SMLOUVA O STUDENTSKÉM POUŽÍVÁNÍ
(Student Use Agreement)
Akademické pracoviště, na kterém se účastníte kurzů hodnocených kreditem, je členem programu MSDN® Academic Alliance
(MSDNAA), a jako takové je oprávněno poskytnout vám software zařazený do programu pro používání na osobním počítači. K tomu je
zapotřebí, abyste vyjádřili souhlas s pravidly používání softwaru MSDNAA, smlouvou MSDN EULA (End-User License Agreement), jejím
doplňkem MSDNAA License Amendment, případně s dalšími pravidly stanovenými pracovištěm.
Správce programu MSDNAA pro vaše pracoviště vede záznamy o studentském používání, na základě požadavku poskytuje souhrnné
údaje o tomto používání společnosti Microsoft® a odpovídá za úplné dodržování podmínek programu ze strany uživatelů z pracoviště
(studentů, členů akademického sboru a technických pracovníků).
Instalací, kopírováním nebo jiným používáním softwaru vyjadřujete souhlas s podmínkami smlouvy EULA a doplňku License
Amendment. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, software neinstalujte, nekopírujte ani jinak nepoužívejte.

Pravidla pro instalaci
• Chcete-li získat oprávnění k instalaci software z programu do svého osobního počítače, musíte být zapsáni alespoň do jednoho kurzu
hodnoceného kreditem na členském pracovišti.
• Pracoviště vám může poskytnout přístup k serveru pro stažení nebo vám dočasně zapůjčit kopii softwaru pro instalaci do vašeho osobního
počítače.
• U některých produktů můžete obdržet kód Product Key pro instalaci softwaru. Kód Produkt Key nesmíte vyzradit jiné osobě.

Pravidla pro používání
• Nesmíte předávat kopie zapůjčeného nebo staženého softwaru dalším osobám. Ostatní oprávnění studenti musí software získat způsobem
stanoveným správcem programu MSDNAA.
• Software můžete používat pro nekomerční účely, jako je výuka, výzkum, návrh, vývoj a testování projektů v rámci výukových úkolů, testů nebo
osobních projektů. Software MSDNA nesmíte použít pro vývoj softwaru za účelem dosažení zisku.
• Pokud se již na členském pracovišti neúčastníte dalších kurzů hodnocených kreditem, nemůžete získat další software MSDNAA. Můžete však
pokračovat v používání dříve instalovaných produktů, pokud budete i nadále dodržovat pravidla programu MSDNAA.
• Pokud porušíte podmínky smlouvy EULA nebo doplňku License Amendment, správce programu MSDNAA bude požadovat potvrzení
o odstranění softwaru programu z vašeho osobního počítače.

Souhlas se smlouvou
Níže uvedeným podpisem vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy MSDN EULA, doplňku MSDNAA License Amendment,
smlouvy o studentském používání MSDNAA Student Use Agreement a se zásadami používání softwaru stanovenými vaším pracovištěm.

Podpis studenta

Datum
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