
Політика конфіденційності 

1. Ця політика конфіденційності поширюються на сайт ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ» 
«ПРЯМИЙ» (надалі – Компанія), а саме, сайт prm.ua та  додатки до сайту, 
включаючи  мобільні додатки.  

2. Компанія може змінювати, додавати або видаляти частини цієї політики 
конфіденційності без попереднього повідомлення користувачів у будь-який час і 
такі зміни набирають чинності негайно після публікації. Ваше зобов’язання 
розглянути політику конфіденційності перед кожним використанням сайту і 
продовжуючи використовувати цей сайт, Ви погоджуєтесь на будь-які зміни. 

3. Користувач, який погодився з умовами політики конфіденційності отримує 
можливість користуватися сайтом та його додатками, та цим Ви даєте згоду на 
дотримання всіх умов, викладених у цій політиці конфіденційності. 

4. Для реєстрації на сайті користувач повинен вказати повну і правдиву інформацію 
про себе в реєстраційній формі і оновлювати її в разі змін.  

5. Компанія може запитувати наступну інформацію про користувачів: ім'я, дата 
народження, адреса електронної пошти. Заповнюючи необхідні поля анкет, ви даєте 
змогу Компанії надати вам необхідні послуги та інформацію. 

6. Ви не можете поділитися своїми обліковими даними реєстрації для входу, щоб ніхто 
інший не мав доступу до вашого аккаунта. Ви несете відповідальність за 
збереження конфіденційності пароля. 

7. Якщо Ви вирішили брати участь у громадській дискусії, Ви повинні знати, що будь-
яка особиста інформація, надана вами, може бути прочитана, зібрана чи 
використана іншими користувачами цих послуг, і може бути використана для 
розсилки небажаних повідомлень. Ми не несемо відповідальність за особисту 
інформацію, яку Ви надаєте у коментарях і не зобов’язані публікувати, видаляти 
або редагувати будь-який з ваших коментарів. 

8. Якщо Ви зареєстровані на нашому сайті, ми можемо відстежувати і аналізувати 
ваші дії на ньому. Беручи участь у громадській дискусії, голосуванні Ви 
погоджуєтеся на те, що Ваші дії будуть публічними. Майте на увазі, що ми не 
несемо відповідальності за будь-яку особисту інформацію, яку Ви вирішили 
оприлюднити через цей функціонал, і Ви погоджуєтесь, що ця інформація буде 
вважатися такою, що була надана Вами, а не Компанією. 

9. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого 
доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, 
внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, 
включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки 
даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких ми зберігаємо 
особисті дані. 

10. Компанія може зв'язатися з Вами по електронній пошті про Вашу участь в 
опитуванні користувачів, задаючи питання з метою покращення поточних або 
перспективних матеріалів. Ця інформація буде використана для покращення роботи 
сайту і для кращого розуміння наших користувачів. Будь-яка інформація, яку ми 
отримуємо в таких опитуваннях, не буде передана третім особам, за винятком 
узагальненої форми без розкриття вашої особистості. 



11. Компанія має право використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих 
користувачів для розсилки повідомлень.  

12. Компанія використовує файли cookies, які фіксують ті налаштування, які ви 
встановили. Компанія також збирає інформацію про вашу IP-адресу, за якою 
зареєстрований у мережі ваш комп'ютер для визначення місця користувачів в 
Україні чи за її межами. Компанія використовує статистичні підрахунки 
використаних файлів cookies і ІР-адреси для покращення надання своїх послуг. Ця 
інформація не збирається для аналізу особистої інтернет-історії і не зберігається 
поза статистичним узагальненням. 

13. Компанія використовує інформацію про вас, що надана Вами  при заповненні 
реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами, у різний спосіб, 
зокрема, для адміністрування послуг, на які ви зареєструвалися. Ми збережемо 
конфіденційність вашої приватної інформації у всіх випадках, за винятком тих, коли 
закони вимагають надати таку інформацію. 

14. Всі матеріали, опубліковані на сайті (включаючи, але не обмежуючись: новини, 
фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо-та відео кліпи, надалі – «матеріали» або 
«контент») захищені авторським правом і знаходяться у володінні постачальника 
контенту. Всі матеріали, що опубліковані на сайті, призначені для Вашого 
особистого некомерційного використання. Ви повинні дотримуватися всіх 
додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що 
містяться на будь-якій сторінці. 

15.  Зміст сайту захищений авторським правом відповідно до законодавства України та 
міжнародного авторського права. 

16. Матеріали, опубліковані на сайті, призначені для Вашого особистого 
некомерційного використання. Всі матеріали, опубліковані на сайті захищені 
авторським правом і знаходяться у володінні або під контролем Компанії або 
сторони, яка є постачальником контенту. Ви повинні дотримуватися всіх 
додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що 
містяться на будь-якій сторінці. 

17. Ви можете завантажити або скопіювати вміст сайту, інші компоненти та елементи, 
що відображаються на сайті, тільки для особистого використання, за умови 
дотримання всіх авторських прав та інших повідомлень, що містяться в ньому 

18. Використання матеріалів, що розміщуються на сайті, шляхом їх повного або 
часткового відтворення дозволяється тільки з письмового дозволу Компанії. 
Компанія надає письмовий дозвіл на використання своїх матеріалів на підставі 
звернення, направленого в електронній формі за адресою _______. Компанія 
залишає за собою право в процесі розгляду звернення вимагати будь-яку додаткову 
інформацію, необхідну для прийняття рішення про видачу письмового дозволу. 
Використання матеріалів Компанії можливе тільки після отримання відповідного 
письмового дозволу. 

19. Для ЗМІ дозволяється використовувати інформацію, розміщену на сайті Компанії, 
виключно за умови посилання на першоджерело. Під використанням інформації 
мається на увазі будь-яке відтворення, републікація, поширення, переробка, 
переклад, включення його частин до інших творів та інші способи, передбачені 
Законом України "Про авторське право та суміжні права". Інтернет-виданням 



дозволяється безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на сайтах 
Компанії, за умови відкритого гіперпосилання та згадки першоджерела не нижче 
першого абзацу. 

20. Не дозволяється завантажувати, розповсюджувати та публікувати контент будь-
якого наклепницького, образливого, непристойного, порнографічного, 
повторюваного (спам) чи іншого незаконного матеріалу. 

21. На сайті заборонено розміщувати і поширювати заклики до насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики про 
розподіл меж території або державного кордону України, порушення порядку, 
встановленого Конституцією України; заклики до підпалу, знищення майна, 
захоплення будівель та споруд, насильницького виселення громадян; заклики до 
агресії або розпалювання збройного конфлікту або розміщувати інший матеріал, 
який може становити кримінальний злочин або причину його скоєння. 

Також забороняється розміщувати матеріали, які ображають моральність, честь і гідність, 
права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, а також нецензурні вирази і матеріали і 
висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру. Заборонені до 
розміщення також матеріали рекламного і комерційного характеру, розміщення яких не 
погоджено з Компанією, об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать іншим 
особам, без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення або поширення. 

22. Будьте ввічливими, онлайн-бесіда продовжуватиметься тільки тоді, коли наші 
користувачі відчують себе бажаними та в безпеці. Ви погоджуєтесь не 
використовувати мову, яка зловживає або розрізняє на підставі раси, релігії, 
національності, роду, сексуальних переваг, віку, регіону, інвалідності  і т.п. 
Ворожнеча будь-якого роду є підставою для негайного призупинення доступу до 
всього сайту або його частини. 

23. Ви визнаєте, що будь-які матеріали поширені Вами, (наприклад контент, 
створюваний користувачами, в тому числі, але не обмежуючись ними: коментарі, 
форум, повідомлення, рецензії, текст, відео, аудіо та фотографій, а також 
комп'ютерний код і додатки) може бути видалений або змінений Компанією. Ви 
відмовляєтесь від будь-яких прав, які Ви можете мати в разі наявності такого 
матеріалу на сайті, а зміна матеріалів може бути здійснена навіть у разі якщо Ви не 
згодні.  

24. Ви надаєте Компанії, безстрокову, невиключну, по всьому світу, роялті-фрі, 
ліцензію на розміщені Вами матеріали, включаючи необмежене право Компанії або 
будь-якої третьої сторони, що дозволяє використовувати, копіювати, передавати, 
публікувати, поширювати, створювати похідні роботи, змінювати і адаптувати 
індекс, кеш, теги, кодувати, (включаючи без обмеження права на адаптацію до 
потокового завантаження, передачі, мобільного, цифрового сканування або інших 
технології) в будь-якій формі або засобах масової інформації, відомих зараз або в 
подальшому розроблені, в тому числі будь-які публікації, розміщені Вами на сайті. 

25. Ви несете повну відповідальність за зміст ваших публікацій.   

26. Компанія не гарантує і не підтверджує точності або надійності будь-яких порад, 
думок, заяв чи іншої завантаженої або розповсюдження інформації через аккаунти 
будь-яких користувачів, постачальників інформації або будь-яких інших фізичних 
чи юридичних осіб.  



27. Для вашої зручності, сервіси та сайт Компанії можуть містити посилання на інші 
веб-сайти. Ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності або зміст 
цих сайтів.  

28. Для питань щодо політики конфіденційності, Ви можете зв'язатися з Компанією 
через веб-сайт або використовуючи e-mail: ________.  

mailto:ukrpravda@gmail.com

