Załącznik nr 7

DoMU,GAzETr oL§zTtŃ§NIBP
oDDZIAŁU MUzEIm wARMn I MłZt Rw oLszTrTrIE
NA czAs EPIDEMII covlD-l9

REGI'L,IIMIN zwIEDzANIA

I. Postanowienia ogólne
L. Zwiedzanie ekspo2ycji Domu ,,Gazety Olsźyńskiej" odbl,wa się w ustalony ch ptzez

DYrektora Muzeum Warmii

i Mazur w

Olsztlmie dniach

i

godzinach, które

dostosowane zostały do możliwościtechniczrro-organizacyjnych Muzeum.

2, Szczegółowe informacje dotyczące:
- mvledzania (w tym godzin otwarcia) ekspoąycji stałych oraz wystaw czasowych,
- oferty przewodnickiej,
cen biIetów,

są zamieszczone w kasie biletowej oraz ia stronie internetowej Domu ,,Gazety

O1sztyńskiej " w O1sz§łrrie.

3, Muzeum, biorąc pod uwagę zmieniającą się syŁuację epidemiczną, zastrzega sobie
prawo do dokony'wania zmian dni i godzin otwarcia Domu
,,Gazety olsżyńskiej,,
dla zwiedzaj ących.
4. warunkiem zwiędzania ekspozycji jest okazanie waźnego biletu wstępu/paragonu
fiskalnego / faktury,

5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowe go naleĘ okaz5rłac przed
zakupem.
6. wejście na teren Muzeum wiąże się z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

ll. Zasady zwiedzania
I. Zwiedzający ekspozycje Domu ,,Gazety olsżyńskiej" zobowiaąani są do zasłaniania
maseczką ochronną ust i nosa. Obowiązek nie dotyczy:
-

dzteci do Lat

-

osób. które na mocy prawa powszechnie obowiązującego są zwolnione

4

,

z obowia?,kLl zakr5zwania ust i nosa.
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Z,Przy kaste poza obsfugą mogą

przebyvuać małs]rmalnie

bezpieczną odległość2 metrów od siebie.

2 osoby

zachowując

3. W holu Domu ,,Gazety Olsźyńskiej'' dostępne będą pojemniki ze
środkiem do
dezynfekcji rąk.

4, Liczba osób przebylvaj ących w poszczegóhych strefach zwiedzania
oraz ruch
na klatkach schodowych regulowane są przez pracownika obsfugi Muzeum.

Łącznie na wszystkich salach ekspozycyjnych może przebywać jednocześnie

maksyma-lnie 30 osób. W holu Muzeum poza obsługą mogą jednorazowo przebywać
3 osoby.

5. Osoby zutiedzające powinny zachować pomiędzy sobą bezpieczną odległość
minimum 2 metrów.
6. Dopuszcza się zwiedzanie grupowe wyłączrrie przy zadnowanLu obowią2ującego
w Muzeum reżimu sanitarnego oraz wewnętrznych procedur dotyczących limitu
zwiedzających.
7, Decyzlę

o

maksy' nalnej liczbie uczestników zwiedzania grupowego podejmuje
Kierownik Domu,,Gazety Olsztyńskiej''.

8. Postanowienia pkt 6 w zakresie limitv zwied,zających nie dotyczą:
- Rodziców

z dziećmi wyrnagających opieki (do 13 roku życia),

- Osób

wspólnie mieszkających bądźgospodarujących,

- Osób

niepełnosprawnych nie mogących samodzielnie się poruszać.

9. Dzieci do lat 7 lrrogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką dorosłych.
10. Duże plecaki, torby, walizki, parasole otaz odzież wierzchnią prosimy pozostawić
w szatni, z której korzystanie jest bezpłatne.

11.Muzeum nie ponosi odpowiedzialno ściza rzeczy wartościowe i delikatne

pozostawione w szatni, a tŃłże w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie
Muzeum.

t2. Zwledzante

sa1

ekspozyc5,jnych Muzeum odby.wa się w ruchu jednokierunkow;,.rn.

13. ostatnie wejście na ekspozycje odb}.wa się na pół godziny przed ich zamknięciem.
14. zwiedzający są zobowiązani do stosowania uwag i poleceń personelu Muzeum
oraz
przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.
15. W Domu ,,Gazety OlszĘńskiej'' obowiązuje zakaz:
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-

_

Wprowadzania 1ub Wnoszenia zwierząt (z wyŁączeniem psa przęWodnika
zgłoszeniu),

-

dotykania eksponatów, elementów ekspozycji i wystroju (wnętrz, wystaw) oraz
korzystania z muzealny ch multimediów,

po

- samowolnego otwierania zamknięĘch drzwi, okien itp.,
-

fotografowania

i filmowania we

ach z uĘciem lampy błyskowej,
Fotografowanie i 1ilmowanie nie może

wnętrz

dodatkowego oświetlenia oraz stat].,yów.

zafźócać pracy Muzeum, ptzeszkadzać w ruchu i zlv.iedzaniu innyrn
zvliedzającytn, Materiał zdjęciowy o,.oże być wykorzystany jedlmie clla celów
niekomercyjnych. zastrzega się możliwośćzakazu fotografowania zabytków
nienależących do Muzeum,
-

fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na sa]ach
ekspozycyjnych,

-

palenia t],toniu, e-papierosów oraz użrylvanta otwartego ognia,

-

wnoszenia i spo:irwania artykułów spol4nvczych i napojów,

- zwtędzaslia po spożyciu a]koholu 1ub środków odurząjących,
-

wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.

L6-za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialnośó ponoszą rodzice

1ub

opiekunowie.
17. Osoby nieprzestrzegaj

ące zasad zwiedzania, będące pod wph,wem środków
odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu

obiektu, zbtorów czy osób, zal<łócające porządek i nł,ńedzalie innl,rn gościom,
naruszające ogólnie prąl'ete normy zachowania w miejscach publicznych - rnogą
być poproszone o natychmiastowe opuszczenie Muzeum.
18. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych w czasie zwiedzania.
19. Uprasza się o zachowanie ciszy na terenie Muzeum.

20.

W szczególnych przypadkach

mvią2anych z koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego Dyrektor Muzeum warmii i Mazur w olsztynie może
zatządztć zamknięcie dla zułiedzających Domu,,GazeĘ O1sztyńskiej''.

21. Ewentua-lne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub
przesyłać mailowo: dgo@muzeum.o1sztyn.pl lub sekretaria(@muzeum.olszt5n.pl.
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III. Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Muzeum warmii i Mazur w olsztynie
z siedzlbą przy ulicy Zalnkowa 2, 10-074 Olsztyn.
kontakt z administratorem danych jest możliwy 1istownie na powyższy adres lub
1.

pocztą elektroniczna na adres sekretariat@muzeum.olszt}m.p1. W sprawach z za-kresu
ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych
drogą elektroniczną na adres iod@muzeum.o1szt5łr.p1 lub pisemnie na adres siedziby

administratora danych.

2. cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Administrator danych osobowych rnoże przetwarzać dane osobowe w następujących
celach:

a) zabezpieczenia zbiorów muzealnych przed grożąc5rmi im niebezpieczeństwami,
w szczególności uszkodzeniem lub kradzie żą za pornocą systemu monitoringu
wizyjnego - podstawą prawn Ąprzet:warzania danych jest niezbędność wypełnienia
obowią2ku prawnego ciążącego na administratorze danych, art. 6 ust. 1 lit, c
RoDo, w zwią2ku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 września2oI4 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed
pożarern, ktadzieżą i innlłn niebezpieczeństwem grożąc},rn ich zniszczeniem lub
utratą, wydane na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 27 listopada 1996 r.
o muzeach (przetwarzanie danych osobowych będzie odby.wać się tylko w tych
jednostkach administratora danych, w których funkcjonuje system monitoringu
wizyjnego

i

jednostki te posiadają odpowiednie oznaczenia dotyczące monitoringu

wizyjnego),

b) realizacji uprawnień zwiedzających do§zczących ulg przy zakupie biletów wstępu
do Muzeum - podstawą prawną przet-warzania danych jest niezbędnośc
wypełnienia obowiązku prawnego cirtącego na administratorze darrych, art. 6
ust. 1 1it. c RODO, w zwiagka z art. IO ustawy o muzeach z dnia 21 listopada
1996 r.,

c) sprzedajry biletów, usług i towarów - podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędnośćprzetwarzania danych do wykonylvania umowy, art. 6 ust. 1 1it. b

RoDo.
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d)

wypełnienia obowiązków dokumentacyl'nych dla celów podatkowych - podstawą
prawną przet,warzal\ia danych jest niezbędnośćwypełnienia obowią2ku prawnego
cią!ącego na administratorze d,allych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
w celach marketingowych wyłączrrie w przypadku, gdy zostala w5rrażona
nato zgoda - podstawą prawną pruetwarzania jest wyrażenie zgody przez osobę,
której dane dotyczą tra przetwarzalie jej danych osobowych w określonvrn celu

art.6 ust. 1lit. aRODO.

3. Okres przechow5zwania danych
Dane pozyskane przez system monitoringu wizy'nego będą przechow5nvane do 3
miesięcy lub jeżeli daae z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu

prowadzonym

na podstawie prawa, do czasu

prawomocnego zakończenia

postępowania.

Dane pozyskane w zwiap|<l ze sprzed,użą biletów lub usług świadczonyc],, ptzez
Administratora danych będą przechow},wane przez o}ires 6 lat wl.nikaj ących
z obowiaąku nakładanego przez ustawę o rachunkowości.
Da:re pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwa-rzane

przez owes ważnościw3lrźonej zgody na cele marketingowe 1ub do czasu

jej odwołania.

4. Wymóg podania danych osobowych.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne
do wejścia
i przyb5,,wania na telenie Muzeum, skorzystania z ulgowych biletów, zakupu usług
i towarów.

3. Ptzekazywanie danych osobowych.

Dane osobowe moga zostaó udostępnione podmiotom i organom upoważnionyrn
do przeŁwaszania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz powierzone
do przewarzania na zlecenie administratora danych przez podrnioty przetwarzające
na podstawie umów powierzenia danych.
Dane osobowe nie będą przekazllłane

przetwalzających dane osobowe

do odbiorców mających siedzibę

w państwach poza Europejskim

1ub

Obszarem

Gospodarczym.
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6. Prawa osoby, której dane dotyczą.

osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treściswoich danych
osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpły.lvrr na zgodnośćz prawem
przetwatzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jał
również prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych
w przypadku uznarLia, że przetwarzartie jej danych osobowych narusza przepisy

RoDo.
7. Informacja o zalrtonatyzowanytn podejmowanlu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator danych nie przewiduje przeŁwarzania danych osobowych w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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