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Regulamin korzystania z Prototypowni MediHUB 
 
 

§ 1 Definicje 
 

1. Prototypownia MediHUB – zespół pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Mazowieckiej 3 (CKD UM bud. C-9);  

2. Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź,  
NIP 7251843739, REGON 473073308; 

3. Użytkownik – osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna korzystająca z oferty 
Prototypowni na zasadach wykupionego abonamentu, o którym mowa w §2 ust. 2 
Regulaminu, która zapoznała się zasadami BHP, Ppoż, Regulaminem i przeszła 
szkolenie warsztatowe; 

4. Sprzęt – narzędzia i urządzenia udostępniane do użytku Użytkownikom w 
Prototypowni wyszczególnione na liście dostępnej na stronie internetowej Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii UM http://ciitt.umed.pl/prototypowania  

5. Abonament – miesięczna opłata wnoszona przez Użytkownika na rzecz Uniwersytetu, 
uprawniająca do korzystania z Prototypowni MediHUB na zasadach niniejszego 
Regulaminu i w wymiarze określonym dla danego rodzaju abonamentu. 

6. Umowa – umowa zawarta między Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i 
Użytkownikiem dotycząca zasad korzystania z lokalu Prototypowni i Sprzętu (zwana 
dalej również: „Umowa”; 

7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przebywania i korzystania z lokalu 
Prototypowni MediHUB (zwany dalej również: „Regulaminem” 

 
§ 2 Uzyskanie statusu Użytkownika 

 
1. Status Użytkownika Prototypowni MediHUB można uzyskać w następujących trybach: 

a) w ramach udziału w programach inkubacyjnych i akceleracyjnych organizowanych 
przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wówczas liczbę godzin dostępu i konsultacji 
opisuje odrębny regulamin danego programu, 

b) w ramach opłacenia miesięcznego Abonamentu. 
2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje następujące rodzaje Abonamentów: 

a) Pakiet S - uprawniający do 2-óch wejść (2 dni) w danym miesiącu kalendarzowym 
za kwotę 99 zł brutto/miesiąc, 

b) Pakiet M - uprawniający do 4-ech wejść (4 dni) w danym miesiącu kalendarzowym 
za kwotę 189 zł brutto/miesiąc, 

c) Pakiet L - uprawniający do 8-iu wejść (8 dni) w danym miesiącu kalendarzowym za 
kwotę 319 zł brutto/miesiąc, 

d) Pakiet XL - uprawniający do wstępu 24h/dobę w danym miesiącu kalendarzowym 
za kwotę 449 zł brutto/miesiąc. 

3. Uniwersytet prowadzi rejestr obecności w celu weryfikacji zgodności zakresu dostępu 
do Prototypowni MediHUB z uiszczonym Abonamentem. Każda osoba, która korzysta 
z Prototypowni MediHUB zobowiązana jest do zgłoszenia swojej obecności do 
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rejestru. Brak zgłoszenia obecności powoduje wszczęcie procedury wyjaśnienia braku 
takiego zgłoszenia.  

4. Niewykorzystane dni/wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc kalendarzowy. 
Użytkownik zobowiązany jest do racjonalnego dysponowania zakupionym 
Abonamentem uprawniającym do wejścia na teren Prototypowni MediHUB. 

 
 

§ 3 Korzystanie ze Sprzętów 
 

1. Użytkownicy korzystają ze Sprzętów udostępnionych w Prototypowni MediHUB 
wyłącznie na własną odpowiedzialność i zgodnie z ich przeznaczeniem. Uniwersytet 
nie bierze odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze 
Sprzętów. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do przejścia odpłatnego (w wysokości 30 zł) 
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie obsługi Sprzętu udostępnianego do użytku 
w Prototypowni MediHUB przed skorzystaniem z nich. W przypadku niezgłoszenia się 
przez Użytkownika do odpłatnego szkolenia stanowiskowego pozbawia możliwości 
wejścia na teren Prototypowni MediHUB i korzystania ze sprzętu tam 
umiejscowionego pomimo zakupionego Abonamentu.  

3. Użytkownicy są zobowiązani pokryć koszty naprawy lub wymiany Sprzętów 
dostępnych dla Użytkowników w przypadkach, gdy konieczność ich naprawy lub 
wymiany wynikła z faktu posługiwania się danym Sprzętem przez Użytkownika w 
sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem lub z wyłącznej winy 
Użytkownika. Obowiązek pokrycia szkody obciąża również Użytkownika w sytuacji 
użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem przy jednoczesnym braku odbycia 
obowiązkowego odpłatnego szkolenia stanowiskowego. 

4. Użytkownicy posiadający własne narzędzia i/lub urządzenia mogą dobrowolnie je 
udostępniać pozostałym Użytkownikom w duchu wzajemnej współpracy. 
Użytkownikom nie przysługuje w tej sytuacji żadne żądanie regresowe względem 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za udostępniony sprzęt.  

5. Uniwersytet udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie miejsce magazynowe w postaci 
półki lub szafki, w zakresie uzgodnionym indywidualnie z Użytkownikiem. 

 
 

§ 4 Korzystanie z lokalu Prototypowni 
 

1. Dostęp do Lokalu uzyskuje się po opłaceniu wybranego Członkostwa za dany miesiąc 
kalendarzowy. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z wyprzedzeniem nie później niż 
12h przed zamiarem skorzystania z Prototypowni MediHUB zgłosić chęć wejścia na 
teren Prototypowni MediHUB. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie Użytkowników, 
którzy zakupili abonament S, M, L. 

2. Prototypownia jest otwarta 24h/dobę dla osób posiadających pełne członkostwo 
(pakiet XL). Dostęp do Prototypowni dla pozostałych Użytkowników jest ograniczony. 

3. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do możliwości organizowania wydarzeń w ramach 
przestrzeni Prototypowni MediHUB takich jak szkolenia, warsztaty, imprezy 
okolicznościowe, etc. Wówczas dostęp do Prototypowni dla Użytkowników, którzy 
zakupili Abonament S, M oraz L będzie ograniczony.  
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4. Informacja o możliwych ograniczeniach zostanie przekazana Użytkownikom z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub osobiście najpóźniej 1 dzień 
przed ich planowanym terminem. 

 
 

§ 5 Korzystanie z Internetu 
 

1. Uniwersytet zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu w ramach 
posiadanego Abonamentu. 

2. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania udostępnionego mu łącza w 
celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celu pobierania i/lub udostępniania 
materiałów niezgodnych z prawem. 

3. Uniwersytet nie odpowiada za niezależne od jego możliwości technicznych oraz 
organizacyjnych braki w dostawie Internetu w oferowanym zakresie wskazanym w §5 
ust. 1 Regulaminu.  

 
 

§ 6 Warunki i terminy płatności 
 

1. Użytkownicy dokonują płatności zgodnie z wybranym Abonamentem do 10-go dnia 
każdego miesiąca kalendarzowego bądź zgodnie z terminem płatności widniejącym na 
fakturze VAT wystawionej przez Uniwersytet przelewem na konto w niej wskazane. 

2. W przypadku przekroczenia limitu dostępu określonego w Umowie (ilości dni 
przypadających na dany miesiąc kalendarzowy), Użytkownik zobowiązany jest do 
dopłaty zgodnie z wyższymi stawkami abonamentowymi adekwatnie do 
rzeczywistego dostępu do Prototypowni. 

3. W przypadku opóźnienia w płatnościach określonych w §2 ust. 2 z uwzględnieniem §6 
ust. 1 Regulaminu, Uniwersytet uprawniony jest do naliczenia opłat dodatkowych 
stanowiących odsetki ustawowe za opóźnienie.  

 
§ 7 Okres obowiązywania umowy 

 
1. Umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas 

w niej wskazany, jednakże nie może być on krótszy niż 1 miesiąc. 
2. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

Chyba, że strony Umowy postanowiły w jej treści inaczej.  
3. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez pisemne powiadomienie Uniwersytetu na 

adres korespondencyjny podany w Umowie bądź mailem na adres 
prototypownia@umed.lodz.pl.  

4. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego 
przypadającego  po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Chyba, że Strony w 
Umowie uzgodniły inne sposoby lub terminy złożenia wypowiedzenia.  

5. Uniwersytetowi służy prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, bez 
zachowania 30-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku: 
a) zalegania przez Użytkownika z zapłatą abonamentu za dwa kolejne okresy 

płatności, 
b) rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. 
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6. Wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym nie zwalnia Użytkownika z 
obowiązku uregulowania należności. 

7. Użytkownik ma obowiązek usunięcia wszystkich swoich rzeczy z terenu Prototypowni 
MediHUB z dniem wygaśnięcia umowy.  
 

§ 8 Przepisy porządkowe 
 

1. Uniwersytet zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu 
Prototypowni MediHUB, jednak nie odpowiada za rzeczy Użytkowników 
pozostawione w Prototypowni MediHUB. Użytkownicy zobowiązani są do składania 
swoich rzeczy w miejscach do tego wyznaczonych przez Uniwersytet. Pozostawienie 
rzeczy prywatnych przez Użytkowników w innym miejscu spowoduje, iż Uniwersytet 
nie będzie odpowiedzialny za ich zabezpieczenie.  

2. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby w celu zapewnienia ochrony mienia oraz osób, 
Prototypownia MediHUB była monitorowana, a zapis z monitoringu był utrwalany. 
Uniwersytet zapewni Użytkownikowi możliwość zapoznania się z regulaminem 
przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego CCTV. 

3. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za gości, których zaprasza do 
Prototypowni MediHUB. 

 
§ 9 Prawa i obowiązki Użytkownika 

 
1. Użytkownik zobowiązany jest do: 

a) utrzymywania stanowiska pracy w nienagannym porządku, 
b) posprzątania po sobie stanowiska pracy, z którego korzystał, 
c) odłożenia na miejsce Sprzętów, z których korzystał, 
d) schowania swoich rzeczy na przydzielone mu miejsce magazynowe, 
e) przestrzegania zasad porządku i zmywania po sobie naczyń, 
f) postępowania w sposób nie kolidujący z uprawnieniami innych Użytkowników, 
g) terminowego wnoszenia opłat z tytułu korzystania z Prototypowni MediHUB, 
h) bezzwłocznego naprawienia wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy 

i/lub winy jego Gości na własny koszt, 
i) zachowania poufności o danych innych Użytkowników i ich działalności, oraz do 

niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby 
negatywnie wpłynąć na ich działalność, 

j) przestrzegania zasad BHP oraz instrukcji przeciwpożarowej, 
k) dbania o dobrą atmosferę pracy, 
l) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
2. Użytkownicy nie mają prawa do: 

a) odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do budynku i 
Prototypowni MediHUB osobom trzecim bez wyraźnej zgody Uniwersytetu 
wyrażonej na piśmie.  

b) odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Wytwórnię haseł 
dostępowych, 

c) palenia tytoniu na terenie Prototypowni MediHUB, 
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d) korzystania z narzędzi i/lub sprzętów będąc pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających, 

e) korzystania z narzędzi i/lub sprzętów będących własnością innych Użytkowników 
bez uzyskania ich zgody, 

f) korzystania ze Sprzętów poza terenem Prototypowni MediHUB, 
g) wynoszenia Sprzętów poza teren Prototypowni MediHUB bez uprzedniej wyraźnej 

zgody Uniwersytetu udzielonej na piśmie, 
h) dokonywania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, ulepszeń bądź napraw Sprzętów 

bez zgody Uniwersytetu wyrażonej na piśmie, 
i) zapraszania Gości na teren Prototypowni MediHUB w liczbie uniemożliwiającej 

korzystanie z Prototypowni MediHUB przez pozostałych Użytkowników, 
j) korzystania z Prototypowni MediHUB w celach mieszkalnych lub towarzyskich bez 

wyraźnej zgody Uniwersytetu wyrażonej na piśmie, 
k) wprowadzania na teren Prototypowni MediHUB jakichkolwiek narzędzi, urządzeń 

lub innych sprzętów o gabarytach uniemożliwiających lub ograniczających 
korzystanie z Prototypowni przez pozostałych Użytkowników, 

l) korzystania na terenie Prototypowni MediHUB z jakichkolwiek niesprawnych 
narzędzi, urządzeń lub innych sprzętów, 

m) korzystania z Wytwórni w sposób lub w celach sprzecznych z bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Klauzula informacyjna RODO 

 
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony 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) (dalej jako: „RODO”) informujemy że: 
1. Administratorem danych osobowych jest organizacja Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 

4, 90-419 Łódź. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu jest możliwy za pośrednictwem adresu 

mailowego: iod@umed.lodz.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Pani/Panu korzystania z 

Prototypowni MediHUB tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO. W przypadku udzielenia przez 
Panią/Pana zgody na przesyłanie Pani/Panu informacji o innych programach i wydarzeniach 
organizowanych przez Uniwersytet lub jego Partnerów, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
będą także na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym u administratora 
do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia, 
w szczególności ekspertom Prototypowni MediHUB oraz innym podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

5. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą 
one podlegały również profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia 
korzystania z Prototypowni MediHUB. Dane przechowywane na podstawie zgody na przesyłanie 
informacji handlowych przechowywane będą wyłącznie do czasu cofnięcia zgody. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy 
czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych 
osobowych. 

mailto:iod@umed.lodz.pl
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8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z 
Prototypowni MediHUB. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i 
nie ma żadnego wpływu na prawo korzystania. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach 
określonych w przepisach prawa. 

10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich. 
 

MONITORING WIZYJNY (CCTV) – KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest organizacja Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. 
Kościuszki 4, 90-419 Łódź.  
 
Dane kontaktowe Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu jest możliwy za pośrednictwem adresu 
mailowego: iod@umed.lodz.pl. 
 
Twoje dane (tj. wizerunek) pozyskane w trakcie monitorowania obiektu przetwarzane są w celu: 

• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a 
przede wszystkim w Prototypownia MediHUB – zespół pomieszczeń Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Mazowieckiej 3 (CKD UM bud. C-9), 

• dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i 
mienia w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a przede wszystkim w Prototypownia 
MediHUB – zespół pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zlokalizowanych w Łodzi, 
przy ul. Mazowieckiej 3 (CKD UM bud. C-9). 

 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom przebywającym w obiektach oraz na terenie zarządzanym przez Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi, a przede wszystkim w Prototypownia MediHUB – zespół pomieszczeń Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Mazowieckiej 3 (CKD UM bud. C-9, w tym 
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, klientom oraz gościom Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi, a przede wszystkim w Prototypownia MediHUB – zespół pomieszczeń Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Mazowieckiej 3 (CKD UM bud. C-9, a także 
zapewnienie bezpieczeństwa ich mienia oraz mienia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a przede 
wszystkim w Prototypownia MediHUB – zespół pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Mazowieckiej 3 (CKD UM bud. C-9). 
 
Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże przetwarzanie Twoich 
danych jest niezbędne z uwagi na ww. uzasadniony interes Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a 
przede wszystkim w Prototypownia MediHUB – zespół pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Mazowieckiej 3 (CKD UM bud. C-9). 
 
Twoje dane mogą być przekazywane: ubezpieczycielom, podmiotom uprawnionym (np. policja), 
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a przede wszystkim w 
Prototypownia MediHUB – zespół pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zlokalizowanych 
w Łodzi, przy ul. Mazowieckiej 3 (CKD UM bud. C-9) w związku z monitoringiem wizyjnym (w tym 
podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi recepcji, ochrony osób i mienia, dostawcom i 
serwisantom systemów monitoringu – CCTV). 
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Twoje dane (nagrania obrazu) będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia 
nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie prawa lub Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a przede wszystkim w 
Prototypownia MediHUB – zespół pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zlokalizowanych 
w Łodzi, przy ul. Mazowieckiej 3 (CKD UM bud. C-9) powzięła informacje, że mogą one stanowić dowód 
w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu na czas jego prawomocnego zakończenia. po upływie 
tych okresów nagrania będą podlegały usunięciu. 
 
Twoje dane nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.  
Masz prawo żądania: 

• dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a przede 
wszystkim w Prototypownia MediHUB – zespół pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Mazowieckiej 3 (CKD UM bud. C-9), 

• sprostowania (poprawiania) danych, 
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
• przenoszenie swoich danych. 

 
Realizacja tych praw przez Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a przede wszystkim w Prototypownia 
MediHUB – zespół pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. 
Mazowieckiej 3 (CKD UM bud. C-9) uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby 
występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną. 
Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 
To, z którego uprawnienia możesz skorzystać zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu 
przetwarzania danych. 
 
Jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 


