Warunki instalacji
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej udostępniając studentom i
pracownikom oprogramowanie w ramach programu Microsoft Imagine zezwala na pobranie
oprogramowania z sieci poprzez system ELMS. Wszelkie utworzone kopie nośników muszą być
kompletne i zawierać informacje o prawach autorskich i znakach handlowych.
Student instalujący oprogramowanie na swoim komputerze osobistym musi być na aktualnej liście
aktywnych studentów Wydziału. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z działalnością
edukacyjną lub naukową studenta (przedmiot, na który student uczęszcza, praca dyplomowa, koło
naukowe, udział w projekcie badawczym itp.). Informacje o zakresie oprogramowania wiążącego
się z przedmiotem student może uzyskać u prowadzącego przedmiot.
Zabrania się wykonywania kopii udostępnionego oprogramowania i użyczania udostępnionego
oprogramowania osobom nieuprawnionym.
Część udostępnianego oprogramowania może wymagać do instalacji kodów aktywacyjnych. Kody
dostarczone pracownikowi lub studentowi jednoznacznie identyfikują oprogramowanie. Zabrania się
udostępniania kodów aktywacyjnych osobom trzecim. Osoby chcące instalować oprogramowanie
otrzymają kody w ramach systemu ELMS automatycznie.
Administrator programu Microsoft Imagine jest zobligowany do rejestrowania wszelkich przypadków
udostępniania oprogramowania studentom i udostępnienia tych danych na żądanie firmy Microsoft
lub innych instytucji uprawnionych do kontroli oprogramowania.
Aby spełnić warunki licencji, na komputerach służbowych z zainstalowanym systemem Windows
pochodzącym z Microsoft Imagine muszą być zainstalowane inne programy pochodzące również z
Microsoft Imagine, np. MS Visio, Visual Studio, itd. Sytuacja taka, że na komputerze jest tylko
system operacyjny Windows i np. Matlab czy Labview jest niezgodna z warunkami licencji.
Powyższe nie dotyczy komputerów, które zostały już zakupione z systemem operacyjnym
Windows.
W przypadku komputerów prywatnych obowiązuje ta sama zasada z dodatkowym obostrzeniem:
komputery te muszą posiadać oryginalny system operacyjny Windows zakupiony wraz z
urządzeniem, a Windows pochodzący z Microsoft Imagine może być tylko upgradem istniejącego.
Sytuacja w której kupujemy komputer bez systemu operacyjnego Windows, ściągamy i instalujemy
Windows z Microsoft Imagine jest niezgodna z warunkami licencji.

Warunki używania
Student może używać udostępnionego w ramach programu oprogramowania jedynie w celach nie
komercyjnych, to jest edukacja własna, badania i projektowanie, tworzenie i testowanie rozwiązań i
projektów w ramach zajęć przewidzianych programem przedmiotu, dla którego oprogramowanie
zostało udostępnione lub projektów własnych. Zabrania się używania udostępnianego
oprogramowania do tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć
mających przynosić dochody. Zabrania się także używania udostępnianego oprogramowania do
tworzenia udostępnianych publicznie programów, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć
niedochodowych.
W przypadku ustania zależności między Pracownikiem lub Studentem a Wydziałem, na mocy której
Pracownik/Student posiadał możliwość używania udostępnianego oprogramowania, osoba ta traci
możliwość instalacji, reinstalacji oprogramowania na swoim komputerze osobistym, zachowuje
jednak możliwość dalszego używania udostępnionego w ramach programu oprogramowania
wyłącznie w celach samokształcenia, oraz wykonując projekty niekomercyjne i niedochodowe.
Naruszenie warunków podanych w niniejszej umowie lub Licencji Microsoft Imagine EULA pociąga
za sobą automatycznie utratę zgody na używanie oprogramowania użyczonego w ramach programu
i jest jednoznaczne z koniecznością natychmiastowego zaprzestania używania oprogramowania i
jego usunięcia z komputera osobistego Studenta lub Pracownika. Niezależnie od powyższego
naruszenie warunków licencji może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej
przez odpowiednie organy.

