Załącznlknr 6

w oLślzTYNIERBGI,LAMIN zwIEDzAl{tA MUZEIIM PRZYRoDY
oDDzlAŁL MUZELM wARMn l MAZLR
NA

czAs EPIDEMII covlD_l9

I. Postanowlenia ogólne

!.

z€tedzanieekspozycji

przez DyT ektora
Muzeum przyrody odbyłva się w ustalonych
Mazur w o1szt}rnie dniach i godzinach, które dostosowarre

Muzeum warmii i
Muzeum,
zostaĘ do możliwościtechniczno-org anizacyjnyct.

2. Szczegółowe informacje

-

zvłiedzania(w

t5T

doty czące:

czasowych,
n godzin otwarcia) ekspozycji staĘch oraz wystaw

- oferty przewodnickiej,
- cen biletów,

są zamieszczone

Muzeum Przyrody
w kasie biletowej or^z na stronie internetowej

w Olsztlłrie.

się sytuację epidemiczną, zastrzega sobie
3. Muzeum, biorąc pod uwagę zmieniającą
Muzeum dla zwiedzaj acych,
prawo do dokon),,wania zmian dni t godzln otwarcia
jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu
4. Warunkiem zvliedzania ekspozycji
fiskalnego / faktury.

biletu zrriżkowe go na7eĘ okazywać przed
5. Dokumenty uprawniające do zakupu
zakupem.
6. Wejście na teren Muzeum wiąże się

z akceptacjl

zasad niniej szego regulaminu,

|l. Zasady zuliedzan,ia
są do zasłaniania maseczką ochronną
1. Na terenie Muzeum zwied zający zobov"la?ani

ust i nosa. Obowiązek nie dotyczy:
- dzteci do lat 4,

są

zwolnione

osób, które na mocy prawa powszechnie obowią2ującego
z obowiag|<l zakrywatia ust i nosa,
2.Wpomieszczeniukasyisklepikumuzealnympozaobsługąmogąprzeb1'lvać
_

odległość2 metrów od siebie,
maksymalnie 3 osoby, zachowr,rj ąc bezpieczlą
jest pojemnik ze środkiem do obowiązkowej
3. W pomieszczeniu kasowym dostępny
dez5mfekcji

rą.i<.
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4.

,mliedzarria będne
Liczba osób przebylvających w poszczególnych strefach

Łącznte na wszystkich salach
regulowana ptzez pracownLków obsługi Muzeum,
3O osób,
ekspozycyjnych może przebylvać jednocześnie maksyrnalnie
pomiędzy sobą bezpieczną odległość
5. Osoby zwieclzajace powinny zacinować

minimum 2 metrów.
przy zachowaniu obowiązującego
6. Dopllszcza się zwiedzanie gnrpowe wyłącznie

wMuzeumreżimusanitarnegoorazwewnętrznychprocedurdotyczącychlimitu
zwiedzaj ących.

grupowego podejmuje
7. Decyzlę o makslT nalnej liczbie uczestn ików zwiedzarlia

Kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie,

8.Postanowieniapkt6wzakresielimituzwiedzającychniedotyczą:
(do 13 roku życia),
- Rodziców z d,ziećrrri wylrnagaj ącymi opieki

wspólnie mieszkaj ący ch bądż gospodarujacych,
się poruszać,
- Osób niepełnosprawnych niemogacych samodzielnie
wyłącznie pod opieką dorosĘch,
9 . Dziect do 1at 7 moga zvłiedzać Muzeum
wierzdnnią naleĘ pozostawic w
10. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież
- Osób

kasie-sklepiku muzealnym,

wartościowei delikatne
11.Muzeum nie ponosi odpowiedzialno ściza rzeczy
ogólnodostępnych na terenie
pozostawione w szatni, a tal<że w innych miejscach
Muzeum.

:I2'ZwtedzanieMuzeumodb}'wasięwruchujednokierunkow}-rrn.
na pół godńny przed ich zamknięciem,
13. ostatnie wejście na ekspozycje odbyuria się
poleceń personelu Muzeum
!4. Zwtedzajacy są zobowiąZani do stosowania uwag i
oraz przes1rzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,
15. W Muzeum o|sowiąvuje zakaz:
-

psa przewodnika - po
wprowadzania lub wnoszen ia zwierząt (z wi,łączeniern
zgłoszeniu),

-

wystroju (Wnętrz, wystaw),
dotvkania eksponatów, elementów ekspozycji i

.samowolnegootwierarriazamknięĘchdrmli,krat,okienitp.,
ach z llĘciem 1ampy błyskowej,
- fotografowania i filmowania we wnętrz
i filmowanie nie może
dodatkowego oświetlenia oraz stat5nyów, Fotografowanie
ruchu i zwiedzaniu innym
zai<łócać pracy Muzeum, przeszkadzać w
jedynie dla celów
zwiedzalącyrn. Materiał zdjęciołry może być wykorzystany
fotografowania zabńków
niekomercyjny ch. Zastrzega się możliwośćzakaz;u
nienależących do Muzeum,
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bezpieczeństwa na salach
fotografowalia oraz filmowania elementów sy§temów

-

ekspozycyjnych,

ognia,
palenia t],toniu, e-papierosów oraz używaria otwaftego
, wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
- rwiedzaniapo spożyciu alkohoiu 1ub środków odurzajacych,

-

wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
ponoszą rodzice 1ub
!6. Za zacnowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność
-

opiekunowie.

będące pod wpłylvem środków
17. Osoby nieprzestrzegaj ące zasad zwfed,zania,
bezpieczeństwu
odurzających oraz zachowtljące się w sposób, który zagraża
innym gościom,
zbiorów czy osób, zakłócające porządek i zwiedzanie
obiektu,

naruszaj4ceogólnieprzyjętenormyzachowaniawmiejscachpublicznych_mogą

być poproszone o na§rchmiastowe opuszczenie Muzeum,
w czasie zuliedzanla,
18. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych
19. Uprasza się o zachowarrie ciszy na terenie Muzeum,
,nvta:,anydn z koniecznością zapewnienia
20. W szczególt^Lych przypadkach
może zarządńć zamknięcie dla
bezpieczeństwa zdro$/otnego DyT ektor Muzeum
mviedzających Muzeum Przyrody,

listownie na adres Muzeum lub
21. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać
przesyłać mailowo: m,sz,przyr@mtlzeum,olsztyn,p1,

I

. Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych,
Warmii i Mazur w Oisztynie
Administratorem danych osobowych jest Muzeum
z siedzlbą przy ulicy Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn,
Kontaktzad.ministratoremdanychjestmożliwylistownienapowyższyadres.lub
1.

W sprawach z zakresu
pocztą elektroniczra na adres sekretariat@muzeum,olsztlm,pl,
się z Inspektorem ocLrrony danych
ochrony danych osobowych można kontaktować
lub pisemnie na adres siedziby
drogą elektroniczną na adres iod@muzeum,o1szt5m,p1

administratora danych.
podstawa prawna przetwarzania,
2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz
dane osobowe w następujących
Administrator danych osobowych rnoże przet:warzać
celach:
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a)

im niebezpieczeństwamr,
zabezpieczenia zbiorów muzea]nych przed, grożącl. ni
monitoringu
w szczególności uszkodzeniem 1ub kradzie żą za pomocą systemu
jest niezbędność wlpełnienia
wizyinego - podstawą prawn ąprzetwarżania danych
art, 6 ust, 1 1it, c
obowiązku prawnego ciażącego na administratorze danych,
Narodowego
RoDo. w zu.iąz kll z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedńctvla
z dnia 2 września 2074 r, w sprawie zabezplieczani,a zbiorów muzeum przed
ich zniszczeniem lub
pożarem, !ładzieżąiinnym niebezpieczeństwem grożąc5-łn
dnia 21 listopada 1996 r,
utratą, wydane na podstawie art, 5 ust, 5 ustawy z
się tylko w tych
o muzeach |przetwarzanie danych osobowych będzie odbyuvać
jednostkach administratora danych, w których funkcionuje system monitoringu
dotyczące monitoringu
wizyjnego i jednostki te posiadają odpowiednie ozrraczenia
wizyjnego),

wstępu

biletów
b) realizacji uprawnień zwiedzających dotyczących ulg przy za-kupie
do Muzeum - podstawą prawną ptzetwalzalia danych jest niezbędność
danych, art, 6
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
2l listopada
ust. 1 lit. c RODO, w zńazku z afi, 70 ustawy o muzeach z dnia
7996 r.,

przetwarzania jest
sprzedaĘ biietów, usług i towarów - podstawą prawną
art, 6 ust, 1 lit, b
niezbędnośćprzetwarzania danych do wykonyłvania umowy,
RoDo,
podatkowych - podstawą
d) wypełnienia obowią2ków dokumentacyjnych dla celów

c\

obowiązku prawnego
prawną przetw arzaniadanych jest niezbędnośćwypełnienia
lit, c RODO,
ciążącego na administratorze danych, art, 6 ust, 1
gdy została wyrłżona
e) w celach marketingowych wyłączrrie w prąpadku,
jest wyrźenie zgody przez osobę,
na to zgoda - podstawą prawną przetwalza:ria
w określonym celu,
której darre dotyczą na pIzetwarzalLe jej danych osobowych

art.6 ust. 1lit. a RODO,
3, Okres przechow5nrania danych

Danepozyskaneprzezsystemmonitoringuwi4jnegobędąprzechowyuvanedo3
dowód w postępowaniu
miesięcy lub jeżeli dale z monitońngu stanowią
zakoirczerria
prowadzonym na podstawie prawa, do czasu prawomocnego
postępowania.

świadczonych przez
Dane pozyskan e w zwia?ktl ze sprzed,ażą biletów 1ub usług
6 lat wlmikających
Administratora danych będą przecholvywane przez okres
z obowiazku nakładanego przez ustawę o rachunkowości,
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będą przetwalzafle
Dane pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych
przez okres ważrościwyrźonej zgody na cele marketingowe lub do czasu
jej odwołania.
4. Wymóg podania danych osobowych,
jednakże jest niezbędne do wejścia
Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
zakupu usług
i przybyłvania na terenie Muzeum, skorzystania z ulgowych biletów,
i towarów.

5. Przekaz3rwanie danych osobowych,
upoważnion5łn
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom
powierzone
do przelwalzania tych danych na podstawie przepisów prawa ofaz
przez podmioŁy przetwarzające
d,o przewarza1-1ia na zlecenie administratora danych
na podstawie umów powierzenia danych,
będą przekarywarle do odbiorców maj ących siedzibę lub

Dane osobowe nie
Obszarem
przetwarzajacych dane osobowe w państwach poza Europejskim
Gospodarczym.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą,

swoich danych
Osoba, którei dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści
przet,wałzania,
osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
cofnięcia zgody na ich
przenoszenta, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
z prawem
przetwarzante w dowolnym momencie bez wpĘłvu na zgodność
przed jej cofnięciem, jak
przel,wa.rzania, którego dokonano na podstawie zgody
Osobowych
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
również

na-rusza przepisy
w przypadku rtznania, że przetwatzarlie jej dalych osobowych
RoDo.

7.InformacjaozautomatyŻowanJrtnpodejmowaniudecyzji,wtymprofilowaniu,
w sposób
Administrator danych nie przewiduje przetwarzania danych osobowych
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,

i$tr Żuchowski
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