INFORMACJA O WARUNKACH UŻYTKOWANIA
KORZYSTAJĄCEGO Z OPROGRAMOWANIA STATISTICA
W RAMACH UCZELNIANEJ/WYDZIAŁOWEJ LICENCJI
AKADEMICKIEJ

Program Licencji Akademickich ma na celu umożliwienie pracownikom i
studentom wyższych uczelni i innych instytucji edukacyjnych nabycie
prawa do używania legalnych kopii pakietu oprogramowania
STATISTICA po znacznie niższych cenach. Oprogramowanie chronione
jest prawem autorskim i umowami międzynarodowymi o ochronie praw
autorskich i własności intelektualnej.

1. StatSoft Inc. udziela prawa do użytkowania oprogramowania (udziela
licencji użytkownikowi końcowemu) w okresie obowiązywania Licencji
Akademickiej.
2.Licencja
Akademicka
nie
obejmuje
prawa
do
dowolnego
rozporządzania oprogramowaniem, w szczególności prowadzenia jego
swobodnej
dystrybucji.
Każda
instalacja
oprogramowania
na
komputerze oraz sieciowe udostępnienie oprogramowania na każdym
stanowisku uważane jest za nową licencję użytkownika końcowego,
która musi być formalnie zarejestrowana i za którą należy wnosić
odpowiednie opłaty. Uczelnia nie jest uprawniona do udostępniania
oprogramowania w innej formie niż wynika to z warunków udzielania
Licencji Akademickiej.
3.Uczelnia wyznaczy osobę, przez którą przekazywane mu będą kolejne
nowe wersje programu i informacje dla użytkowników końcowych.
StatSoft będzie udzielał pomocy technicznej poprzez wyznaczoną przez
Centrum Komputerowe osobę a nie bezpośrednio użytkownikom
końcowym.
4.Dokumentacja nie może być kopiowana, ani też zwielokrotniana.
Uczelnia może nabyć kolejne zestawy dokumentacji.
5.Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w działalności
edukacyjnej i badawczej Uczelni przez jej pracowników i studentów.
6.Użytkownik Oprogramowania, posiadający jedną licencję użytkownika
końcowego może zainstalować i używać Oprogramowanie tylko na

jednym
komputerze.
Dotyczy
to
w
szczególności
wykorzystywanych na pracowniach komputerowych.

licencji

7.Użytkownicy końcowi, którzy używają oprogramowania STATISTICA
na samodzielnych stanowiskach i ci, którzy używają go w sieci
podlegają tym samym opłatom, warunkom i wymogom korzystania z
oprogramowania. Na przykład, jeżeli Instytut chce zapewnić pracę z
programem STATISTICA w sieci na 10 stanowiskach roboczych, to musi
uzyskać dla nich 10 licencji użytkownika końcowego.
8. W ciągu 30 dni przed terminem, w którym może wygasnąć umowa,
użytkownicy końcowi są zobowiązani do sprawdzenia, czy umowa
zawarta przez Uczelnię zostanie przedłużona. Jeżeli umowa nie zostanie
przedłużona, wówczas najpóźniej w dniu wygaśnięcia umowy wszystkie
kopie oprogramowania muszą zostać usunięte z dysków komputerów na
których były zainstalowane.

