Formularz założenia konta w systemie elektronicznej dystrybucji
oprogramowania ELMS Microsoft Imagine Premium

Nazwisko .......................................................

Imię .....................................................................

Klasa .............................................................

e-mail ..................................................................

Proszę o założenie indywidualnego konta w elektronicznym systemie dystrybucji oprogramowania
ELMS w ramach subskrypcji Microsoft Imagine Premium w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych
w Zgorzelcu.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy licencyjnej dotyczącej zasad korzystania z
oprogramowania w ramach programu Microsoft Imagine Premium, akceptuję jej zapisy i zobowiązuję się
do ich bezwzględnego przestrzegania.

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

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

miejscowość, data

czytelny podpis

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* (podpisanie oświadczenia jest potwierdzeniem zapoznania
się z informacjami zawartymi na stronie 2 formularza):
Wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka/podopiecznego* do programu Microsoft Imagine
Premium oraz przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
aktywacji konta w systemie dystrybucji oprogramowania Imagine Premium (zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

................................................
miejscowość, data

Uwaga:
* - niepotrzebne skreślić

....................................................
czytelny podpis

Informacja dla rodzica/opiekuna:
Licencja Imagine Premium daje możliwość instalowania oprogramowania dostarczonego w ramach
programu na komputerach w szkole. Dodatkowo uczniowie, którzy uczestniczą w programie, mają
możliwość bezpłatnego instalowania oprogramowania na swoich komputerach osobistych.
Warunkiem uczestnictwa w subskrypcji jest zaakceptowanie zapisów zawartych w Umowie Licencyjnej
Użytkownika Subskrypcji Imagine Premium.
Akceptacja tej umowy wiąże się ze zobowiązaniem do ścisłego przestrzegania zawartych w niej
postanowień. Ich naruszenie pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody na używanie oprogramowania
pozyskanego z subskrypcji Imagine Premium oraz określone skutki prawne.
Zgodnie z tą umową dozwolone jest:
 wykorzystywanie oprogramowania do celów edukacyjnych, prowadzenie niekomercyjnych prac
badawczych, projektowanie i wytwarzanie oprogramowania z przeznaczeniem do wyżej
wymienionych celów
 zainstalowanie 1 kopii oprogramowania na swoim własnym komputerze pod warunkiem, że
użycie to jest zgodne z licencją Imagine Premium czyli do wyżej wymienionych w poprzednim
punkcie celów
 zainstalowanie systemu operacyjnego na swoim własnym komputerze pod warunkiem, że na
tym komputerze jest już zainstalowana dowolna, poprzednia wersja systemu Windows.
Ostatnie dwa punkty należy rozumieć tak, że dozwolone jest zainstalowanie po jednym programie spośród
wszystkich dostępnych w sklepie na jednym prywatnym komputerze. Dodatkowe zastrzeżenie dotyczy
systemów operacyjnych, które można instalować tylko jako upgrade do już zainstalowanej dowolnej,
legalnej wersji Windows.
Zgodnie z tą umową zabronione jest:
 udzielanie, użyczanie, przekazywanie, odsprzedawanie oprogramowania oraz używanie go do
tworzenia systemów informatycznych spełniających funkcje związane z administracją i
zarządzaniem instytucją
 wykorzystywanie oprogramowania do celów komercyjnych, lub przy jego pomocy wytwarzanie
oprogramowania do celów komercyjnych
 udzielanie, użyczanie, przekazywanie, odsprzedawanie kluczy aktywacyjnych przeznaczonych
do aktywowania pobranego oprogramowania
 używanie kluczy aktywacyjnych do celów innych niż aktywowanie oprogramowania wyłącznie
na swoich prywatnych komputerach
 instalowanie systemu operacyjnego na komputerach na których nie było wcześniej
zainstalowanej legalnej wersji systemu Windows

