
REGULAMIN CENTRUM TESTÓW  

(Regulamin CT) 

1. Centrum Testów, zwane dalej „Centrum”, jest prowadzone przez: Jakub Klawiter 
Media, ul. Rawicka 122, 60-113 Poznań, NIP: 783 153 54 11, e-mail: 
siemanko@centrumtestow.pl 

2. Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna realizująca Usługę w Centrum, osoba, na 
rzecz której dokonano nabycia Usługi oraz osoba przebywająca na terenie Centrum. 

3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem 
(zwanym dalej: Regulaminem) Centrum oraz do złożenia oświadczenia 
potwierdzonego własnoręcznym podpisem o akceptacji przestrzegania niniejszego 
Regulaminu każdorazowo przed rozpoczęciem testów urządzeń. Korzystanie z usług 
Centrum jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Testy urządzeń (produktów) organizowane przez Centrum Testów są nieodpłatne.  

5. Centrum Testów otwarte jest dla Uczestników od środy do niedzieli w godzinach 
12.00-21.00. Centrum Testów zastrzega sobie prawo do zmian dni i godzin otwarcia 
Centrum. 

6. Warunkiem korzystania z testów urządzeń jest posiadanie zgody Centrum Testów, 
która uprawnia do uczestniczenia w testach organizowanych przez Centrum. 
Informacja o dostępnych produktach do testów jest dostępna pod adresem 
www.centrumtestow.pl lub u pracowników Centrum. 

7. Podczas testów urządzeń organizowanych przez Centrum obowiązuje bezwzględny 
obowiązek przestrzegania Regulaminu oraz stosowanie się do zaleceń i poleceń 
pracowników Centrum. 

8. Uczestnik korzystający z testów organizowanych przez Centrum ma obowiązek 
używania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie wolno wynosić testowanych 
urządzeń poza teren Centrum Testów.  

9. W przypadku korzystania przez Uczestnika z urządzenia lub urządzeń niezgodnie z 
ich przeznaczeniem za wszelkie szkody odpowiada Uczestnik. 

10. Centrum Testów nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
niewłaściwe korzystanie z urządzeń (produktów). 

11. Pracownik Centrum (zwany w dalszej części „Obsługą”) wydaje produkt (urządzenie 
do testów) na podstawie protokołu wydania produktu do testów („Dokument 
wydania”). Uczestnik ma możliwość testowania 3 (trzech) urządzeń jednocześnie. W 
przypadku, gdy Uczestnik wyrazi chęć testowania 4 urządzenia i następnych należy 
zwrócić Produkt/y pracownikowi Centrum Testów tak by Uczestnik użytkował łącznie 



nie więcej niż 3 produkty jednocześnie. Centrum Testów nie przenosi na Uczestnika 
własności Produktu lub Produktów do testów.  

12. Uczestnik obowiązany jest do zwrotu Urządzeń niezwłocznie na każde żądanie 
Obsługi Centrum lub po upływie czasu, na który Urządzenie zostało wydane 
Uczestnikowi do testów.  

13. Wszelkie awarie i uszkodzenia testowanych urządzeń należy niezwłocznie zgłosić 
obsłudze Centrum Testów. 

14. W sytuacji, gdy Uczestnik zachowuje się w sposób nieetyczny, niezgodny z 
przyjętymi normami społecznymi, naruszającymi prawo, rażąco naruszający 
postanowienia Regulaminu lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich 
Obsługa ma prawo wyprosić Korzystającego bez wskazania przyczyny. Centrum 
Testów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione 
w Centrum Testów. 

15. Pracownicy Centrum zastrzegają, iż mogą nie zgodzić się na udział w testach osób, co 
do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się 
one pod wpływem alkoholu lub są pod wpływem innych środków odurzających, 
stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, nie stosują się do postanowień Regulaminu 
lub poleceń pracowników Centrum. 

16. Z usług Centrum mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia. Osoby powyżej 16 
roku życia, które nie są pełnoletnie mogą przebywać na terenie Centrum pod 
nadzorem Przedstawiciela Ustawowego lub za jego pisemną zgodą. Osoby poniżej  16 
roku życia mogą przebywać na terenie Centrum pod nadzorem Przedstawiciela 
Ustawowego. 

17. Każdy uczestnik korzystający z Centrum Testów i przystępujący do testów urządzeń 
zobowiązuje się do założenia swojego konta internetowego klienta (zwanego dalej 
„konto klienta”). Podczas rejestracji konta klienta Uczestnik podaje następujące dane 
Imię i nazwisko, nr dowodu (Centrum Testów zastrzega możliwość sprawdzenia 
tożsamości Uczestnika), e-mail oraz zdjęcie. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie 
zdjęcia w koncie klienta celem możliwości ustalenia tożsamości Uczestnika. Brak 
podania danych przez Uczestnika jest równoznaczne z brakiem możliwości testowania 
urządzeń w Centrum Testów.  

18. Uczestnicy biorą udział w testach Urządzeń wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

19. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia, zgubienie 
przedmiotów stanowiących własność Uczestników, pozostawienie przez Uczestników 
przedmiotów na terenie, w okolicach obiektu i na wyznaczonych stanowiskach do 
testów. 



20. Uczestnik zobowiązany jest dbać o powierzone mu w czasie testów urządzenia i 
dokonać zwrotu urządzenia lub urządzeń pracownikowi Centrum bezpośrednio po 
zakończeniu testów. 

21. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika wynikające z przyczyn 
niezależnych od Centrum, w tym w szczególności za niestosowanie się do 
przestrzegania postanowień Regulaminu oraz niestosowanie się do poleceń Obsługi. 

22. Zakazuje się wynoszenia testowanych produktów (urządzeń) poza Centrum Testów.  

23. Zakazuje się palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających oraz 
korzystania z papierosów elektronicznych w Centrum Testów. 

24. Na terenie Centrum Testów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz zakazuje się 
wnoszenia do Centrum Testów broni, materiałów wybuchowych i innych 
niebezpiecznych przedmiotów. 

25. Osoby korzystające z urządzeń Centrum ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 
za wyrządzone szkody w mieniu Centrum. 

26. Uczestnik ma prawo do korzystania z Centrum wyłącznie w dniach i godzinach 
otwarcia Centrum.  

27. Obsługa może wyrazić zgodę na wejście Uczestnika ze zwierzęciem do Centrum 
Testów. W takich jednak przypadkach pies winien być trzymany na smyczy, posiadać 
kaganiec bądź powinien się znajdować w specjalnym transporterze przystosowanym 
do transportu zwierząt. Za zachowania zwierzęcia pełną odpowiedzialność ponosi 
Uczestnik. 

28. Centrum Testów zastrzega sobie możliwość wyłączenia z testowania produktów, które 
uległy awarii. 

29. Uczestnik przebywający na terenie Centrum Testów ma obowiązek zakrywania nosa i 
ust, dezynfekcji rąk przed wejściem na salę Centrum Testów, obowiązek 
zachowywania odstępu 2 metrów od innych Uczestników Centrum Testów, a także 
obowiązek dezynfekcji Urządzenia bezpośrednio po użytkowaniu Urządzenia. 
Centrum Testów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niezachowywanie 
przez Uczestnika zasad bezpieczeństwa i higieny.  

30. W przypadku zachowań niepożądanych Uczestnika Centrum Testów zastrzega sobie 
prawo do wyproszenia Uczestnika. Do zachowań niepożądanch należy m.in.:  

- wyraźne i ostentacyjne przeszkadzanie innym osobom przebywającym w Centrum 
Testów, 

- głośne zachowanie, wykraczające poza normy testowania danego produktu, 



- zaczepianie osób nieżyczących sobie interakcji, nachalność wobec osób 
nieżyczących sobie interakcji, 

- wulgarne i agresywne zachowanie wobec osób przebywających w Centrum Testów 
lub obsługi, 

- odmowa zwrotu produktu lub uporczywe, agresywne i nachalne żądanie wydania 
produktów, które nie są obecnie dostępne. 

31. W przypadku niezastosowania się do opuszczenia Centrum, Centrum Testów może 
wezwać ochronę budynku lub odpowiednio służby odpowiadające za pomoc w 
dzielnicy Warszawa Południe, tj. Straż Miejska lub lokalny oddział Policji. 

32. W przypadku umyślnego uszkodzenie testowanych produktów lub wszelkich 
przedmiotów znajdujących się na terenie Centrum Testów odpowiedzialność za dane 
szkody ponosi Użytkownik.  

33. Uczestnik zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zawartych w regulaminie 
postanowień, a także do natychmiastowego wykonywania poleceń wydanych przez 
personel Centrum.  

34. Uczestnik oświadcza, że bierze udział w testach produktów na własne ryzyko i na 
własną odpowiedzialność oraz ponosi odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie 
szkody wyrządzone podczas testów urządzeń.  

35. Przystąpienie do testów urządzeń jest równoznaczne z akceptacją  regulaminu bez 
zastrzeżeń. 

36. Centrum Testów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania 
uczestnika lub innych uczestników testów. Wykluczenie odpowiedzialności Centrum 
Testów staje się skuteczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz komunikatów i 
obowiązuje wszystkich uczestników. 

37. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2020 roku. 

38. Centrum Testów zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

39. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest 
Centrum Testów- Jakub Klawiter Media, ul. Rawicka 122, 60-113 Poznań, NIP: 783 
153 54 11 

40. Centrum Testów - Jakub Klawiter zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz 
Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz 
Rozporządzeniem 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)- RODO Uczestnik 
wypełniając protokół wydania urządzeń do testów i podając swoje dane osobowe 



Centrum Testów wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Jakuba Klawitera w celu 
realizacji usługi testowania urządzeń. Uczestnik ma w każdej chwili możliwość 
wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 

41. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych 
wykorzystywanych w celu realizacji usługi zostały opisane w Polityce prywatności 
poniżej. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

CENTRUM TESTÓW 

(Polityka ochrony danych osobowych) 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do 
świadczenia usług jest Jakub Klawiter prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą 
pod nazwą: Jakub Klawiter Media, dalej w skrócie „Centrum Testów” lub „CT”, ul. Rawicka 
122, 60-113 Poznań, NIP: 783 153 54 11, e-mail: siemanko@centrumtestow.pl wpisany do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 1 czerwca 2010 roku 
(zwany w dalszej części „Administratorem”). 

2. Wszelkie dane są przetwarzane przez Administratora jedynie w celu realizacji usług 
oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. dla wykonania umowy 
(usługi), w tym m.in. realizacji nieodpłatnej usługi polegającej na możliwości testowania 
urządzeń (produktów) oraz we wszelkich przypadkach niezbędnych do spełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów administratora danych.   

3. Administrator ma prawo przetwarzać wszelkie dane w celach marketingu 
bezpośredniego oferowanych własnych produktów lub usług, a także we wszelkich innych 
celach, jeżeli użytkownik wyrazi na nie zgodę, gdy jest ona wymagana przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

4. Administrator ma prawo przetwarzać dane Użytkownika, gdy Użytkownik wyraził 
zgodę na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów lub 
usług oferowanych przez Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem 
przesyłanych zarówno drogą elektroniczną (poprzez e-mail podany przez Użytkownika) jak i 
drogą telefoniczną (poprzez numer telefonu podany przez Użytkownika). Użytkownikowi, 
który podał dobrowolnie dane osobowe oraz wyraził zgodę na ich przetwarzanie przysługuje 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na przyczynę cofnięcia 
zgody. 

5. Administrator przetwarza dane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, zbiera je tylko i wyłącznie dla oznaczonych celów, które są zgodne z prawem i nie 
poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z w/w celami. Wszelkie dane są zbierane 
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jedynie w niezbędnym, koniecznym i adekwatnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są 
przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. 

6. Administrator dokłada wszelkich i niezbędnych prawem wymaganych starań, żeby 
odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem 
osób trzecich (osób nieuprawnionych) oraz działa z uwzględnieniem technicznych i 
organizacyjnych środków bezpieczeństwa. 

7. Administrator nie udostępnia żadnych danych osobowych Użytkowników odbiorcom, 
którzy nie są uprawnieni zgodnie z powszechnie bezwzględnie obowiązującymi przepisami 
prawa.  

8. Administrator wskazuje, że podanie danych osobowych przez Użytkownika jest 
dobrowolne. Administrator zastrzega jednak, że niepodanie danych przez Użytkownika, które 
są niezbędne do realizacji przyszłej usługi uniemożliwia dokonanie rezerwacji.  

9. Administrator  zastrzega sobie możliwość powierzenia innemu podmiotowi roli i 
funkcji Administratora przetwarzania danych osobowych. Powierzenie innemu podmiotowi 
przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora może nastąpić tylko i wyłącznie 
w drodze pisemnej umowy. Udostępnianie wszelkich danych Użytkowników może nastąpić 
jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania i przetwarzania zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

10. Administrator przechowuje wszelkie dane Użytkowników tylko i wyłącznie przez 
okres, który jest potrzebny do pełnej realizacji usługi. Ponadto, Administrator przechowuje 
wszelkie dane przez czas określony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora lub osobę trzecią, w tym m.in. do prawnego dochodzenia wszelkich roszczeń 
w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.  

11. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na ich przetwarzanie Administrator 
przechowuje do momentu wycofania zgody [podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO]. 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika musi nastąpić w formie 
pisemnej i zostać przesłane do Administratora na adres prowadzonej działalności 
gospodarczej bądź pisemnie w formie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez 
Administratora. 

12. Użytkownik, którego dane dotyczą ma niczym nieograniczone prawo do żądania od 
Administratora m.in.: dostępu do swoich danych osobowych [podstawa prawna: art. 15 
RODO], prawo usunięcia danych [podstawa prawna: art. 17 RODO], ich sprostowania 
[podstawa prawna: art. 16 RODO], ograniczenia przetwarzania danych [podstawa prawna: 
art. 18 RODO], prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z 
prawem [podstawa prawna: art. 21 RODO] oraz prawo do przenoszenia swoich danych 
[podstawa prawna: art. 20 RODO].  



13. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednak tylko w przypadku, gdy 
Użytkownik stwierdza przetwarzanie jego danych osobowych sprzecznie i niezgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

14. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych w 
jednym bądź w większej liczbie celów ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnie 
wskazanym przez niego momencie i bez podania przyczyny swojej decyzji.  

15. Ciasteczka tzw. z ang. Pliki „cookies”.  

Administrator zastrzega możliwość używania plików cookies wówczas, gdy użytkownik 
korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego- serwisu zawierającego 
system rejestracji i rezerwacji usług na torze testowym. Administrator informuje, że pliki 
cookies użyte na stronach internetowych serwisu internetowego są powiązane tylko i 
wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera, zaś Użytkownik jest całkowicie 
anonimowy. Pliki cookies to informacje zapisywane przez serwer Administratora na 
komputerze Użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy 
każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika. Administrator informuje, że Pliki 
cookies mają na celu przede wszystkim dostarczenie danych statystycznych o ruchu 
Użytkowników na stronie serwisu Administratora. Ponadto, Użytkownik może w każdym 
czasie wybrać sposób obsługi plików cookies na obsługę indywidualną (indywidualne 
ustawienia Użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele 
programów do obsługi przeglądarek. Administrator zastrzega, że całkowite wyłączenie opcji 
akceptowania plików cookies przez Użytkownika w swojej przeglądarce komputera może 
spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług Administratora.  

16. W przypadku wyrażenia chęci zasięgnięcia dodatkowych informacji dotyczących 
niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich spraw ochrony danych osobowych oraz zasad 
przetwarzania danych osobowych Użytkowników należy kontaktować się z Administratorem 
pisemnie na adres Mińska 65/241, 03-828 Warszawa bądź na skrzynkę poczty elektronicznej 
Administratora: siemanko@centrumtestow.pl 

17. Administrator danych zastrzega, że Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym 
Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 14 (czternaście) dni. 

  


