
 
 
 

 

 

 

 

Golden Software Educational License 

Agreement 
  

This Educational License Agreement is a 

supplement to the Golden Software end user 

license agreement. These conditions apply to all 

Golden Software products sold as part of an 

educational license. Software sold as educational 

licenses remain the property of the institution 

indicated in this agreement and are non-

transferrable to any other entity, agency, or 

corporation.  

 

_________________________________________, 

hereinafter referred to as “Educational  

Institution,” affirms that the __________________ 

software package, hereinafter referred to as 

“Software,” will be used solely for teaching, 

education, or research purposes, as detailed 

below.  

Review each of the following statements and 

initial to verify you will comply:  

_____ I agree that I shall use Software only for 

teaching/education/research purposes and that 

any commercial use of Software is strictly 

prohibited.  

_____ I certify that the Educational Institution has 

students and instructors and issues grades.  

_____ I understand that Software belongs to the 

Educational Institution and will not be knowingly 

transferred to individuals leaving or no longer 

affiliated with the Educational Institution.  

_____ I certify I am authorized to sign this 

document on behalf of the Educational Institution.  

On behalf of Educational Institution, I hereby 

certify that the above information is complete and 

accurate 

 Edukacyjna Umowa Licencyjna Golden 

Software 
 

Niniejsza umowa licencyjna jest uzupełnieniem 

umowy licencyjnej Golden Software dla użytkownika 

końcowego. Warunki w niej zawarte stosuje się do 

wszystkich produktów Golden Software 

sprzedawanych jako licencje edukacyjne. 

Oprogramowanie sprzedawane jako edukacyjne 

pozostaje własnością instytucji określonej w niniejszej 

umowie jako nieprzenaszalne na żadną inną jednostkę, 

agencję lub firmę. 

 

___________________________________________, 

zwana dalej jako „Instytucja Edukacyjna”, potwierdza,  

że oprogramowanie _____________________,  

zwane dalej jako „Oprogramowanie”, będzie używane 

wyłącznie do nauczania, dydaktyki oraz celów 

naukowo badawczych, określonych  

poniżej. 

Proszę zweryfikować i parafować każdy z poniższych 

punktów: 

_____ Zgadzam się na używanie Oprogramowania 

wyłącznie do celów dydaktycznych/naukowych/ 

badawczych oraz iż wykorzystywanie komercyjne jest z 

jego użyciem zabronione. 

_____ Potwierdzam, iż Instytucja Edukacyjna posiada 

studentów, nauczycieli oraz nadaje stopnie naukowe 

_____ Rozumiem, że Oprogramowanie należy do 

Instytucji Edukacyjnej i nie będzie transferowane do 

użytkowników indywidualnych którzy nie są związani z 

Instytucją Edukacyjną 

_____ Potwierdzam, iż jestem uprawniony do 

podpisania niniejszej umowy w imieniu Instytucji 

Edukacyjnej. Ponadto w imieniu Instytucji Edukacyjnej 

zaręczam o kompletności i prawdziwości informacji w 

niej zawartych. 

 

809 14th Street  

Golden CO 80401 USA  

+1 303 279 1021 

goldensoftware.com  

Federal Tax ID: 47-1008360  

 

 Transforming data into knowledge. 



 
Signed (Podpis): …………………………………………………………………..   Date (Data): ………………………………………. 
  
 
Printed name (Imię i nazwisko): …………………………………………………………………………………….. 
  
 
Complete the below information for the primary contact (license administrator) of the software at your 
institution. / Prosimy o uzupełnienie poniższych informacji kontaktowych (dane administratora licencji). 
 
 
Name (Imię i nazwisko):  ………………………………………………..……………………………………………….. 

 

Title (Tytuł):   ………………………………………………..………………………………………………..  

 

Institution (Instytucja):  ………………………………………………..……………………………………………….. 

 

Address (Adres):   ………………………………………………..………………………………………………..  

 

Email:    ………………………………………………..……………………………………………….. 

 

Phone (Telefon):   ………………………………………………..……………………………………………….. 

 
 
 
University Stamp (Pieczęć Instytucji) 
 


