
REGULAMIN KORZYSTANIA Z AMAZON INNOVATION ROOM (dalej AIR) 

I. Zasady ogólne: 

1. AIR jest nowoczesną strefą technologiczną powstałą dzięki współpracy Centrum 
Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej (dalej CWM PŁ) z firmą 
Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. (dalej Amazon). 

2. AIR jest dostępne dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej 
oraz osób upoważnionych. 

3. AIR to przestrzeń przeznaczona zarówno do realizacji zajęć dydaktycznych, jak i do 
samodzielnej pracy. 

4. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie AIR jest informatyk CWM PŁ, dostępny 
pod numerem telefonu 426383829 lub 426383839 i pod adresem mailowym: 
dariusz.owczarek@p.lodz.pl lub piotr.bankowiak@p.lodz.pl 

II. Korzystanie ze sprzętu: 

1. Urządzenia typu Echo Show, Echo Spot, Echo Plus, Echo Dot wraz 
z  oprogramowaniem (dalej Urządzenia) oraz tablica lightboard znajdujące się w 
AIR są własnością firmy Amazon. 

2. Każde urządzenie jest wyposażone w osobne zasady użytkowania oraz politykę 
prywatności, z którymi należy się zapoznać przed uruchomieniem urządzenia. 

3. Urządzenia znajdujące się w AIR mogą nagrywać głos i wizerunek osób 
przebywających w sali a dane te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z 
polityką prywatności danego urządzenia. Administratorem tych danych jest firma 
Amazon z siedzibą: ul. Poznańska 1D, 62-080 Sady 

4. Komputery stacjonarne znajdujące się w AIR są własnością CWM PŁ i  wszystkie 
osoby korzystające z nich obowiązuje dodatkowo przestrzeganie regulaminu CWM 
PŁ dostępnego w AIR. 

5. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystania zasobów AIR do działalności niezgodnej 
z prawem czy naruszającej dobre obyczaje lub wizerunek Politechniki Łódzkiej. 

6. Wszystkie uwagi lub nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania urządzeń w AIR 
należy natychmiast zgłaszać informatykowi CWM PŁ. 

7. Użytkownicy ponoszą prawną i materialną odpowiedzialność za podejmowane 
przez siebie działania podczas korzystania z urządzeń w  AIR. 

8. Polityki prywatności, instrukcje obsługi oraz pozostałe szczegółowe zapisy dot. 
urządzeń Amazon są dostępne dla użytkowników Sali w  formie pisemnej, 
udostępnionej w AIR jako AMAZON INNOVATION ROOM Instructions Policies, 
Terms & Conditions Usage Guidelines oraz online pod adresem: 
https://www.ife.p.lodz.pl/pl/amazon 

III. Przepisy porządkowe: 

1. W AIR obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów. 
2. Każdy Użytkownik AIR jest zobowiązany zaznajomić się z niniejszym Regulaminem 

przed wejściem i przestrzegać jego zasad w trakcie przebywania w sali. 


