1.Коришћењем и приступањем интернет порталу Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО прихватате
услове коришћења
2.Ни један део портала www.pravdaipravo.org не сме се користити у незаконите сврхе нити за
промовисање истих.
3.www.pravdaipravo.org дели и линкује вести са других портала и сајтова уз уредно навођење
извора. На линковане садржаје немамо ауторска права и не можемо бити одговорни за њихову
садржину.Не можемо одговарати на тачност, потпуност и истинитост обајава постављених вести и
коментара нити ставова изнетих у њима.
4.Коришћењем интернет издања Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО обавезјете се да нећете
постављати вести, поруке или коментаре који садрже увреде, претње, псовке, порнографију,
вулгарне изразе, клевете, позиве на насиље, изражавање националне нетрпељивости и називање
било кога погрдним именима. Сви облици националне, расне, верске, сексуалне, родне и било
које друге мржње су забрањени.
5.У доброј намери су омогућени и неки сервиси на интернет издањима Удружења грађана ПРАВДА
И ПРАВО портал и саме сервисе користитете на властиту одговорност и Удружење грађана се не
може сматрати одговорним за било какву штету насталу коришћењем.
6.www.pravdaipravo.org штити приватност корисника у највећој могућој мери. Обавезује се да
приватне податке корисника неће дистрибуирати другим лицима осим уз дозволу корисника или у
случају тешког кршења правилника и незаконитих активности.
7.Намерно и систематско ометање других корисника неће бити толерисано и сваки корисник који
се буде понашао супротно правилима биће санкционисан.
8.Напомињемо да се сваки коментар, објава и порука чувају као и Ваша ИП адреса за случај
непоштовања и кршења правилника.
9.Информација из приватног живота (писмо, дневник, забелешка и слично) запис лика
(фотографски, цртани, филмски и слично) и запис гласа не може се обајвљивати без пристанка
лица чијег се приватног живота информација тиче
10.За сваку објаву , поруку, коментар... одговаоран је корисник који је исти поставио и сносиће сву
одговорност и надокнадити штету за поставку не дозвољеног материјала
11.Није дозвољена употреба материјала који су заштићени ауторским правима осим ако не постоји
одговорајуће овлашћење за коришћење туђег ауторског дела. Удружење грађана ПРАВДА И
ПРАВО и редакција портала не одговарају за поставку оваквих материјала а одговорност сноси
искључиво корисник који их је поставио.
12.Оглашавање било које врсте није дозвољено ако није спроведено у договору са Удружењем
грађана ПРАВДА И ПРАВО. Постављање линкова у контексту текста или дискусије дозвољено је
сем ако се не ради о рекламирању.

13.Корисничка имена која су увредљива или сачињена и усмерена против неке особе или групе
брисаће се
14.Уколико видите коментар или поруку за коју сматрате да је у супротности са статутом циљевима
и правилницим а Удружења, сматрате га непримереним , увредљивим ии да је у питању спам
молимо Вас да обавестите администратора или редакцију.
15.Удружење и редакција немају обавезу да појединачно образлажу разлоге за неодобрење или
уклањање порука и коментара и задржавају право да укину сваки налог корисника без предходног
обавештавања.
16.Санкционисање корисника може бити привремено и трајно
17.Корисници који злоупотребе портал за слање порнографског материјала претњи или за
вређање биће удаљени са портала
18.Корисници који остављају своје коментаре под псеудонимом неће бити дискримисани у односу
на оне који то раде под својим именом
19,Удружење грађана ПРАВДА И ПРАВО и редакција задржавају право на промене Услова
коришћења без упозорења корисника.
20.Коришћењем садржаја на интернет порталу сматра се да сте упознати са правилницима
Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО

