
Załącznik nr 3

REGULAMIN zwIEDzN{IA MUZEIIM IM. J. G. IIERDERA W MoRĄGU

ODDZIAŁV MUZEIIM WARMU l MAZI,R W OLSZTYNIE

NA czAs EPIDEMII covlD-19

I. Postanowieniaogólne

!. Zwiedzanię ekspo4lcji Muzeum im, J,G, Herdera w Morągu odbylva się

w ustalonych przez Dyrektora Muzeum Walmii i Mazur w O1sztynie dniach

i godzinach, które clostosowarre zosta}y do możliwości techniczno-organizacyjnych

Muzeum.

2 . SzczegóŁowe informacj e dotyczące :

- zwiedzarLl,a(w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych oraz wystaw czasowych,

- oferty przewodnickiej,

- cen biletów,

są zamieszczone w kasie biletowej otaz la stronie internetowej Muzeum

w Morągu.

3. Muzeum, biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiczną, zastrzega sobie

prawo do dokonylvarria zmian dni i godzin otwafcia Muzeum w Moragu dla

zitedzajacych.

4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/pafagonu

frskalnego/ faktury.

5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zrriżkowego należy okazywać przed

zakupem.

6. Wejście na teren Muzeum wiąże się z akceptaclĄ zasad niniejszego regulaminu,

II. Zasady zsliedzania

1. Na terenie Muzeum zwied zalący zobowią2ani są do zaslaniania maseczką ochronną

ust i nosa. Obowiązek nie dotyczy:

- dztect do lat 4,

.. osób, które na mocy prawa powszechnie obowi ryującego są zwolnione

z obowiązku zakrywania ust i nosa,

2. W pomieszczeniu kasy poza obsług4 moga przebywać makslłnalnie 3 osoby

zachowujac bezplieczną odległość 2 metrów od siebie,

3. Przy wej ściu do kasy/holu Muzeum dostępny będzie pojemniki ze środkiem

do dezynfekcji rąk.
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4.Liczba osób przeblvających w poszczególnych strefach zwiędzaria oraz ruch

na klatkach schodowych regulowane są ptzez pracowników obsługi Muzeum.

ł-ącznte na wszystkich salach ekspozycyjnych rr,oże przebywać jednocześnie

maksymalnie 3O osób, W kasie/holu Muzeum poza obsługą mogą jednorazowo

przebyłvać 3 osoby.

5. Osoby zwiedzające powinny zachować pomiędzy sobą bezpieczną odległość

minimum 2 metrów.

6. Dopuszcza się zwiedzanie grupowe wyłącnlie przy zachowaniu obowiązującego

w Muzeum reżimu sanitarn ego oraz wewnętrznych procedur dotyczących lirnitu

zwiedzających.

7. Decyzję o maksl.rnalnej Liczbie uczestników zwiedzania grupowego podejmuje

Kierownik Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu.

8. Postanowienia pkt 6 w zakresie limitu zwiedzających nie dotyczą:

- Rodziców z dzlećmi wlłnagających opieki (do 13 roku źrycia),

, Osób wspóinie mieszkaj ących bądź gospodaruj ących,

- Osób niepełnosprawnych nie mogących samodzielnie się poruszać.

9. Dziecl do 1at 7 rr'ogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką dorosłych.

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

w szatni, z której korzystalie jest bezpłatne.

11.Muzeum nie ponosi odpowiedzialno ści za rzeczy wartościowe i delikatne

pozostawione w szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie

Muzeum.

L2. Zwiedzanie Muzeum odbl,wa się w ruchu jednokierunkowym.

13. ostatnie wejście na ekspozycje odb},lua się na pół godziny przed ich zamknięciem.

L4, zwiedzający są zobowiązani do stosowania uwag i poleceń personeiu Muzeum oraz

przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.

15. W Muzeum obowiaguje zakaz:

-' wprowadzania 1ub wnoszenia młierząt (z wyłączeniern psa przewodnika - po

zgłoszeniu),

- dotykarria eksponatów, elementów ekspozycji i wystroju (wnętrz, wystaw) oraz

korzystania z lrtuzealnych multimediów

samowolnego otwierania zamkniętych drzwi, krat, okien itp.,

- fotografowania i filmowania we wnętrz acL' z uĘciem 1ampy bĘskowej.

dodatkowego oświetlenia oraz sta§,wów. Fotografowanie i filmowanie nie może

zakłócać pracy Muzeum, przeszkadzać w ruchu i zwiedzaniu inn5łn

zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie dla celów
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niekomercyj ny cin. Zastr zega się możliwość zakazu fotogra.fowania zabltków

nienależących do Muzeum,

- fotografowalia oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach

ekspozyryjnych,

- palenia tytoniu, e-papicrosów oraz uirylvanla otwa,rtego ognia,

- wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,

- zwiedzatia po spoźryciu alkoholu lub środków odurzajacych,

- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.

L6, Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzia]ność ponoszą rodzice 1ub

opiekunowie.

17. Osoby nieprzestrzcgające zasad zwiedzania, będące pod wptywem środków

odurzających oraz zacltowlslące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu

obiektu, zbiorów czy osób, zakłlcające porządek i mńedzanie innyn gościom,

naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą

być poproszone o na§rchmiastowe opuszczenie Muzeum.

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

19. Uprasza się o zachowanie ciszy na terenie Muzeum.

20. W szczególnych przypadkach młiaparrych z koniecznością zapewnienia

bezpieczeństwa zdrowotnego DyT ektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsźy"rrie może

zarządzić zamknięcie dla mviedzających Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu.

21. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać 1istownie na adres Muzeum lub

przesyłać mailowo: morag@muzeum.o1sztyn.p1.

III. Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych osobow5rch.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

z stedzibą przy uLicy Zamkowa 2, 10,074 O1sztyn,

Kontakt z administratorem danych jest możliwy listownie na powyższy adres lub

pocztą elektroniczrra na adres sekretaria(@muzeum. o1sztlm.p1. W sprawach z zakresru

ochrony danych osobowych można konta}tować się z Inspektorem ochrony danych

drogą elektroniczrrą na adres iod@muzeum.o1szt5m.p1 lub pisemnie na adres siedziby

administratora danych.
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2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwąrzania.

Administrator danych osobowych rnoże przetwarzać dane osobowe w następuj ących

celach:

a\ zabezpieczenia zbiorów muzealnych przed grożącytni im niebezpieczeństwami,

w szczególności uszkodzeniem lub kradzie żą za ponocą systemu monitoringu

wiąyjnego - podstawą prawn ąprzetwarzali,a danych jest niezbędność wypełnienia

obowią2ku prawnego cią)ącego na administratorze darrych, art. 6 ust. 1 lit, c

RODO, w związkll z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 2 września 2OI4 r. w sprawie zabezpieczani,a zbiorów muzeum przed

pożarern, ktadzieżą i inn5"rn niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub

utratą, wyda.ne na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 2| listopada 1996 r.

o muzeach (przet,warzanie danych osobowych będzie odbyłvać się tylko w tych

jednostkach administratora danych, w których funkcj onuj e system monitoringu

wizyjnego i jednostki te posiadają odpowiednie oznaczenia dotyczące monitoringu

wizyjnego),

b) realizacji uprawnień zvłiedzajacych doĘczących l1g przy zakupie biletów wstępu

do Muzeum - podstawą prawną przetvłarzanta danych jest niezbędnośc

wypełnienia obowiązku prawnego ciążące3o na administratorze danych, art. 6

ust. 1 1it. c RODO, w zwtagkl z aft. 70 ustawy o muzeach z dnia 27 listopada

1996 r.,

c) sprzedaĘ biletów, usług i towarów - podstawą prawną przetwarzania jest

niezbędność przetwarzani"a danych do wykonylvania umowy, art. 6 ust. 1 lit, b

RoDo,
d) wypełnienia obowiązków dokumentac5ijnych dla celów podatkowych - podstawą

prawną przetwarzania danych jest niezbędnośó wlpełnienia obowiązku pfawnego

ciażącego na administratorze danych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

e) w celach marketingowych wyłączrrie w prąpadku, gdy została wyrażona

na to zgoda .. podstawą prawną przetwarza7lia jest wyrerźenie zgody przez osobę,

której dane dotyczą na przetwalzalie jej danych osobowych w określon5,rrn ceiu,

aIt.6 ust. 1lit. aRODO.

3. Okres przechowywania danych

Dane pozyskan e przez system monitoringu wizyjnego będą przechowyvzane do 3

miesięcy lub jeżeli d,anę z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu

prowadzonym na podstawie prawa, do czasu prawomocnego zal<ończenia

postępowania.
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Dane pozyskane w ZwiapI<V zę sprąęddżą biletów iub usług świadczonych przez

Administratora darrych będą przecholvywane ptzez okIes 6 1at wynikających

z obowią2ku nakładarrego przez ustawę o rachunkowości.

Dane pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetvłarzale

przez obes ważności .v4yrłżor'ej zgody na cele marketingowe lub do czasu

jej odwołania.

4. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 1ednaJ<że jest niezbędne do wejścia

i przybyłvania na terenie Muzeum, skorzystania z ulgowych biletów, zakupu usług

i towarów.

5. Przekaz5rwanie danych osobowych.

Dane osobowe moga zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnion;,T n

d,o przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz powierzone

d,o przewarzarLia na zlecenie administratora danych przez podmioty przetwatzalące

na podstawie umów powierzenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców maj ących siedzibę lub

przetwalzających darre osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem

Gospodarczym.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych

osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, oglaniczenia przet,watzania,

przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwatzania, cofnięcia zgody na ich

przetwatzante w dowolnym momencie bez wpływrr na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak

również prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych

w przypadku uznania, że przetwatzanie jej danych osobowych naJllsza przepisy

RoDo.

7. InformacJa o zalutotlrratyzowanyrn podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Administrator danych nie przewiduje przetwatzania danych osobowych w sposób

zantomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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