Umowa
z Użytkownikiem o korzystanie z ProtoLab PCI
zawarta w dniu ……………….. w Rzeszowie pomiędzy:
Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie pod adresem
35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 4, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000710883,
reprezentowanym przez:
Pana ................………………….. – …………………………………...,
zwanym w dalszej części umowy Zarządzającym, PCI lub Stroną,
a
Panem/Panią …………………………..…, zam. …………………………………………………..………………,
PESEL: ……………….
zwanym/ą w dalszej części umowy Użytkownikiem lub Stroną,

Przedmiotowa umowa zostaje zawarta w celu umożliwienia korzystania przez
Użytkownika z kreatywnej przestrzeni prototypowania ProtoLab PCI funkcjonującej
w ramach działalności Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.
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§1
ProtoLab PCI stanowi zespół pomieszczeń z wydzielonymi pracowniami wraz
z wyposażeniem i urządzeniami, znajdujących się w budynku stanowiącym
własność Zarządzającego,
położony pod adresem 35-051 Rzeszów,
ul. Lenartowicza 4.
Pracownia jest to wydzielona powierzchnia zlokalizowana w ProtoLab PCI,
wyposażona w stanowiska, obejmująca urządzenia i miejsca do prowadzenia prac
projektowych.
Stanowisko stałe jest to wydzielona część Pracowni ProtoLab PCI wraz
z przypisanym do niego wyposażeniem i urządzeniami.
Stanowisko mobilne jest to urządzenie mobilne wypożyczane lub udostępniane
Użytkownikom przez personel PCI na zasadach określonych w umowie.
Strefa Konferencyjno – Coworkingowa jest to wydzielona powierzchnia
zlokalizowana w ProtoLab przeznaczona na organizację spotkań, organizację
prezentacji, warsztatów, konferencji oraz na odpoczynek.
Wykaz poszczególnych Pracowni, Stanowisk oraz ich wyposażenia dostępny jest
na stronie internetowej www.protolab.pcinn.org .

7. Materiały eksploatacyjne są to przedmioty podlegające zużyciu w wyniku
eksploatacji, w tym w szczególności surowce, materiały i przedmioty służące
do prowadzenia prac, eksperymentów i działalności prototypowej, z wyłączeniem
części składowych maszyn i urządzeń.
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§2
Użytkownik jest zobowiązany do zadeklarowania, z jakich Pracowni będzie
korzystał w ramach realizacji niniejszej umowy. Deklaracja Użytkownika zawarta
będzie w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Zarządzający oddaje Użytkownikowi do korzystania Pracownie ProtoLab PCI
wyszczególnione, wybrane przez Użytkownika w sposób opisany w pkt 1.
Korzystanie przez Użytkownika z Pracowni i Stanowisk ProtoLab PCI jest
nieodpłatne.
Korzystanie z innych Pracowni, niż zadeklarowane przez Użytkownika jest
zabronione.
Użytkownik korzystający z Pracowni Warsztatowej zobowiązany jest do przejścia
dodatkowego szkolenia BHP organizowanego przez Zarządzającego. Zarządzający
poinformuje Użytkownika o najbliższych terminach szkoleń.
§3
Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz
że nie został ubezwłasnowolniony częściowo lub całkowicie, a także, że nie toczą
się przeciwko niemu żadne procesy, których przedmiotem jest ograniczenie
Użytkownika w zdolności do czynności prawnych.
Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z wykazem, o którym mowa w § 1 pkt 6,
oraz że nie zachodzą wobec niego żadne przeciwwskazania zdrowotne
do korzystania z poszczególnych Pracowni i Stanowisk ProtoLab PCI i ich
wyposażenia, których chęć używania zadeklarował.
Użytkownik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania postanowień:
a) Regulaminu ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.;
b) Regulaminu świadczenia usługi „Platforma ProtoLab”;
c) Instrukcji ogólnej BHP i Ppoż dla ProtoLab PCI;
d) Instrukcji ogólnej korzystania z urządzeń określonego rodzaju dostępnych
w ProtoLab PCI;
e) Instrukcji producenta określonego urządzenia dostępnego w ProtoLab PCI;
f) Innych regulacji mających zapewnić bezpieczne korzystanie z ProtoLab PCI.
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów opisanych w pkt 1 i 2, a także o zapoznaniu
się z treścią dokumentów określonych w pkt. 3 zawiera Załącznik nr 1
do niniejszej umowy.

5. W zakresie korzystania z przestrzeni ProtoLab PCI Użytkownik zobowiązuje
się dodatkowo do bezwzględnego przestrzegania zaleceń wydawanych przez
personel Zarządzającego.
6. Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, czy posiada lub nie
posiada umiejętności posługiwania się z urządzeniami, w jakie wyposażona jest
wybrana przez niego Pracownia. Oświadczenie zawarte jest w Załączniku nr 1
do niniejszej umowy.
7. Zadeklarowanie braku posiadania umiejętności posługiwania się określonym
urządzeniem nie stanowi przeszkody do zawarcia niniejszej umowy.
8. Za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, w tym
powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń znajdujących się
w pracowni, Użytkownik odpowiada na zasadach ogólnych.

§4
do ProtoLab

1. W celu uzyskania dostępu
PCI Użytkownik otrzymuje
od Zarządzającego Kartę dostępu.
2. Wydanie Karty dostępu jest bezpłatne. Karta dostępu stanowi własność
Zarządzającego i podlega zwrotowi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej
umowy, a także na każde wezwanie Zarządzającego.
3. Karta dostępu jest identyfikatorem Użytkownika podczas czasu jego przebywania
na terenie ProtoLab PCI.
4. Karta dostępu uprawnia Użytkownika do przebywania w przestrzeni ProtoLab
PCI, w tym w zadeklarowanych niniejszą umową Pracowniach, oraz na wybranych
przez Użytkownika Stanowiskach.
5. Podczas korzystania z przestrzeni ProtoLab PCI Użytkownik zobowiązany jest
do :
a) posiadania Karty dostępu w miejscu widocznym dla personelu Zarządzającego,
oraz do jej okazywania na każde jego wezwanie;
b) posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości.
6. Zarządzający zastrzega możliwość wylegitymowania Użytkownika przez swój
personel i porównanie danych z Karty dostępu z dokumentem tożsamości
Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.
7. Zarządzający ma prawo usunąć Użytkownika z terenu ProtoLab PCI w przypadku
naruszenia przez Użytkownika obowiązków, o których mowa w pkt. 5 lub
niezgodności danych, o których mowa w pkt. 6.
§5
1. W celu skorzystania z ProtoLab PCI Użytkownik jest zobowiązany do dopełnia
procedury określonej w § 3 Regulaminu ProtoLab Podkarpackiego Centrum
Innowacji Sp. z o.o.

2. W celu skorzystania z określonej Pracowni lub Stanowiska, Użytkownik
zobowiązany jest do dopełnienia procedury określonej w § 4 i § 5 Regulaminu
ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.
3. Podczas przebywania na terenie ProtoLab Użytkownik ma obowiązek
przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i porządku, w tym
określonych w § 11 Regulaminu ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp.
z o.o.
4. Użytkownik na terenie Pracowni i Strefy Konferencyjno – Coworkingowa
ma prawo organizować spotkania i wydarzenia edukacyjne, szkolenia, warsztaty,
oraz konferencje w sposób określony w § 6 Regulaminu ProtoLab Podkarpackiego
Centrum Innowacji Sp. z o.o.
5. Użytkownik zobowiązany jest do wypełniania obowiązków określonych w § 8
Regulaminu ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.
6. Za swoją działalność na terenie Protolab PCI Użytkownik ponosi odpowiedzialność
według zasad określonych w § 9 Regulaminu ProtoLab Podkarpackiego Centrum
Innowacji Sp. z o.o.
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§6
W ramach realizacji niniejszej umowy obowiązek udostępnienia określonej części
ProtoLab PCI przez Zarządzającego ogranicza się wyłącznie do urządzeń
i wyposażenia stanowisk, bez Materiałów eksploatacyjnych.
Obowiązek zakupu i dostarczenia do Protolab PCI Materiałów eksploatacyjnych
leży po stronie Użytkownika. Materiały eksploatacyjne muszą spełniać normy
bezpieczeństwa i posiadać stosowne atesty, oraz być zgodne z zaleceniami
producenta danego urządzenia.
Materiały eksploatacyjne zakupione przez Użytkownika stanowią jego własność.
Użytkownik może je przechowywać w szafkach dostępnych w ProtoLab PCI
z zachowaniem postanowień § 7 Regulaminu ProtoLab Podkarpackiego Centrum
Innowacji Sp. z o.o.
Stosowanie przez Użytkownika Materiałów eksploatacyjnych z naruszeniem zasad
określonych w pkt. 2 rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność
odszkodowawczą na zasadach ogólnych.
Strony przewidują możliwość dokonania zakupu Materiałów eksploatacyjnych
za pośrednictwem Zarządzającego za odrębnym pisemnym zleceniem, na które
Zarządzający musi każdorazowo wyrazić zgodę.

§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Strony przewidują możliwość rozwiązania przedmiotowej umowy za miesięcznym
wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wywiera skutek
w terminie na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
3. Zarządzający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia
w przypadkach określonych w Regulaminie ProtoLab Podkarpackiego Centrum
Innowacji Sp. z o.o., w przypadku korzystania z Pracowni innej, niż zadeklarowane
lub w przypadku, gdy Użytkownik nie utrzymuje aktywnego konta na platformie
elektronicznej dostępnej pod adresem www.pcinn.protolab.org przez okres
przekraczający trzy miesiące.
§8
1. W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Użytkownik
stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 tekst jedn. z późn. zm.), w tym
elementy stanowiące samodzielne części innych utworów, prawo autorskie do
tego utworu przysługuje Użytkownikowi.
§9
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Zarządzającego zgodnie
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz krajowych regulacji
prawnych odnoszących się do zasad i wymagań w zakresie przetwarzania danych
osobowych osób fizycznych.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika
na podstawie niniejszej umowy dostępna jest na na platformie elektronicznej
znajdującej się pod adresem www.pcinn.protolab.org .
3. Kopia klauzuli informacyjnej, o której mowa w pkt. 2 stanowi Załącznik nr 2
do niniejszej umowy.

§ 10
1. Zarządzający informuje, że w celu zachowania bezpieczeństwa na terenie
ProtoLab PCI został zainstalowany monitoring wizyjny, zaś Użytkownik
przyjmuje powyższą informację do wiadomości i wyraża zgodę na monitorowanie.
2. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego, w tym stref
monitorowanych oraz sposobu postępowania z danymi osobowymi zawartymi
w nagraniach z kamer monitorujących dostępna jest na platformie elektronicznej
znajdującej się pod adresem www.pcinn.protolab.org .

3. Kopia klauzuli informacyjnej, o której mowa w pkt. 2 stanowi Załącznik nr 3
do niniejszej umowy.
§ 11
1. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie
i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką
na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez
Zarządzającego w celach informacyjnych, a także na potrzeby promocji
przedsięwzięć przez niego realizowanych.
2. Zgoda Użytkownika jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie.
3. Strony ustalają, że dla potrzeb działań Zarządzającego wizerunek Użytkownika
może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe
z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby wydarzenia oraz w celach informacyjnych i
promocyjnych Zarządzającego.
4. Zgoda Użytkownika obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Zarządzającego, portalach
społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych.
5. Wizerunek Użytkownika nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub
naruszać w inny sposób dóbr osobistych.
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§ 12
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy ustawy kodeks
cywilny oraz postanowienia Regulaminu ProtoLab Podkarpackiego Centrum
Innowacji Sp. z o.o.
Regulaminu ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. stanowi
Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………..
Zarządzający

…………………………………………
Użytkownik

Załącznik nr 1
do umowy o korzystanie z ProtoLab PCI
1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z wykazem, o którym mowa w § 1 pkt 6
Umowy o korzystanie z ProtoLab PCI, oraz że nie zachodzą wobec niego żadne
przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z poszczególnych Pracowni
i Stanowisk ProtoLab i ich wyposażenia, których chęć używania zadeklarował.
2. Użytkownik deklaruje, że będzie korzystał w ProtoLab PCI z następujących

Pracowni (właściwe zakreślić):
a) AR/VR, Sali komputerowej, Sali druku 3D i skaningu, Sali Elektroniki.
b) AR/VR, Sali komputerowej, Sali druku 3D i skaningu, Sali Elektroniki, Pracowni
warsztatowej.
3. Użytkownik oświadcza, że posiada umiejętność posługiwania się urządzeniami
dostępnymi w wybranych przez niego Pracowniach, o których mowa w pkt 2.
4. Użytkownik oświadcza, że nie posiada umiejętności posługiwania
się urządzeniami dostępnymi w Pracowniach, o których mowa w pkt 2, tj.
(podać nazwę urządzenia)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał z urządzeń, o których mowa w pkt
4 oraz z Pracowni warsztatowej do czasu odbycia przeszkolenia
z ich używania.
6. Na terenie ProtoLab obowiązują następujące regulacje:

a) Regulamin ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.;

b) Regulamin Świadczenia Usługi „Platforma Protolab”;
c) Instrukcja ogólna BHP i Ppoż dla ProtoLab PCI;
d) Instrukcja ogólna korzystania z urządzeń określonego rodzaju dostępnych
w ProtoLab PCI;
e) Instrukcji producenta określonego urządzenia dostępnego w ProtoLab PCI.
7. Z dokumentami, o których mowa w pkt. 6 można zapoznać się w siedzibie

zarządzającego, oraz na stronie internetowej www.protolab.pcinn.org.
8. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wyszczególnionymi w pkt
6 lit a) – e) i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

9. Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz
że nie został ubezwłasnowolniony częściowo lub całkowicie, a także, że nie toczą
się przeciwko niemu żadne procesy, których przedmiotem jest ograniczenie
Użytkownika w zdolności do czynności prawnych.

Rzeszów, dnia …………………………………………………………………………..
Podpis użytkownika ………………………………………………………………….
Potwierdzenie otrzymania oświadczenia …………………………………...

