ZAŁĄCZNIK 2a
DO
RAMOWEJ UMOWY LICENCYJNEJ nr 95103 NA OPROGRAMOWANIE SAS®
DLA Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej („UCZELNIA”)

WARUNKI KORZYSTANIA z oprogramowania SAS® do użytku domowego
Imię, nazwisko, funkcja, związek z Uczelnią,
zwany dalej Użytkownikiem niniejszym akceptuje poniższe warunki korzystania z oprogramowania SAS®
do użytku domowego
W zamian za przyznanie mi prawa do posiadania i użytkowania oprogramowania SAS firmy SAS Institute
Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513, USA, wymienionego w niniejszym załączniku
(zwanego dalej "Oprogramowaniem") na moim osobistym komputerze lub stacji roboczej, wyrażam zgodę
na poniższe warunki:
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2.

3.
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Oprogramowanie stanowi własność chronioną prawami autorskimi SAS Institute Inc., SAS Campus
Drive, Cary, North Carolina 27513, USA lub jego licencjodawców. Ani Użytkownik, ani Uczelnia nie
posiadają prawa własności do dostarczonego mi Oprogramowania lub jego kopii. Użytkownik nie
ma prawa udzielania dalszych licencji lub innego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim
bez względu na sposób i warunki takiego udostępniania.
Korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania odbywa się w ramach licencji udzielonej przez
SAS Institute sp. z o.o. Uczelni. Jakiekolwiek komercyjne lub przynoszące zyski wykorzystanie
Oprogramowania jest surowo zabronione. Oprogramowanie może być dostępne i używane
wyłącznie w Polsce.
Kod źródłowy, stanowiący podstawę kodu obiektowego, dostarczonego wraz z Oprogramowaniem
(zwany dalej „Kodem źródłowym”) stanowi tajemnicę handlową SAS Institute Inc., SAS Campus
Drive, Cary, North Carolina 27513, USA. Użytkownik nie ma upoważnienia do dostępu do Kodu
źródłowego. Nie wolno deasemblować, rekonstruować lub dekompilować Oprogramowania lub w
inny sposób próbować uzyskać dostęp do Kodu Źródłowego.
Użytkownik nie może kopiować Oprogramowania
OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST „TAKIE, JAKIE JEST”, BEZ ŻADNYCH
GWARANCJI,
RZECZYWISTYCH
LUB
DOROZUMIANYCH
ORAZ
BEZ
POMOCY
TECHNICZNEJ. Ani SAS Institute Inc., ani SAS Institute sp. z o.o., ani Uczelnia nie ponoszą
wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe z używaniem Oprogramowania
przez Użytkownika. W szczególności ani SAS Institute sp. z o.o., ani SAS Institute Inc., ani
Uczelnia nie ponoszą odpowiedzialności za (1) szkody szczególne, przypadkowe, bezpośrednie
lub pośrednie, wtórne, w tym między innymi za utratę zysku, utratę danych, odtwarzanie danych i
zadośćuczynienia, lub (2) jakiekolwiek szkody osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z
Oprogramowania przez Użytkownika.
Jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie złożony w związku z Oprogramowaniem jakikolwiek
pozew o naruszenie praw autorskich, patentu, tajemnicy handlowej lub praw własności
intelektualnej, Użytkownik niezwłocznie zawiadomi o tym Uczelnię lub bezpośrednio SAS Institute
sp. z o. o.
W każdym z następujących przypadków: (i) zakończenie, zawieszenie lub przerwanie studiów na
Uczelni dotyczące Użytkownika; (ii) zakończenie obowiązywania Umowy Licencyjnej na
Oprogramowanie SAS® dla Uczelni albo (iii) stosownego, pisemnego żądania zwrotu kopii
Oprogramowania skierowanego do Uczelni przez SAS i odpowiadającego mu żądaniu Uczelni
skierowanego do Użytkownika; Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu kopii
Oprogramowania Uczelni.
Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez SAS Institute sp. z o.o. jego
danych osobowych, uzyskanych od Uczelni w związku z korzystaniem z Oprogramowania.

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z treścią niniejszego dokumentu, rozumiem go i akceptuję
zawarte w nim warunki.
Zatwierdzone przez:
Student:
Imię i nazwisko:
nr. indeksu:
Ulica:
Miasto i kod
pocztowy:
Kraj:
Telefon:
E-mail:
Czytelny podpis:
Lista Oprogramowania, przekazanego do posiadania i użytkowania, na komputerze osobistym lub
stacji roboczej, na warunkach określonych w niniejszym załączniku:
Edukacyjny Zestaw Analityczny SAS 9®
SAS® Credit Scoring for SAS Enterprise Miner
SAS® Enterprise Miner™
SAS® Forecast Server
SAS® Text Miner
SAS® OLAP Server
SAS® In Memory Statistics for Hadoop
SAS® Visual Analytics
SAS® Visual Statistics

