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CONFIDENTIALITY AGREEMENT
In consideration of the opportunity to utilize Mentor Graphics products
licensed to School, Student acknowledges and agrees to the following:
Software licensed to School (Licensed Software) is trade secret or
confidential information of Mentor Graphics or its licensors. Student
shall not reverse-assemble, reverse-compile, or otherwise reverseengineer Licensed Software, in whole or in part.
Student shall maintain the confidentiality of Licensed Software and
shall not disclose or provide Licensed Software, documentation or any
other information regarding Licensed Software to any third party.
Student shall not remove any Licensed Software or documentation from
the classroom or laboratory.
In the event that Student wishes to publish a thesis, results of any
study or any other document which refers to either Mentor Graphics
and/or the Licensed Software Student shall provide a draft of such
proposed publication to Mentor Graphics and obtain Mentor Graphics’
prior written consent.
The provisions of this Confidentiality Agreement shall survive the
termination of the Mentor Graphics Educational License Agreement
between School and Mentor Graphics.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ K PRODUKTŮM
POSKYTNUTÝM FIT VUT FIRMOU MENTOR GRAPHICS
Každý uživatel programového vybavení, dokumentace či jakékoliv jiné
součásti zahrnuté v Higher Educational Program (dále jen „uživatel“
a „produkty programu HEP“) poskytnutém FIT VUT firmou Mentor Graphics
se zavazuje, kromě dodržování Provozního řádu CVT, Provozního řádu
počítačové sítě VUT atd., také k dodržování následujících pravidel:
Uživatel smí produkty HEP používat výhradně pro účely související
s jeho studiem na FIT VUT, nesmí nikterak zasahovat do produktů
programu HEP nainstalovaných na školní počítačové síti, nesmí na
produkty HEP aplikovat žádnou z forem reverzního inženýrství a žádné
třetí osobě nesmí umožnit přístup k produktům HEP, výsledkům získaným
pomocí produktů HEP ani poskytnout jí jakékoliv informace týkající se
produktů HEP.
V případě, že uživatel plánuje publikovat dílo obsahující informaci
o jakémkoli produktu programu HEP, musí mít před publikováním takového
díla předchozí písemné svolení od firmy Mentor Graphics.

