ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ
1. Усі виключні майнові та немайнові авторські права на інформацію, що
розміщується на сайті biathlon.suspilne.media (далі - Сайт) належать
публічному

акціонерному

товариству

«Національна

суспільна

телерадіокомпанія України» (далі - ПАТ «НСТУ») та авторам, якщо в
тексті не вказується інше. Під інформацією маються на увазі всі матеріали,
що розміщуються на Сайті – статті, новини, блоги, інтерв’ю тощо.
2. Будь-яке використання матеріалів Сайту допускається з урахуванням
лише вказаних нижче умов.
3. Під використанням розуміється будь-яке відтворення, публікування,
копіювання,

передрук,

поширення,

переклад,

передача

в

ефір,

повідомлення по кабелю, переробка та інші способи, передбачені Законом
України "Про авторське право та суміжні права".
4. Часткове використання матеріалів дозволяється тільки за умови
прямого,

відкритого

для

пошукових

систем

гіперпосилання

на

безпосередню адресу матеріалу на Сайті (для Інтернетмедіа) або прямого
посилання (для інших медіа).
Під "частковим використанням" мається на увазі:
● повідомлення фактів, джерелом яких є публікація Сайту;
● дослівне цитування обсягом не більше 30% тексту новини Сайту;
● дослівне цитування обсягом не більше 10% тексту статті Сайту;
Посилання/гіперпосилання має бути розміщене не нижче 2 абзацу
матеріалу.

Під "прямим посиланням" мається на увазі фраза на кшталт "повідомляє
Суспільне Біатлон", "пише Суспільне Біатлон", "йдеться в матеріалі
Суспільне Біатлон", тощо.
Будь-які фрази з посиланням, які применшують роль видання у
здобуванні, обробці і формулюванні інформації при використанні
матеріалів Сайту заборонені.
5. Передрук в повному обсязі заборонено без письмового дозволу власника
Сайту (ПАТ «НСТУ»).
6. Будь-яке використання матеріалів (у тому числі фотографій), в яких
міститься посилання на інформаційні 
агентства, зокрема УНIАН, AP та
інші агентства – суворо заборонено.
7. Будь-яке комерційне використання інформації, відтворення текстів чи їх
фрагментів з метою комерційної реалізації права доступу до цієї
інформації – суворо заборонено.
8. Адміністрація Сайту (ПАТ «НСТУ») має право в будь-який час вносити
зміни до цих умов. Зміни набувають чинності з моменту опублікування
нової редакції на Сайті.
9. Порушення вищевказаних умов буде розцінюватися як порушення прав
інтелектуальної власності та прав на інформацію. У таких випадках ПАТ
«НСТУ» залишає за собою право на захист прав у судовому порядку,
відповідно до чинного законодавства України.

