
     
    

 

Formularz założenia konta studenckiego Microsoft Imagine Premium 

 

Prosimy o bardzo czytelne wypełnienie poniższych pól :  

 

imię, nazwisko ...........................................................................................         numer albumu    ...........................  

e-mail ............................................................................                                        semestr/grupa   .............................    

Proszę o założenie indywidualnego konta w systemie Microsoft Imagine Premium (dawniej: Microsoft DreamSpark Premium / 

ELMS) w celu skorzystania z oprogramowania dostępnego dla studentów w ramach subskrypcji Microsoft Imagine Premium dla 

Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami dotyczącymi Microsoft Imagine Premium – w tym z regulaminem 

użytkowania i innymi uwagami zamieszczonymi na stronie WSTI w Katowicach (www.wsti.pl), a także z warunkami licencji 

Microsoft Imagine Premium i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

Oświadczam również, że jestem studentką/studentem Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach. 

.      

   

................................................................. ............................................................... 

 miejscowość, data podpis 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i radu Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), szanując Pani/Pana prywatność informujemy, że: 

1. Administratorem przekazywanych w formularzu danych osobowych jest firma: Microsoft Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195A 02-222 Warszawa  

1a. Instytucją Przetwarzającą Dane pozostaje Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych  w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40 -085 Katowice 

1b. Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez instytucję Przetwarzającą Dane tj. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach: 

 poprzez e-mail: elms@wsti.pl 

 telefonicznie: 32 207-30-89 

2. Celem zbierania danych jest założenie indywidualnego konta w systemie dystrybucji  oprogramowania Microsoft Imagine Premium. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z Pani/Pana praw skontaktuj się z Instytucją Przetwarzającą Dane. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy 

prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi informatyczne. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej i elektronicznej umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do 

celów, w których dane te są przetwarzane. 
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