VYHLÁSENIE UŽÍVATEĽA SYSTÉMU ASPI

Meno, priezvisko, titul užívateľa: 	.........................................................................................................................
Ročník, forma a stupeň štúdia:	.........................................................................................................................
Univerzitný e-mail:			.........................................................................................................................
Telefónne číslo:			.........................................................................................................................
I. 	Ja, dolu podpísaný/-á študent/-ka Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „PraF UK“), udeľujem PraF UK a spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o., sídlo Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO 31 348 262, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4868/B (ďalej len „WK“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a iných mňa sa týkajúcich údajov na účely zabezpečenia môjho prístupu k právnemu informačnému systému ASPI (ďalej len „ASPI“), ktorého prevádzkovateľom je WK, a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, ročník forma a stupeň štúdia, mailová adresa univerzitného mailového konta, PIK. Tento súhlas poskytujem na účel správy môjho prístupu k systému ASPI, poskytovania klientskej podpory a na účely vzájomného získavania a poskytovania informácií týkajúcich sa systému ASPI. Uvedené údaje o mojej osobe poskytne spoločnosti WK zo svojich informačných systémov PraF UK, s čím takisto vyslovujem súhlas.
Beriem na vedomie a vyslovujem súhlas s tým, že uvedený súhlas trvá do konca akademického roku, v ktorom sa skončí moje štúdium vyššie uvedeného študijného programu. Tento súhlas môžem odvolať prejavom vôle uskutočneným písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty, adresovaným študijnému oddeleniu PraF UK; v prípade odvolania tohto súhlasu dôjde k deaktivácii môjho prístupu k systému ASPI, pričom mnou uhradená náhrada materiálnych nákladov podľa bodu III. tohto vyhlásenia sa mne ako užívateľovi v takom prípade nevracia.
II.	Súhlasím s tým, aby moje telefónne číslo bolo poskytnuté spoločnosti WK, ktorej zamestnanci ma následne môžu telefonicky kontaktovať vo veciach súvisiacich s užívaním ASPI, vrátane marketingovej komunikácie Vyznačte krížikom Vami zvolenú možnosť.:
   Áno 				    Nie

III.	Zaväzujem sa, že do 30. septembra každého akademického roku svojho štúdia na PraF UK v rámci vyššie označeného študijného programu uhradím PraF UK alikvotnú náhradu nákladov vynaložených na obstaranie licencie ASPI (ďalej len „náhrada“), pričom výška náhrady bude v akademickom roku 2016/2017 1,30 eur/akademický rok. Spôsob a lehotu splatnosti náhrady určí dekan opatrením, vydaným do 15. septembra akademického roku, za ktorý sa náhrada platí. V ďalších akademických rokoch bude výška ročnej náhrady určená opatrením dekana podľa predchádzajúcej vety, a to podľa predpokladaného počtu študentov PraF UK v danom akademickom roku a ceny licencie, neprevýši však v čase platnosti tohto môjho vyhlásenia za jeden akademický rok sumu 2,- eurá. Beriem na vedomie a vyslovujem súhlas s tým, že v prípade neuhradenia náhrady v určenej lehote môže dôjsť k deaktivácii môjho prístupu k systému ASPI.
IV.	Zaväzujem sa, že systém ASPI mnou užívaný na základe licenčnej zmluvy medzi WK a PraF UK nebudem využívať na účely podnikania, výkonu zamestnania, ani iným spôsobom, ktorý je zameraný na dosiahnutie zisku alebo hmotného prospechu, a že nebudem vyhotovovať rozmnoženiny autorských diel nachádzajúcich sa v systéme ASPI, najmä ich vytláčaním. Zároveň sa zaväzujem, že nebudem umožňovať prístup k systému ASPI prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov tretím osobám. Beriem na vedomie a vyslovujem súhlas s tým, že v prípade porušenia týchto záväzkov užívateľom môže dôjsť k deaktivácii môjho prístupu študenta k systému ASPI (pričom mnou uhradená náhrada sa mne ako užívateľovi v takom prípade nevracia); takisto beriem na vedomie, že za škodu, ktorú by som spôsobil PraF UK alebo WK porušením tejto povinnosti, zodpovedám, a som povinný ju poškodenému nahradiť.

V Bratislave dňa ........................................
...........................................................................

podpis študenta


