає за собою право в процесі розгляду
звернення вимагати від третіх осіб будь-яку додаткову інформацію,
необхідну для прийняття рішення про видачу письмового дозволу.
Використання матеріалів Інформаційного агентства можливо тільки
після отримання третьою особою відповідного письмового дозволу.
Використання фотографій Сайту дозволяється за умови відкритого
гіперпосилання і згадки першоджерела. Якщо на фотографії присутнє
ім'я фотографа (або інша інформація про фотографа) або текстова
інформація і / або водяний знак Сайту, їх збереження при
використанні фотографій обов'язково.
Всі матеріали, які розміщені на сайті з посиланням на інші джерела
незалежно від їх форм власності, що не підлягають подальшому
відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з
письмового дозволу даних джерел. Матеріали, відмічені знаком "На
правах реклами", "Прес - реліз", "Партнерський матеріал"
публікуються на правах реклами.
У разі порушення цих правил, це буде розцінюватися як порушення
охоронюваним чинним законом України прав регулює
взаємовідносини в даній сфері, а так само порушення законів України:
"Про інформацію"; "Про авторське право і суміжні права"; "Про

інтелектуальну власність"; "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг".
Таке порушення правил буде розглядатися так, що матеріали
використовувалися без дозволу Інформаційного агентства.
У таких випадках Інформаційне агентство залишає за собою право на
захист прав в судовому порядку, відповідно до чинного
законодавства України.

