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INFORMACJA O WARUNKACH KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ESRI ARCGIS  W RAMACH

LICENCJI AKADEMICKIEJ SITE:

Licencja  akademicka  SITE  oprogramowania  ArcGIS  ma  na  celu  umożliwienie  pracownikom  i
studentom Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu  nabycia  prawa  do  korzystania  z  legalnych  kopii  pakietu  oprogramowania  ArcGIS  w
nielimitowanej liczbie końcowych użytkowników. Licencja akademicka SITE obejmuje okres 1 roku,
począwszy  od  01.11.2021 r.  Dalsze  korzystanie  z  oprogramowania  wymaga  jej  corocznego
odnowienia/  przedłużenia.  Oprogramowanie  chronione  jest  prawem  autorskim  i  umowami
międzynarodowymi  o  ochronie  praw autorskich  i  własności  intelektualnej,  których przestrzeganie
potwierdzone jest  odpowiednią  umową licencyjną zawartą  przez Wydział  Inżynierii  Środowiska i
Inżynierii Mechanicznej z firmą ESRI Inc. reprezentowaną przez ESRI Polska.  

1. Licencja  akademicka  SITE  nie  obejmuje  prawa  do  dowolnego  rozporządzania  oprogramowaniem,  w
szczególności  prowadzenia  jego  dystrybucji.  Instalacja  oprogramowania  na  komputerze  oraz  sieciowe
udostępnienie  oprogramowania  na  każdym stanowisku uważane  jest  za  wydanie  licencji  użytkownikowi
końcowemu, a zatem musi być formalnie zarejestrowana przez Wydział. 

2. Użytkownik  końcowy (rozumiany  jako  pracownik  i/lub  student  WISIM UP w Poznaniu) oświadcza,  że
oprogramowanie  nie  będzie  przez  niego  kopiowane  i  udostępniane  innym  użytkownikom.  Oświadcza
jednocześnie,  że udostępnione klucze instalacyjne i/lub certyfikaty nie zostaną przekazane lub ujawnione
osobom trzecim.

3. Użytkownik  końcowy  oświadcza,  że  otrzymane  oprogramowanie  lub  przekazane  certyfikaty  nie  będą
wykorzystywane do innych celów niż edukacyjne prowadzone przez WISIM UP w Poznaniu. Jednocześnie
użytkownik końcowy oświadcza, że udostępnione dane i materiały edukacyjne w ramach licencji SITE, w
tym  za  pośrednictwem  portalu  ESRI  Virtual  Campus,  nie  będą  przez  niego  wykorzystane  w  sposób
niezgodny z zasadami opisanymi w licencji, co do których przestrzegania zobowiązał się WISIM jako strona
umowy, a tym samym składając kartę rejestracyjna zobowiązał się również użytkownik końcowy.

4. Użytkownik  oprogramowania  posiadający  jedną  licencję  użytkownika  końcowego  może  zainstalować  i
używać oprogramowanie  tylko  na jednym komputerze.  W przypadku instalacji  sieciowych obowiązują
zasady rejestracji użytkowników określone w punkcie 2 warunków użytkowania, przy czym rejestrowana jest
ogólna  liczba  licencji  (stanowisk)  z  zainstalowanym  oprogramowaniem  ArcGIS  wyłącznie  w  obrębie
jednostki organizacyjnej.
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5. W  przypadku  zmiany  komputera/  przeinstalowania  systemu,  użytkownik  końcowy  jest  zobowiązany
deautoryzować oprogramowanie na poprzednim komputerze/ systemie.

6. Użytkownicy końcowi, którzy używają oprogramowania ArcGIS na samodzielnych stanowiskach i ci, którzy
używają go w sieci podlegają tym samym warunkom i wymogom korzystania z licencji oprogramowania.

7. W ciągu 1 miesiąca (30 dni) przed terminem wygaśnięcia umowy, użytkownik końcowy jest zobowiązany do
sprawdzenia,  czy  umowa  zawarta  przez  Wydział  zostanie  przedłużona.  Jeżeli  umowa  nie  zostanie
przedłużona,  wówczas  najpóźniej  w  dniu  wygaśnięcia  umowy (31.10.2022  r.)  wszystkie  kopie
oprogramowania muszą zostać usunięte z dysków komputerów, na których były zainstalowane. Dotyczy to
również danych, które są własnością wytwórcy oprogramowania. Oprogramowanie i dane udostępnione w
formie nośników CD i DVD musi być bezwzględnie zwrócone administratorowi licencji, od którego zostały
pobrane. 

8. Użytkownik końcowy, który traci status pracownika lub studenta WISIM UP w Poznaniu jest zobowiązany
do  bezzwłocznej  deinstalacji  oprogramowania  oraz  zwrotu  wydanych  nośników  i  certyfikatów  oraz
skasowania wszystkich danych, które są objęte licencją SITE oprogramowania ArcGIS.

9. Użytkownik końcowy oświadcza,  że został  poinformowany o możliwości  cofnięcia licencji  w przypadku
nieprzestrzegania  warunków licencji  oraz  możliwych  konsekwencjach  i  sankcjach  jakimi  jest  zagrożone
nieprzestrzeganie warunków licencji.

Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  zamieszczonymi  warunkami  korzystania  z
oprogramowania  Esri  ArcGIS  w  ramach  licencji  akademickiej  oraz  Licencją  „SITE”  dla
edukacji, akceptuję je i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Inżynierii
Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyłącznie do
celów  uwzględniających  potrzeby  dotyczące  obsługę  udostępniania  licencji  oprogramowania
ArcGIS firmy ESRI w ramach licencji akademickiej SITE (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z póz. zm.).

............................................................................................................
(podpis użytkownika końcowego)
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