УМОВИ
Останнє оновлення 17 вересня 2021 року
Дякуємо, що вирішили стати частиною нашої спільноти в ТОВ «В-Арт» («Компанія», «V-Art»,
«ми», «ми» або «наші»). Уважно прочитайте умови цього документа ("Умови"), оскільки,
відкриваючи або використовуючи V-Art, ви погоджуєтесь з ними.
У цьому документі, що має юридичну силу, викладаються ваші права і обов'язки, а також права та
обов'язки V-Art щодо www.v-art.digital (далі - «Сайт») і додатку V-Art (далі - «Додаток») і будь-яких послуг
(далі - «Послуги»), пропоновані через Сайт та/або Додаток.
Ви повинні прочитати і усвідомити для себе дійсні Умови, перш ніж використовувати Сайт або
отримувати будь-які Послуги, які пропонуються через Сайт або Додаток. Авторизуючись на Сайті або в
Додатку, ви погоджуєтеся з тим, що укладаєте з нами договір відповідно до цих Умов.
Люди, які реєструються на V-Art, включно з тими, хто створює «Обліковий запис», стають
«Користувачами». Відвідувачі V-Art, які не стають Користувачами і далі іменуються - «Відвідувачі»,
використовують Сайт та/або Додаток підтверджуючи, що вони приймають ці Умови кожен раз, коли вони
отримують доступ до V-Art.
V-Art - платформа для демонстрації, продажу та колекціонування мистецтва в цифровому форматі,
що реалізується через Сайт і Додаток.
Об'єкти - об'єкти цифрового мистецтва, а саме:
● «Static digital imagery», будь-який нерухомий арт-об'єкт: цифровий живопис, цифрова
фотографія, скульптура, об'єкти монументалізму;
● «Time-based media» - арт та інсталяції, які мають як фізичний, так і часовий вимір, можуть
включати в себе відео, аудіо, фільми, слайди і інші форми аудіовізуального мистецтва;
● «Digital art installation» - Діджитал інсталяції, що складаються з поєднання фізичних та
інтерактивних частин, що використовують цифрові технології;
● «XR (Cross-reality)» - мистецтво, яке складається з досвіду віртуальної реальності (VR),
доповненої реальності (AR) і змішаної реальності (MR);
● «Game Art», розробка стилю і дизайну комп'ютерних ігор і аватарів;
● «Мережеве мистецтво», або «Net-art» - вид медіамистецтва, яке використовується в якості
основного засобу вираження середовища Інтернету.
● «ASCII art» (форма образотворчого мистецтва, що використовує символи ASCII на
моноширинному екрані комп'ютерного терміналу принтера для представлення зображень);
● «ANSI art» (розширення ASCII-графіки, яке також створює картинку із символів, але використовує
для цього всі 224 друкованих символи, 16 кольорів шрифту та 8 фонових кольорів, підтримуваних
драйвером ANSI.SYS, який використовувався в системі DOS);
● «Піксель-арт» - форма цифрового зображення, створена на комп'ютері за допомогою растрового
графічного редактора, де зображення редагується на рівні пікселів (точок).
Колекція - цифрова колекція з декількох об'єктів, які знаходяться у одного користувача і можуть
знаходиться у відкритому чи закритому показі (для обмеженої кількості користувачів).
Видання - один цифровий об'єкт серед тиражних цифрових об'єктів, які представляють собою
оригінал.
Відвідувачі - люди, які заходять на сайт з ознайомчою метою, авторизуються, але не створюють
облікові записи.
Користувачі - люди зі світу мистецтва або які цікавляться мистецтвом, які реєструються і
створюють обліковий запис у V-Art.

Доступ - відкрита інформація, яка є доступною для Відвідувача або Користувача.
У V-Art ми надаємо майданчик, де Відвідувачі можуть:
• шукати і переглядати ці твори мистецтва;
• отримати доступ до профілів художників і відкритих віртуальних виставок;
• використовувати цифрові твори на основі ліцензій;
• купувати мистецтво;
• переглядати Об'єкти в режимі AR.
Користувачі можуть додатково:
• створювати і переглядати закриті онлайн-колекції творів мистецтва;
• отримувати від нас персональні рекомендації творів мистецтва;
• підтримувати зв'язок із іншими Користувачами та/або отримувати новини від них;
• коментувати твори мистецтва і художників;
• продавати твори мистецтва на первинному і вторинному ринку;
• налаштовувати систему ліцензій і продажів в особистих кабінетах користувача;
• використовувати будь-які інші можливості, які ми зазвичай пропонуємо Користувачам V-Art.
Всі колекціонери повинні бути Користувачами, бо якщо Користувач відчужує Об'єкт комусь, хто ще
не є Користувачем, останній повинен зареєструватися у V-Art і стати Користувачем, перш ніж він/вона
зможе користуватися набутим Об'єктом.
Додаючи і поширюючи контент на платформу Користувач прямо надає нам невиключну,
безкоштовну, безвідкличну ліцензію (включаючи право надавати субліцензії) для:
• розміщення (відтворення і публікації Об'єктів таким чином, щоб користувачі могли здійснити
доступ до Об'єктів в будь-який час і з будь-якого місця) через Додаток або Сайт, в соціальних мережах
V-Art, на будь-яких інших інтерактивних сервісах, за допомогою яких V-Art робить свою платформу і
Послуги на ній доступними;
• адаптації Об'єктів у формат і розмір, необхідний для завантаження;
• записи (відтворення) в метаданих цифрового відбитка файлу;
• збереження (відтворення) файлів в хмарному сховищі даних;
• оприлюднення Об'єктів в мережі Інтернет.
Ліцензія відповідно до цього пункту залишається в силі після припинення дії цих Умов або будьякого скасування, призупинення або припинення дії відповідної Обліковому запису. Зверніть увагу, що
ми можемо змінити будь-який матеріал Користувача або пов'язаний з його Обліковим записом, щоб
привести у відповідність до вимог V-Art (наприклад, шляхом обрізки зображень).
Користувач, який створив Об'єкт, а саме творець, продовжує володіти авторськими правами на
нього і це означає, що творець має право бути ідентифікованим як автор Об'єкту і кожного Видання.
Колекціонери можуть придбати Права на використання або Виняткові права на Об'єкт за ліцензією,
але ніколи особисті майнові права, які залишаються у автора і є невід'ємними від нього.
Користувач гарантує, що всі авторські права, торгові марки та інші права інтелектуальної власності
щодо Об'єктів, наданих V-Art належать йому на законних підставах і передані V-Art за ліцензією.
Користувачі можуть використовувати і отримувати доступ до контенту V-Art тільки в тій мірі, в якій це
необхідно для використання Послуг відповідно до цих Умов, і для тієї мети, з якою ми робимо їх
доступними.

Ніхто не може копіювати, поширювати, публічно демонструвати або створювати будь-які роботи,
похідні від Об'єктів, що містяться на V-Art, або будь-яких матеріалів, які можна знайти на V-Art, без
належної ліцензії.
У разі будь-яких претензій або судових позовів, поданих V-Art, викликаних порушенням гарантій,
передбачених цими Умовами, Користувач зобов'язується врегулювати їх від свого імені і самостійно несе
відповідальність щодо претензій та/або судових позовів. Крім того, в разі порушення Користувачем
гарантій, вказаних вище, або задоволення претензій до V-Art, Користувач зобов'язаний відшкодувати всі
документально підтверджені збитки, витрати, викликані таким порушенням.
Умови купівлі
Коли Користувач здійснює покупку, ми розміщуємо:
• куплений Об'єкт;
• його Сертифікат автентичності, який включає номер видання вашої покупки, назва твору
мистецтва, ім'я художника і ім'я колекціонера
в цифровому сховищі (далі - «Сховище»), яке ми пов'язуємо з відповідним Обліковим записом.
Права на використання.
Поки Колекціонер продовжує володіти Виданням, Колекціонер матиме право:
• отримати доступ до Сховища, віртуальної галереї, використовувати Видання в колекційному
сховищі;
• відобразити сертифікат автентичності на Видання з будь-якого пристрою, що належить або
контролюється Колекціонером, який здатен на це. Метод використання Видання буде варіюватися в
залежності від характеру Твору мистецтва, що розглядається, і буде таким, як зазначено в V-Art.
Право на перепродаж
Після того, як ми продали усі Видання окремого твору мистецтва або Художник знімає твір
мистецтва з продажу через V-Art, а Колекціонер отримує право продавати Колекційне видання цього
твору мистецтва іншим
Колекціонерам на вторинному ринку, який ми пропонуємо на V-Art.
Якщо Колекціонер здійснює продаж через платформу:
• продане видання буде перенесено в сховище колекціонера-покупця і видалено зі сховища
колекціонера-продавця, а права на використання колекціонера-продавця припиняться;
• відповідний Сертифікат автентичності буде видалений зі сховища колекціонера-продавця і
перерозподілено в сховище колекціонера-покупця на його ім'я. При цьому платформа зберігає історію
всіх продажів і може видати її за запитом.
Колекціонер-покупець буде платити нам комісію 15% понад ціну Об'єкту за кожен такий продаж /
перепродаж, про що в той час буде повідомлений Колекціонер-продавець.
Колекціонери Видання зможуть побачити на V-Art, що воно було розпродано (або що Художник
зняв відповідний твір мистецтва з продажу через V-Art), і, отже, вони мають право продати його на
вторинному ринку; ми також можемо повідомити Колекціонерів електронною поштою.
Купівля Видання, а також Прав на використання відбувається за ціну, зазначену Користувачем.
Ціна на Об'єкт може варіюватися в залежності від кількості Видань окремих творів мистецтва, які ще
належить продати, і корелюватися з продажем Видань, наприклад, ціна може збільшуватися по мірі
продажу Видань (внаслідок зменшення числа Видань, які залишаються доступними для покупки).
Права на використання Видання не дозволяють Колекціонерові прямо або опосередковано
дозволяти чи не дозволяти продаж інших Видань або обмежувати:
(A) друк або створення будь-якого іншого фізичного (матеріального) вираження Видання або
відповідного Твору мистецтва

(B) проектування Видання таким чином, щоб воно було доступне для перегляду крім
безпосередньо на екрані пристрою Колекціонера, за винятком випадків особистого, домашнього
використання
Видання
(C) розповсюдження чи передачу Видання (в тому числі через Інтернет) кому-небудь ще, крім як в
рамках законної торгової транзакції (див. Вище), або
(D) демонстрацію або інше комерційне використання Видання.
Права на використання доступні тільки на пристроях, які належать або контролюються
Колекціонером.

Ліцензії
Якщо Колекціонер або інший Користувач бажають отримати права інтелектуальної власності на
Об'єкт або Видання, то вони повинні придбати ліцензію.
Ліцензія

на

показ

(оренда).

При

виборі

ліцензії,

будуть

діяти

правила:

● файл не буде використаний для створення продукту, а тільки для тимчасового публічного показу
і демонстрації
● файл не буде використаний для вільного поширення і цілей, які передбачають комерційне
тиражування
● рекомендована галереям для проведення виставок, тимчасових показів та експозицій.
Ліцензія на ексклюзивне володіння. При виборі ліцензії, будуть діяти правила:
● файл існує в одному оригінальному примірнику, унікальний і невідтворюваний
● файл передається покупцеві з правами на його використання з метою просування та продажу,
крім тиражування і відтворення
● рекомендована колекціонерам, які прагнуть до володіння унікальними предметами мистецтва і
ексклюзивності
Ліцензія
При

на
виборі

ліцензії,

володіння
будуть

+
діяти

використання.
правила:

● файл може бути використаний для створення продукту, якому він додасть цінність (наприклад,
для web-шаблонів, футболок, сувенірів)
● файл використовується з комерційною метою і може мати обмежений тираж;
● рекомендована корпоративним клієнтам і бізнесам, які будуть виробляти тиражний продукт на
основі предмета мистецтва
Ліцензія на творчість.
Прі
виборі

ліцензії,

будуть

● файл передається з метою його творчої переробки та адаптації
● файл передається з метою створення похідних творів, колажів
● не передбачає комерційного використання
● рекомендована художникам і іншим творцям

діяти

правила:

Щоб обговорити деталі комерційного використання Об'єкту або Видання, будь ласка, зв'яжіться з нами
тут info@v-art.digital.
Якщо учаснику-покупцеві
ідентифікатор замовлення.

потрібна

квитанція,

зв'яжіться

з

нами,

вказавши

відповідний

Видання можуть бути сумісні не з усіма пристроями, операційними системами та носіями. Учасникпокупець повинен переконатися, що придбана редакція сумісна з пристроями, операційними системами
і носіями, використовуваними Колекціонером (незалежно від того, чи є Колекціонер самим Учасникомпокупцем або ким-небудь ще) перед покупкою, переглянувши наші часті питання.
V-Art має право включати невидимі цифрові водяні знаки або інше кодування у Виданні, щоб
забезпечити можливість прив'язки Видання до його Сертифікату справжності і відстежувати потенційні
порушення наших прав або прав Художників.

Можуть бути випадки, коли робота V-Art піддається впливу несприятливих наслідків або стає
недоступною в результаті технічних труднощів, з якими стикається V-Art або в Інтернеті, або в результаті
інших об'єктивних обставин, які знаходяться поза нашим контролем.
Зверніть увагу, що ми не можемо гарантувати безперервний, безперебійний або безпечний доступ до VArt або будь-якого матеріалу, який на ньому з'являється. У разі проведення технічних робіт і введення
періоду запланованої недоступності Послуг, ми проінформуємо про це користувачів V-Art шляхом
подання відповідного повідомлення, яке з'явиться на одній або декількох сторінках V-Art і буде вислано
вам на пошту.
Користувачі можуть бути видалені з платформи за недотримання цих Умов та/або Принципів
спільноти, що в свою чергу означатиме припинення або видалення облікового запису Користувача,
анулювання прав Користувача на Послуги V-Art, вилучення Користувача зі списку Сайту, або
додаткового відшкодування грошового збитку. V-Art має односторонні повноваження і право на свій
розсуд видаляти, призупиняти або відкликати доступ користувачів до транзакцій на V-Art або будь-яких
інших Послуг.
Зверніть увагу, що ми можемо з часом змінити назву V-Art або веб-адресу (URL), яку ви
використовуєте для доступу до V-Art.
Ми можемо додавати функції і можливості, у тому числі перелічені у даних Умовах, в Послуги або
видаляти їх з Послуг по мірі розвитку і змін V-Art з плином часу.
ЯК ВИ МОЖЕТЕ ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ?
Якщо у вас є питання або коментарі з приводу Умов, ви можете написати нам за адресою
info@v-art.digital або поштою.
за адресою:
ТОВ «В-Арт»
Адреса компанії: 61016, Україна, Харківська область, м Харків, вул. Чернігівська, корп. 35-Б

