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Ліцензійні правила компанії Clarivate Analytics для Користувача 

 
1. ПРАВО ВЛАСНОСТІ 
(a) Інтелектуальна власність. Товар компанії «Кларівейт Аналітікс», доступ до якого ви 
отримуєте (далі – «Товар»), містить запатентовану технологію й авторські матеріали, що 
належать компанії «Кларівейт Аналітікс» («ми», «нас», «наш» або «Кларівейт») та/або 
нашим стороннім ліцензіарам. Будь-яке використання Товару та наших матеріалів, 
доступних у Товарі («Контент»), обмежене та має бути погоджено нами в письмовій формі.  
(б) Товарні знаки. Назва «Кларівейт Аналітікс» і назва Товару є знаками для товарів і 
послуг компанії «Кларівейт» або її афілійованих осіб. Усі назви інших зазначених товарів і 
послуг є товарними знаками їхніх відповідних власників. 
2. ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА 
(a) Права використання. Якщо ви, кінцевий користувач («ви» або «ваш»), отримали ключ 
підписки від нас або вашого Адміністратора, ви маєте право: (і) шукати, отримувати доступ, 
завантажувати та роздруковувати розумну кількість Контенту, який розумно необхідний 
для особистого користування, роботи та внутрішніх цілей вашого роботодавця; (іі) 
поширювати копії Контенту серед інших людей, які (як вам відомо) є користувачами товару 
у вашій організації; (ііі) включати несуттєві частини Контенту як побічні зразки або для 
ілюстративних чи демонстраційних цілей, зокрема в доповідях, підготовлених для 
внутрішніх цілей, а також за умови, що ви включили таке підтвердження: «Джерело: 
“Кларівейт Аналітікс”.». 
(б) Розумна кількість. Ми визначаємо «розумну кількість» Контенту для завантаження, 
порівнюючи вашу активність щодо завантаження із середньорічними обсягами 
завантаження всіх клієнтів компанії «Кларівейт», що використовують Товар.  
(в) Несуттєва частина. Ми визначаємо «несуттєву частину» завантаженого Контенту як 
кількість Контенту, взятого з Товару, який: (1) не матиме значної комерційної цінності сам 
по собі; (2) не буде виступати як заміна доступу до Товару компанії «Кларівейт» для тих 
осіб, які не мають доступу до цього Товару.  
(г) Ліцензійна угода. Якщо ви хочете більше дізнатися про всі права, які ви або ваш 
роботодавець маєте щодо використання Товару або будь-якого Контенту, вам слід 
звернутись до ліцензійної угоди між вами або вашим роботодавцем і компанією 
«Кларівейт» абоавторизованими посередниками (ваша «Ліцензійна угода»), або ж 
зв’язатись із нашим Міжнародним центром підтримки клієнтів. 
3. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ  
(a) Обмежений доступ. Якщо ви ще не отримали ключ підписки від нас або вашого 
Адміністратора, ви не повинні використовувати Товар або будь-який Контент.  
(б) Ліцензійна угода. Ви не маєте права робити нічого, що може призвести до порушення 
умов Ліцензійної угоди, зокрема: (і) дозволяти будь-кому іншому використовувати ваше 
ім’я користувача/пароль; (іі) завантажувати надлишкову кількість Контенту; (ііі) надавати 
Контент будь-кому іншому, крім ліцензованих, схвалених документів або звітів, створених 
у рамках вашої звичайної роботи; (iv) автоматично завантажувати, глибоко аналізувати 
текст або індексувати Контент; (v) використовувати Товар або Контент для надання послуг 
будь-кому за межами вашої організації; (vі) видаляти повідомлення про права власності на 
Товар або Контент.  
(в) Заборони. За винятком випадків, описаних у цих Умовах користування або іншим 
чином санкціонованих у вашій Ліцензійній угоді, ви не маєте права використовувати, 
копіювати, адаптувати, перекладати, модифікувати, продавати, розповсюджувати або 
створювати похідні бази даних, послуги або роботи на основі Товару або Контенту.  
(г) Декомпіляція. Якщо інше не передбачено в Ліцензійній угоді, ви маєте право 
здійснювати зворотне проектування, декомпілювати або демонтувати будь-яке програмне 



забезпечення або технології, що містяться в Товарі або Контенті, лише тією мірою, якою це 
прямо передбачено законом, якщо такі права не можуть бути змінені за угодою.  
(ґ) Зберігання. За винятком Несуттєвих частин, або якщо ви знаєте, що ваш роботодавець 
придбав ліцензію на архівування для зберігання Контенту, ви не маєте права зберігати 
Контент, який ви друкуєте або завантажуєте, більш ніж 3 місяці. 
4. КОНТЕНТ ТРЕТІХ ОСІБ  
Якщо Товар включає в себе дані та програмне забезпечення третіх осіб, ви також повинні 
дотримуватись будь-яких додаткових умов, які ми зобов’язані передати вам. Дивіться 
умови щодо третіх осіб на сайті: http://terms.clarivate.com. 
5. ОБЛІКОВІ ДАНІ  
Ваше ім’я користувача та пароль є конфіденційними та не повинні розкриватись третім 
особам (зокрема іншим співробітникам або підрядникам, які працюють на вашого 
роботодавця). 
6. ПРОТИПРАВНА ПОВЕДІНКА 
(a) Дотримання норм. Використання Товару або інших послуг, що надаються нами або 
нашими афілійованими особами в будь-яких цілях, що є незаконними або будь-яким чином 
можуть перевищувати межі вашого санкціонованого доступу або іншим чином пошкодити, 
відключити, перевантажити або порушити функціонування Товару або інших послуг, що 
надаються нами або нашими афілійованими особами, або використання Товару або інших 
послуг будь-якою іншою особою суворо заборонені. Заборонені дії включають, зокрема: (і) 
порушення або спроби порушення заходів безпеки; (іі) доступ до даних, які не призначені 
для використання, або вхід у сервер або обліковий запис, до якого ви не маєте права 
доступу; (ііі) спроби зондування, сканування або тестування вразливості системи або 
мережі, або порушення безпеки або аутентифікації без відповідного дозволу; (iv) спроба 
перешкодити наданню послуги будь-якому користувачу, хост-системі або мережі; (v) 
підробка будь-якого заголовка пакета TCP/IP або будь-якої частини інформації заголовка в 
будь-якому електронному листі або публікації тематичної групи; (vi) будь-які заходи для 
того, щоб отримати послуги, які ви не маєте права отримувати.  
(б) Співробітництво. Протиправна поведінка може призвести до цивільної або 
кримінальної відповідальності. Ми будемо розслідувати випадки, які можуть включати такі 
порушення, і можемо залучати та співпрацювати з правоохоронними органами для 
переслідування користувачів, які беруть участь у таких порушеннях. 
7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ  
Отримуючи доступ до Товару та використовуючи його, ви погоджуєтесь із тим, що ми 
будемо збирати та використовувати ваші персональні дані відповідно до нашої політики 
конфіденційності. Дивіться нашу Заяву про конфіденційність за адресою: 
http://terms.clarivate.com. 
8. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
(a) ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ. ВАШ ДОСТУП ДО ТОВАРУ ТА КОНТЕНТУ ТА ЇХ 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є» ТА «ЯК ДОСТУПНО». МИ 
ТА НАШІ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ ДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЗАПЕВНЕНЬ І 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ, 
КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ, ТОЧНОСТІ, 
ПОВНОТИ, НАДІЙНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ, ПОВНОЮ МІРОЮ, ПЕРЕДБАЧЕНОЮ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ. ПРОДУКТ МОЖЕ МІСТИТИ ПОСИЛАННЯ НА ІНТЕРНЕТ-
САЙТИ ТРЕТІХ ОСІБ. ЯКЩО ЦІ ПОСИЛАННЯ ІСНУЮТЬ, ВОНИ НАДАЮТЬСЯ 
ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВАШОЇ ЗРУЧНОСТІ. МИ НЕ КОНТРОЛЮЄМО ЦІ ІНТЕРНЕТ-
САЙТИ ТА НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ ЗМІСТ. ВКЛЮЧЕННЯ 
ПОСИЛАНЬ НА ТАКІ ІНТЕРНЕТ-САЙТИ В ТОВАРІ НЕ ОЗНАЧАЄ СХВАЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ НА ТАКИХ ІНТЕРНЕТ-САЙТАХ АБО ЖОДНОГО ЗВ’ЯЗКУ З ЇХНІМИ 
ОПЕРАТОРАМИ. МИ НЕ ДАЄМО ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЗАПЕВНЕНЬ АБО 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ЦИХ ІНТЕРНЕТ-САЙТІВ.  



(б) ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ПОРАД. МИ Є ПОСТАЧАЛЬНИКОМ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ І НЕ НАДАЄМО ЮРИДИЧНИХ, ФІНАНСОВИХ АБО 
ІНШИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ. КОНТЕНТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ. ВІН НЕ Є ПРОФЕСІЙНОЮ 
КОНСУЛЬТАЦІЄЮ, А ТАКОЖ НЕ ПОВИНЕН ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ АБО 
РОЗГЛЯДАТИСЬ ЯК ЗАМІНА КОНКРЕТНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ЩОДО КОНКРЕТНИХ 
ОБСТАВИН. АНІ МИ, АНІ НАШІ АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ, АНІ НАШІ СТОРОННІ 
ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ 
ВТРАТИ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ 
ВАМИ, ВАШИМ РОБОТОДАВЦЕМ, КЛІЄНТОМ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ІНШОЮ ТРЕТЬОЮ 
ОСОБОЮ.  
(в) ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. У ВСІХ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ 
ВИПАДКАХ, АНІ МИ, АНІ НАШІ АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ, АНІ НАШІ СТОРОННІ 
ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ, 
ДЕЛІКТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ) АБО ІНШИМ ЧИНОМ ЗА: (1) 
ПОШКОДЖЕННЯ, ЗМІНИ, ВТРАТИ ЧИ НЕПРАВИЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ (ЗАЛЕЖНО ВІД 
ОБСТАВИН) ДАНИХ, ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ВАМ АБО 
ТРЕТІМ ОСОБАМ; (2) ВТРАТИ АБО ПОШКОДЖЕННЯ, ВИКЛИКАНОГО 
НЕНАЛЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДАНИХ ПІД ЧАС ПЕРЕДАЧІ ЧЕРЕЗ ПУБЛІЧНІ 
ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ АБО ОБ’ЄКТИ; (3) БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ АБО 
ШТРАФНІ ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТОВАРУ АБО 
КОНТЕНТУ. ЦІ ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ, НАВІТЬ ЯКЩО МИ 
БУЛИ ПОПЕРЕДЖЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ АБО МОГЛИ ПЕРЕДБАЧИТИ ТАКІ 
ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


