
Załącznik nr 2

REGI,LAMIN znnEDzANIA
MuzEUM wARMIŃsIgEGo lzAMIKu w LlDzBARI(u WARMIŃSI{JM

ODDZIAŁV MUZEUM WARMII I MAZI'R W OLSZTYNIE
NA czAs EPIDEMII covlD-lg

I. Postanowienia ogólne

L zwiedzanie ekspozycji zarnku w Lidzbarku warmińskim odby,wa się w usta]onych
przez Dyrektora Muzeum warmii i Mazur w olsztynie dniach i godzinach, które
dostosowane zostaĘ do możliwości techniczno-organizacfr nych Muzeum.

2, Szczegółowe informacje dotyczące:

, zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stĄzch oraz wystaw czasowych,

- oferty przewodnickiej,

- cen biletów.

są zamieszczone w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum
Warmińskiego.

3, Muzeum, biorąc pod uwagę zmieniającą się sluację epidemiczną, zastrzega sobie
prawo do dokonyłvania zmian dni i godzin otwafcia Muzeum warmińskiego dla
zllńedzających.

4. warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/pa-ragonu
Iiskalnego/ faktury.

5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed
zakupem.

6. Przeby,wanie na dziedzińcu Zatnku możliwe jest wyłącznie z biletem wstępu.

7. Wejście na teren Muzeum wiąże się z akceptacja zasad niniejszego regulaminu.

Il, Zasady zwiedzania

1. Na terenie Muzeum z'vied zający zobowiaąiani są do zasłaniarria maseczką ochronną
ust i nosa, Obowiązek nie dotyczy:

- dzieci do lat 4,
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- osób, które na mocy prawa powszechnie obowią7ującego są zwolnione

z obowiaglłl zakrywania ust i nosa.

2. w pomieszczeniu kasy i sklepiku poza obsługą mogą przeby,wać maks5łnalnie
3 osoby zachowując bezpleczną odległość 2 metrów od siebie. preferowarra jest
płatność kartą płatniczą.

3. Przy wejściu do kasy biletowej i sklepiku muzealnego oraz wieĘ zamkowej
dostępne będą pojemniki ze środkiem do deąrnfekcji rą]<.

4, Liczba osób przebyłvaj ących w poszczególrrych strefach zwiedzanla oraz ruch
na schodach regulowane są pTzez placowników obsługi Muzeum. Łącznie na cĄrm
trałcie turystycznym 1idzbarskiego zatnku może przeby"wać jednocześnie
maksymalnie 80 osób, na wieży 5 osób.

5. Osoby mviedzające powinny zactrować pomiędzy sobą bezpieczną odległość
minimum 2 metrów.

6. Dopuszcza się zwiedzanie grupowe wyłącnlie przy zachowa:rliu obowiązującego
w Muzeum reżimu sanitarn ego oraz wewnętrznych procedur dotyczących limitu
zwiedzających.

7 , Decyzję o maksyłna.lnej liczbie uczestników zvłiedzania grupowego, w tym
zwiedzanla gfupowego z przewodnikiem, podejmuje Kierownik Muzeum
Warmińskiego,

8. Postarrowienia pkt 6 w zakresie 1imitu zwiedzających nie doŁyczą:

- Rodziców z dziećmj wl"rnagających opieki (do 13 roku życia),

Osób wspólnie mieszkających bądź gospodalujących,

- Osób niepełnosprawnych nie mogących samodzielnie się poruszaó.

9. Dzieci do 1,at 7 mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką dorosĘch.

10. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić

w kasie-sklepiku muzealnym.

11.Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne
pozostawione w kasie sklepiku muzealnego, a tal<że w innych miejscach
ogólnodostępnych na terenie Muzeum.

L2. Zwiedzanie Muzeum odby-lva się w ruchu jednokierunkowym.

13. Ostatnie wejście na ekspozycje odbyr,va się na pół godziny przed ich zamknięciem.
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t4. zńedzający są zobowiąani do stosowania uwag i poleceń personelu Muzeum oraz
przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.

15. W Muzeum obowiaąlje zakaz:

- wprowadzania lub wnoszenia zwterząt (z wyłączeniem psa przewodnika - po
zgłoszeniu),

- dotykania eksponatów, elementów ekspozycji i wystroju (wnętrz, wystaw),

- samowolnego otwierania zamkniętych drzwi, krat, okien itp.,

fotografowania i Iilmowania we wnęfu.zach z uĘcierrr lampy bĘskowej,
dodatkowego oświetlenia oraz statyuvów. Fotografowarrie i filmowanie nie może
zaklócać pracy Muzeum, przeszkadzać w ruchu i zwiedzaniu innym
zwiedzającyn. Mateńał zdjęciowy może być wykorzystany jedl,rrie dla celów
niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakaza fotogra_fowania zabytków
nienależących do Muzeum,

- fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach
ekspozycyjnych,

- palenia tytoniu, e-papierosów oraz uĄnvania otwartego ognia,

- wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,

zwiedzania po spożyciu a]koholu lub środków odurzaj ących,

- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.

L6.Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice 1ub

opiekunowie.

17. Osoby nieprzestrzegające zasad zwiedzaria, będące pod wpły,wem środków
odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagruża bezpieczeństwu
obiektu, zbiorów czy osób, zaMócające porządek i zvńedzanie innl,rn gościom,

naruszające ogólnie przyjęte nofiny zachowarria w miejscach publicznych - mogą
być poproszone o natychmiastowe opuszcżenie Muzeum.

18. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych w czasie zwiedzania.

19. Uprasza się o zachowanie ciszy na terenie Muzeum.

20. W szczególnych przypadkach zwią2alrych z koniecznością zapewnienia
lrezpieczeństwa zdrowotnego Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w O1sztl,rrie może

zarządnć zamknięcie dla nłiedzających Zalnku w Lidzbarku Warmińskim.
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21. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub
prze syłać mailowo : Iidzb arĘ@mlzeum. o1 sĄm. p1

III. Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Muzeum warmii i Mazur w o1sztynie
z siedzlbą przy ulicy Zamkowa 2, 10-074 O1sztyn.

kontakt z administratorem danych jest możliwy listownie na powyższy adres lub
pocztą elektroniczrra na adres sekretaria(@muzeum.olsztlłr,pl. w sprawach z zakresu
ochrony danych osobowych można kontałtować się z Inspektorem ochrony danych
drogą elektroniczrrą na adres iod@muzeum.o1sźy:rr.p1 iub pisemnie na adres siedziby
administratora dalych.

2. cele przetulatzania danych osobowych oraz podstawa prawna ptzetv]atzania.
Administrator danych osobowych o'oże przetwarzać d,ane osobowe w następujących
celach:

a) zabezpieczenia zbiorów muzealnych przed grożącymi tm niebezpieczeństwami,
w szczególności uszkodzeniem 1ub kradzie żą za pornocą systemu monitorrngu
wizyjnego - podstawą prawn ąprzet,warzania danych jest niezbędność wlpełnienia
obowiązku prawnego ciĘącego na administratorze danych, art. 6 ust. 1 lit. c
RoDo, w zwią2l<l z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed
pożaren, kradzieżą i inn5,rn niebezpieczeństwem grożącyłn ich zniszczeniem lub
utratą, wydane na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 1istopada 1996 r.
o muzeach (przetwarzanle danych osobowych będzie odbywać się tylko w tych
jednostkach administratora danych, w których funkcjonuie system monitoringu
wi4,jnego i jednostki te posiadają odpowiednie oznaczenia doĘczące monitoringu
wizyjnego),

b) realizacji uprawnień zwiedzających dotyczących ulg przy zakupie biletów wstępu
do Muzeum - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, art. 6
ust. 1 lit. c RoDo, w z,Nią2ku z a'.t, 70 ustawy o muzeach z dnia 27 listopada
1996 r.,
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sprzedairy biletów, usług i towarów - podstawą prawną przętwa-rzania jest
niezbędność przetwarzania danych do wykonyłvania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b
RoDo,
wypełnienia obowiązków dokumentac5inych dla celów podatkowych - podstawą
prawną przetwarzallia danych jest niezbędność wlpełnienia obowią2ku prawnego
ciĘącego na administratorze danych, aJt. 6 ust. 1 lit. c RODO,
w celach marketingowych wyłącznie w prąpadku, gdy została wyrążona
na to zgoda - podstawą prawną przetwatzania jest wyrźenie zgody przez osobę,
której dane dotyczą na przetwarzaIlre jej danych osobowych w określon5,łn celu,
art.6 ust. 1lit. aRODO.

3. Okres przechow5rwania danych
Dane pozyskane przez system monitoringu wią,jnego będą przechow]rwane do 3
miesięcy lub jeżeli dane z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa, do czasu prawomocnego zakończe.,ia
postępowania.

Dane pozyskane w zwiaglar ze sprzeó,ażą biletów lub usług świadcz ony,. przez
Administratora danych będą przechowywane przez okres 6lat wlłnikających
z obowiaąIan nakładanego przez ustawę o rachunkowości.
Dane pozyskale na podstawre zgody w celach marketingowych będą przetwarzane
przez owes ważrości wlł,ażonej zgody na cele marketingowe lub do czasu
jej odwołania.

4. Wymóg podania danych osobowych.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wej ścia
i przybl,wania na terenie Muzeum, skorzystania z ulgowych biletów, zakupu usług
i towarów.

5. Przekaz5zwanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organorn upoważrion;,łn
do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz powierzone
do przewatzania na zlecenie administratora danych przez podmioty pIzetwarzające
na podstawie umów powierzenia danych.
Dane osobowe nie będą przekaz5ałane do odbiorców
przetvłarzających dane osobowe w państwach poza
Gospodarczym.

mających siedzibę 1ub

Europejskim Obszarem
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6. Prawa osoby, której dane dotyczą.
osoba, której darre dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych. prawo ich sprostowania, usunięcia. ograrriczenia przelwaszaria,
przenoszenia. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich
przetwarzante w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwatzania, którego dokonano na podstawie zgody przed, jej cofnięciem, jak
również prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych
w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
RoDo.

7. Informacja o zautomatyzowanJrm podejmowaniu decyzJi, w tym profilowaniu.
Administrator danych nie przewiduje pl:zetwalzania danych osobowych w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

l fiłazur w 0lsztynie
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