УГОДА
про використання мобільного додатку «112 Очевидець» («112 Очевидец») та
передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності
редакція № 003.01.08.2018 від 01.08.2018
1. Загальні положення.
1.1. Ця угода є офертою та договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного
кодексу України, її умови встановлені ФОП Єгоричев Павло Геннадійович РНОКПП
3069618191 (далі – Оферент) і не можуть бути змінені в цілому жодною іншою
особою, яка шляхом приєднання стане стороною цієї Угоди.
1.2. Угода укладається між Оферентом та будь-якою фізичною особою, податковим
резидентом України, яка на момент укладання цієї Угоди досягла 14 (чотирнадцяти)
річного віку, є необмеженою в своїй цивільній дієздатності, завантажує та
використовує мобільний додаток «112 Очевидець» (112 «Очевидец») (далі –
Акцептант). При взаємному згадуванні Оферент та Акцептант далі по тексту цієї
Угоди можуть іменуватись як Сторони, а кожний окремо – Сторона.
1.3. Завантаженням і використанням мобільного додатку «112 Очевидець» («112
Очевидец») (далі - Додаток) Акцептант підтверджує, що він повністю прочитав,
зрозумів, погоджується і приймає умови цієї Угоди, зобов'язується їх дотримуватися
та нести відповідальність за їх порушення.
2. Порядок використання мобільного додатку «112 Очевидець».
2.1. Акцептант на власний розсуд або за завданням Оферента, яке відображається в меню
мобільного додатку, завантажує в Додаток фотографії і відеоролики (відеорепортажі,
відеозйомки подій, інтерв’ю, тощо) автором яких він безпосередньо є (далі –
Контент).
2.2. Завантажений Акцептантом Контент проходить модерацію Оферентом або іншою
особою визначеною ним самостійно, на предмет змісту і якості завантажених фото та
відеоматеріалів, їх відповідності завданню Оферента або його потребам у Контенті.
Строк модерації Контенту визначаєтся Оферентом на власний розсуд, але не може
перевищувати одного календарного місяця з дня його завантаження.
2.3. При незадовільній якості зйомки або невідповідності надісланого Контенту

завданню Оферента та/або його потребам у Контенті, які визначаються Оферентом
самостійно та на власний розсуд, Винагорода не нараховується, а Користувач має
право розпоряджатися таким Контентом на свій розсуд.
2.4. Якщо Контент відповідає завданню або потребам Оферента у Контенті та вимогам
Оферента щодо його якості, він або уповноважена ним особа, мають право за
допомогою відповідних функцій Додатку підтвердити приймання Контенту. В такому
випадку:
1. Оференту в порядку та на умовах визначених Угодою Акцептант
передає всі виключні майнові права інтелектуальної власності;
2. Акцептанту нараховується та виплачується винагорода відповідно до
положень цієї Угоди;
3. Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на
Контент. Розмір та порядок виплати Винагороди за їх передачу.
3.1. Завантажуючи в Додаток Контент Акцептант, після його прийняття Оферентом,
відчужує останньому всі виключні майнові права інтелектуальної власності на
Контент, а саме виключне право на використання Контенту і виключне право на
дозвіл або заборону використання Контенту іншими особами в будь-якій формі будьяким способом, в тому числі:
1. права на відтворення (пряме і/або непряме), публічну демонстрацію,
публічний

показ,

публічне

повідомлення,

обнародування

(повідомлення в ефір будь-яким способом), у тому числі з
інформаційною, рекламною і будь-якою іншою метою;
2. права на дублювання;
3. публічне виконання і публічне сповіщення;
4. публічну демонстрацію і публічний показ;
5. права на переробку, адаптацію і будь-які інші зміни; права на
використання Контенту/частини Контенту, творів/частин творів, які
увійшли до складу Контенту, стоп-кадрів, у тому числі і як складових
частин будь-яких інших творів;

6. права на розповсюдження шляхом першого продажу, відчуження
іншим способом або шляхом здачі в майновий найм або в комерційний
прокат, шляхом іншої передачі для першого продажу екземплярів
Контенту, або будь-яке інше комерційне використання Контенту,
зокрема права на імпорт і експорт екземплярів Контенту;
7. права на використання (зокрема публічно і зокрема в комерційних,
рекламних цілях) зокрема під будь-яким фірмовим найменуванням,
товарним знаком без вказівки імені автора/Акцептанта.
3.2. Акцептант передає Оференту всі виключні майнові права інтелектуальної власності
на Контент на весь строк охорони майнових авторських прав, передбачений Законом
України «Про авторські і суміжні права» але в будь-якому разі не менше ніж на 70
(сімдесят) років з дня прийняття Контенту Оферентом відповідно до умов цієї Угоди.
3.3. Територія, на якій діють передані за цією Угодою виключні майнові права
інтелектуальної власності на Контент - не обмежена і включає територію всіх країн
світу.
3.4. Акцептант (будучи власником особистих немайнових прав автора на Контент)
забороняє згідно ст. 14, 38 Закону України «Про авторське право і суміжні права» під
час якого-небудь (в т.ч. публічного) використання Контенту використовувати
ім'я/псевдонім автора/Акцептанта, крім випадків, коли на думку Оферента та особи,
якій Оферент передасть виключні майнові права інтелектуальної власності на
Контент, це необхідно для досягнення певної мети, яка викликана виробничою або
іншою необхідністю, без попереднього узгодження з автором/Акцептантом.
3.5. Оферент має право на отримання від третіх осіб винагороди за надання і/або
передачу третім особам і/або за продаж і/або яке-небудь відчуження придбаних прав
на Контент, а винагорода за відчуження Оференту виключних майнових прав
інтелектуальної власності на Контент повністю включена у вартість Винагороди за
цією Угодю і не припускає додаткових виплат.
3.6. Особа, якій Оферент передасть виключні майнові права інтелектуальної власності на
Контент отримані за цією Угодою від Акцептанта, має право на отримання від третіх
осіб винагороди за надання і/або передачу третім особам і/або за продаж і/або якенебудь відчуження придбаних прав на Контент без будь-яких додаткових виплат

Акцептанту чи будь-яким іншим особам, які брали участь у створенні Контенту.
3.7. Розмір Винагороди за відчуження всіх виключних майнових прав інтелектуальної
власності на Контент відповідно до умов цієї Угоди визначається:


в разі зйомки Контенту за завданням Оферента – в цьому

завданні;


в разі завантаження Акцептантом Контенту на власний розсуд

розмір Винагороди визначається Оферентом самостійно, при цьому він не
може бути меншим ніж 112 (сто дванадцять гривень), а Акцептанту за
допомогою функцій Додатку повідомляється її розмір.
Сплата Винагороди Оферентом Акцептанту за цією Угодою здійснюється у формі
одноразового (паушального) платежу.
3.8. Винагорода за передачу всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на
завантажений Акцептантом Контент зазначається у визначеному розмірі на його
умовному рахунку. ЇЇ виплата Оферентом здійснюється за заявкою Акцептанта, яка
подається за допомогою відповідної функції Додатка, протягом місяця наступного за
місяцем в якому була подана заявка, наступним способом на вибір Акцептанта:


в якості поповнення рахунку мобільного телефону;



перерахуванням на картковий рахунок Акцептанта.

При виплаті Винагороди з її суми утримується комісія банківських установ та
податкові відрахування, які Оферент зобов’язаний утримати відповідно до умов чинного
законодавства України.
3.9. Оферент не несе відповідальності за неправильне зазначення Акцептантом
реквізитів карткового рахунку або номеру телефону для сплати Винагороди.
Зобов’язання Оферента, щодо виплати Винагороди Акцептанту вважається
належним чином виконаним після перерахування її суми за наданими Акцептантом
реквізитами.
3.10.

Акцептант зобов’язаний подати заявку Оференту на виплату Винагороди

шляхом поповнення рахунку мобільного телефона або перерахування на картковий
рахунок Акцептанта протягом трьох календарних місяців з дня нарахування

Винагороди. У випадку порушення цього зобов’язання Акцептантом обов’язок
Оферента щодо сплати Винагороди вважається належним чином виконаним.
Нарахована на умовний рахунок Акцептанта Винагорода видаляється.
4. Гарантії.
4.1. Акцептант гарантує Оференту, що на момент укладання цієї угоди йому належать всі
виключні майнові права інтелектуальної власності та особисті немайнові права
автора на Контент визначені у статті 424 Цивільного кодексу України та статті 15
Закону України «Про авторське право і суміжні права».
4.2. Акцептант гарантує Оференту, що використання Оферентом Контенту, чи передання
його Оферентом третім особам, а також реалізація Оферентом майнових прав
інтелектуальної власності отриманих від Акцептанта за цією Угодою не порушить
будь-чиїх законних прав, у тому числі авторських, суміжних, патентних прав, прав на
торговельну марку, прав власності, а також не заподіює шкоди будь-чиїй честі,
гідності, діловій репутації, а також відповідає чинному законодавству України.
4.3. Акцептант гарантує Оференту, що не буде самостійно використовувати Контент та
будь-які його складові в цілому та частково, не буде передавати їх та права на їх
використання, а також надавати дозвіл або заборону використання будь-яким третім
особам.
4.4. У випадку, якщо внаслідок порушення гарантій Оференту будуть виставлені або
пред'явлені претензії і/або штрафи і/або позови і/або будь-які вимоги, Акцептант
зобов’язується задовольнити і врегулювати їх від власного імені та за свій рахунок
і/або відшкодувати Оференту всі понесені у зв’язку з цим реальні збитки у розумінні
п. 1 ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України.
5. Строк дії Угоди. Порядок зміни або розірвання Угоди.
5.1. Ця Угода набирає чинності в момент прийняття її умов Акцептантом та діє протягом
сімдесяти календарних років. Будь-яка із Сторін цієї Угоди може розірвати її в
односторонньому порядку за умови дотримання наступного порядку розірвання:
1. У випадку розірвання Угоди за ініціативою Оферента останній за 10
(десять) календарних днів до дня розірвання розміщує повідомлення про
дострокове припинення Угоди на інтернет-сайті 112.ua в розділі сайту

«Про нас» при цьому обов’язково зазначає номер редакції Угоди дія якої
припиняється та дату її припинення;
2. Угода за ініціативою Акцептанта може бути розірвана в будь-який момент
шляхом видалення додатку «112 Очевидець» («112 Очевидец») зі свого
мобільного пристрою. При цьому, при наявності на умовному рахунку
Акцептанта в Додатку нарахованої, але не виплаченої Винагороди,
вважається, що останній звільнив Оферента від обов’язку щодо її сплати.
В такому випадку нарахована, але не виплачена Винагорода Акцептанту
не сплачується, будь-які збитки останньому не відшкодовуються.
Дострокове розірвання цієї Угоди не звільняє Сторони від обов’язку виконання
зобов’язань які виникли під час її дії крім випадків, які прямо визначені Угодою.
У будь-якому випадку, передані на момент дострокового розірвання Угоди
Акцептантом Оференту виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент
поверненню не підлягають. Оферент володіє, користується та розпоряджається таким
Контентом на власний розсуд відповідно до умов Угоди.
5.2. Ця Угода може бути змінена Оферентом в односторонньому порядку на що
Акцептант надає свою безумовну та безвідкличну згоду. Повідомлення про зміну
умов Угоди публікується Оферентом на інтернет-сайті 112.ua в розділі сайту «Про
нас» за 10 (десять) календарних днів до набрання змінами чинності. Повідомлення
повинно містити номер редакції угоди що змінюється, дату набрання чинності змін
та текст нових змінених умов Угоди.
Використання Акцептантом Додатку, в тому числі завантаження Контенту після
зазначеного вище повідомлення Оферента, означає згоду Акцептанта із відповідними
змінами Угоди.
5.3. Акцептант не має права використовувати Додаток якщо він не згоден із відповідними
змінами, які внесені Оферентом в Угоду. У випадку такої не згоди Акцептант має
право розірвати Угоду в односторонньому порядку.
6. Прикінцеві положення.
6.1. Укладаючи цю Угоду Акцептант надає Оференту, або будь-якій самостійно
визначеній останнім третій особі, безумовну та безвідкличну згоду на обробку його

персональних даних, зокрема: Прізвища Ім’я По-батькові, реєстраційного номеру
облікової картки платника податку, без обмеження термінів оброблення таких
персональних даних Оферентом, а також згоду на зберігання реквізитів платіжної
картки або банківського карткового рахунку, які зазначались Акцептантом для
виплати йому Винагороди, з метою належного бухгалтерського обліку та сплати
податків, та номеру мобільного телефону, який зазначався Акцептантом для
поповнення рахунку. Акцептант підтверджує своє ознайомлення із правами
пов’язаними із зберігання та обробкою його персональних даних та метою збору
даних, а саме: забезпечення реалізації цивільно-правових правовідносин пов’язаних
із розпорядженням виключними майновими правами інтелектуальної власності,
дотримання вимог податкового законодавства України та правил бухгалтерського
обліку.

