Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 63/2020
Z dnia 08.06.2020 r.

REGULAMIN
zajęć edukacyjnych dla zwiedzających Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Oddział II: Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

1. Organizatorem zajęć muzealnych (dalej ,,zajęć”) jest Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie (dalej: Muzeum), zaś bezpośrednio za organizację zajęć odpowiada
Oddział Ogród Doświadczeń (dalej: organizator).
2. Miejscem organizacji zajęć jest teren Ogrodu Doświadczeń, chyba że organizator
wskazał inaczej w opisie zajęć.
3. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona – 6 osób. Uczestnicy zajęć zobowiązani są
do zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
przestrzegania wszystkich zaleceń związanych z zasadami wejścia na teren Ogrodu
Doświadczeń w tym zachowanie odpowiedniej odległości.
4. Szczegółowe informacje na temat zajęć takie jak np. wiek uczestników, dla których
dedykowane są zajęcia regulują informacje o poszczególnych zajęciach lub cyklach
zamieszczone na stronie internetowej Muzeum.
5. Udział w zajęciach możliwy jest po wcześniejszej rezerwacji - chyba, że informacja,
o której mowa w pkt. 4 stanowi inaczej. Rezerwacji dokonuje się pod numerem
telefonu 12 428 66 00 wew. 11 lub mailowo: rezerwacja@mim.krakow.pl. O udziale
w zajęciach decyduje kolejność rezerwacji. W celu dokonania rezerwacji należy podać
następujące informacje:
a) tytuł i termin (data, godzina) zajęć (lub nazwę cyklu jeżeli istnieje zapis na całość
cyklu),
b) imię i nazwisko uczestnika zajęć – dotyczy zajęć dla zwiedzających
indywidualnych,
c) wiek uczestnika zajęć,
d) dane kontaktowe osoby rezerwującej (imię, nazwisko, telefon, e-mail),
e) inne informacje, jeśli specyfika danych zajęć takie przewiduje (np. liczbę
pełnoletnich opiekunów).
Dane osobowe podajesz dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa
realizacja usługi.

7.

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach z przyczyn nieleżących po stronie
organizatora opiekunowie uczestników proszeni są o poinformowanie o tym
organizatora jak najszybciej.

8.

Muzeum nie gwarantuje realizacji zajęć bez dokonania rezerwacji.

9.

Udział pełnoletnich opiekunów w zajęciach regulują zasady obowiązujące dla
danego typu lub cyklu zajęć.

10. Podczas zajęć dzieci pozostają pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
Prowadzący

zajęcia

nie

ponoszą

odpowiedzialności

cywilno-prawnej

za

uczestników.
11. W czasie zajęć dzieci i opiekunowie mają obowiązek podporządkować się
poleceniom wydawanym przez osobę/y prowadzącą/e zajęcia.
12. W trakcie trwania zajęć zabrania się spożywania posiłków.
13. Za wszelkie kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich
spowodowane przez uczestnika na zajęciach odpowiada uczestnik a w przypadku
uczestników niepełnoletnich - rodzic lub prawny opiekun.
14. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez uczestnika zajęć na terenie Muzeum
odpowiada uczestnik a w przypadku uczestników niepełnoletnich - rodzic lub
prawny opiekun.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty oraz godziny rozpoczęcia zajęć
z przyczyn niezależnych od organizatora.
W takim przypadku organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty
lub odszkodowania wobec uczestników zajęć.
16. Zakup biletu wraz z zajęciami edukacyjnymi

jest równoznaczny z akceptacją

niniejszego regulaminu i podporządkowaniem się jego postanowieniom.
17. Muzeum Inżynierii Miejskiej informuje, że na terenie obiektu może być utrwalany
wizerunek uczestnika i opiekunów w formie materiału foto - filmowego w celu
nieodpłatnego wielokrotnego wykorzystywania przez Muzeum zdjęć z wizerunkiem
uczestników i ich opiekunów. Wykorzystywanie zapisów materiału foto-filmowego
z uwzględnieniem praw autorskich właściciela wizerunku wynikających z Ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęć,
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską
oraz techniką cyfrową,
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek
utrwalono,
d) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

e) udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu

i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie

i portalach społecznościowych Muzeum.
18. Ochrona danych osobowych (informacja):
1) Administratorem danych jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM),
ul. Św. Wawrzyńca 15,31-060 Kraków,
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@mimk.com.pl
listownie na adres: 31-060 Kraków ul. Św. Wawrzyńca 15,
3) Twoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, telefonu, wieku uczestnika
zajęć adresu e-mail oraz materiału foto-filmowego zbierane są przez Muzeum w celu
ich przetwarzania dla realizacji usługi oraz w celach promocyjnych działalności
statutowej Muzeum, dla potrzeb archiwalnych Muzeum zgodnie ze Statutem
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie z dnia 26 września 2018 r. nadanego
Uchwałą nr CXI/2920/18 Rady Miasta Krakowa działającego w oparciu o zgodnie
z prawem wynikającym z Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 194, z późn. zm.) oraz
Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 917).
4) Odbiorcami danych osobowych będą:
 podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 osoby upoważnione przez Administratora danych;
 podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi
wiąże się konieczność przetwarzania danych;
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi
przez 6 lat wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, a w zakresie monitoringu przez
okres 30 dni.
7) Pamiętaj, że masz prawo do:


dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz
wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);



wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
19. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie
szczegółowe informacje o zajęciach ogłoszone na stronie internetowej Muzeum oraz
Regulamin Zwiedzania Wystaw i Regulamin Sprzedaży Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie.

