
Zobowiązanie nr  ….../......  do przestrzegania warunków korzystania z oprogramowania firmy Microsoft 
 

 
 Uprzejmie proszę o założenie konta użytkownika w portalu Microsoft Imagine zgodnie z następującymi danymi: 
 

 

Imię i Nazwisko:  .................................................................................................................  
 
Wypełnia pracownik 
 

Nazwa katedry:  ..............................................................................  

 .........................................................................................................  

e-mail: ..................................................................@ue.katowice.pl 

 ..............................................................................................................................................  

Adres pobytu stałego:  ......................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

Adres instalacji oprogramowania:....................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 
Wypełnia student 
 

Nr legitymacji studenckiej:  ..........................................................  

Kierunek i rok studiów:  ................................................................  

e-mail:  ................................................................ @edu.uekat.pl 
 

Wydział:   WBFiA          WE          WFiU          WIiK          WZ          CI   

oraz wnoszę o przekazanie mojego adresu  e-mail wskazanego powyżej do Spółki Microsoft Corporation i innych podmiotów współpracujących 
z nią  w ramach programu Microsoft Imagine Premium, celem skorzystania z programu.                  

Zobowiązuję się do wykorzystywania dostępnego w portalu Microsoft Imagine oprogramowania wyłącznie do celów dydaktycznych oraz 
naukowych w rozumieniu zasad określonych w licencji Microsoft Imagine Subscription Agreement, 
oraz zapoznałem się z zasadami prywatności firmy Microsoft zgodnie z Microsoft Privacy Statement.  

 

Ponadto jako Użytkownik programu Microsoft Imagine Premium, akceptuję poniższe warunki korzystania z oprogramowania firmy Microsoft: 
 

 

1. Użytkownik w momencie podpisania zobowiązania musi być pracownikiem/studentem przyporządkowanym organizacyjnie do jednostki 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

2. Użytkownik  nie ma prawa odsprzedaży i udostępniania oprogramowania w jakiejkolwiek formie osobom trzecim w granicach RP oraz 
poza granicami RP w tym również otrzymanych numerów seryjnych i kluczy aktywacyjnych z nim związanych. 

3. Prawo do korzystania z oprogramowania obejmuje czas trwania studiów lub pozostawania w stosunku pracy przez Użytkownika i może 
zostać skrócony w wyniku naruszenia zasad określonych w punktach niniejszego zobowiązania.  

4. Po zakończeniu korzystania Użytkownik zobowiązany jest do trwałego usunięcia oprogramowania i dokumentów (dowolnej postaci) 
zawierających: numery seryjne, klucze aktywacyjne, itp. oraz zniszczenia kopii pobranych z portalu Microsoft Imagine, chyba że Umowa 
Licencyjna stanowi inaczej.  

5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z procedurami korzystania z portalu Microsoft Imagine umieszczonymi na stronie serwisu WWW  
(www.ci.ue.katowice.pl) i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

6. Użytkownik oświadcza, że zainstaluje oprogramowanie wyłącznie na komputerach, które są: przekazane mu w użytkowanie przez 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dotyczy to również komputerów znajdujących się w laboratoriach komputerowych będących pod 
opieką Użytkownika) ; jego własnością lub własnością osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z Użytkownikiem. 

7. Użytkownik oświadcza, że pobrane oprogramowanie wykorzystywane będzie w celach niezarobkowych i niekomercyjnych. 
8. Użytkownik oświadcza, że otrzymane numery seryjne i klucze aktywacyjne będą wykorzystane jedynie do oprogramowania pobranego 

z portalu Microsoft Imagine. 
9. Konto Użytkownika w portalu Microsoft Imagine może być zablokowane przez administratora w przypadku naruszenia zasad określonych 

w punktach niniejszego zobowiązania,  oraz w przypadku wątpliwości czy Użytkownik nadal jest pracownikiem/studentem 
przyporządkowanym organizacyjnie do jednostki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

10. Użytkownik pobiera oprogramowanie bez żadnych gwarancji i bez jakiegokolwiek wsparcia technicznego jedynie do samodzielnej 
instalacji i konfiguracji. 

11. Uczelnia obarczy Użytkownika wszelkimi kosztami jakie poniesie na skutek roszczeń finansowych firmy Microsoft, powstałych przez 
niedotrzymanie niniejszego zobowiązania przez Użytkownika. 

 
 

      Data i podpis Użytkownika 
 

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych przez Spółkę Microsoft Corporation i inne podmioty współpracujące 
z nią w ramach programu Microsoft Imagine Premium na potrzeby administracji kontem Użytkownika, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016r. nr 922).         
Użytkownik upoważnia i wyraża zgodę na przekazanie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach swojego adresu e-mail Spółce 
Microsoft Corporation i innym podmiotom współpracującym z nią w ramach programu Microsoft Imagine Premium.    
          
 
          

Data i podpis Użytkownika 
 


