Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Instytut Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin
e-mail: j.szydlowska@pollub.pl
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WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA W ELMS DLA WEiI
(ELMS – elektroniczny system dystrybucji oprogramowania DreamSpark)
Proszę o założenie konta w systemie ELMS
Imię: ...........................................................................................................
Nazwisko: ..................................................................................................
Adres e-mail3: ............................................................................................
Pracownik Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
Jednostka organizacyjna:............................................................................
Poszczególne punkty akceptuje się umieszczając znak  w polach .
 (zgoda wymagana) Oświadczam, że nie posiadam innego aktywnego konta w systemie ELMS dla WEiI.
 (zgoda wymagana) Zobowiązuję się do przestrzegania zasad używania oprogramowania zawartych w
umowie: Subscription Agreement - Microsoft Dreamspark Premium4, w szczególności do:
• Wykorzystywania oprogramowania wyłącznie do celów dydaktycznych i badawczych
• Nie udostępniania oprogramowania osobom trzecim
• Nie wykorzystywania oprogramowania do celów komercyjnych
 (zgoda wymagana) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut
Informatyki zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
pozycja 883 z późniejszymi zmianami). Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Instytutu Informatyki
informacji dotyczących programu DreamSpark oraz systemu ELMS.
 (zgoda wymagana) Rozumiem, że mój adres e-mail zostanie przekazany i będzie wykorzystywany przez
firmę Kivuto obsługującą system ELMS.
 (zgoda opcjonalna) Zgadzam się na przekazanie grupie .NET mojego adresu e-mail. Chcę otrzymywać
na mój adres e-mail informacje związane z działalnością grupy .NET na PL (konferencje, konkursy itp.)
…………………………………………………
data, czytelny podpis pracownika

Wniosek zaakceptowano/odrzucono1:
………………………………………………………….
podpis pracownika Instytutu Informatyki

1

Wypełnia pracownik Instytutu Informatyki (niepotrzebne skreślić)
Data wpłynięcia wniosku do siedziby Instytutu Informatyki
3
Podany adres e-mail będzie wykorzystywany jako nazwa użytkownika w systemie ELMS, a także do komunikacji użytkownika z systemem.
Jednemu użytkownikowi przysługuje tylko jedno konto w systemie ELMS. Konto pocztowe powinno znajdować się na sprawdzonym i stabilnym
serwerze (zaleca się korzystanie z kont na serwerach Politechniki).
4
Pełna umowa licencyjna znajduje się na stronie https://www.dreamspark.com/licensing/Premium-EULA.aspx
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