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Gliwice, dnia} września2020 r.

ZARZĄDZENIE

NR2212020

DYREKTORA NIUZEIJM W GLIWICACH
Z DNIA

1

WRZEŚxtł

2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnika przedsięwzięć
organizowanych z udziałem publiczności przez Muzeum w Gliwicach
w czasie obowiązywania stanu epidemii koronawirusa

§1
Z dniem 1 września2020 r. wprowadzamdo stosowania we wszystkich obiektach
Muzeum w Gliwicach ulamin uczestnika Drzedsi ewzieć
nizowanvch
iałem publiczqościprzezMuzęum w Gliwicach w czasie obowiazvwani
stanu epidemii koronawirusa.

§2

Załącznikiem nr 1 do Regulaminu jest ooOświadczenie w rrłiązku
z uczestnictwem w łlydarzeniu Muzeum w Gliwicach" - do wypełnienia przez
każdego uczestnika wszystkich imprez, wystaw, v,rydarzeń organizowanych
przez Muzeum w Gliwicach.

§3
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania

Otrzvnlują do wiadomości
wszyscy pracownicy Muzeum
(drogą elektronicżną)

Muzeunr łv Gliwicach
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Regulamin Uczestnika przedsięwzięć organizowanych z udziałem publiczności przez
Muzeum w Gliwicach w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Rozdział 1
Regulacje ogólne
§1
1.

UWAGA! Mając na uwadze tlezpieczeństwo wszystkich widzów przypominamy, że zakupione
bileĘ nie mogą być odstąpione osobom trzecim. Obowiązkowo przy zakupie biletu należy
zostawić dane osobowe na formularzu. Dane osobowe podane przy zakupie biletu

(imię nazwisko, numer telefonu) muszą tlyć zgodne z danymi uczestnika wydarzenia.
Podczas przebywania na tęrenie Muzeum Uczestnicy powinni poruszać się w sposób zapewniający
zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości,zgodnie
z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrorł,ia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
przepisami prawa. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zachowanie tej odległościnie jest mozliwe ze
względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, osobą z orzeczeniem
o niepełnosprawności,osobą z orzeczęniem o stoplriu niepełnosprawności,osobą z orzeczenienr
o potrzebie ksźałceniaspecjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie moze poruszać
się samodzielnie.
3. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub
2.

gospodarujących.

4. Dzięcl do ukończenia 13 roku życia mają wstęp do Muzeum wyłącznie pod opieką osoby
sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
§2

1. Każdy z Uczestników jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa środkamiochrony osobistej
(np. maseczka Iub przyłbica ochronna) przez cŃy okres przebywania na terenie Muzeum.
2. Posiadanie w/w środków ochronnych będzie kontrolowanę przy wejściudo Muzeum przez
pracowników. W przypadku nieposiadania przez Uczestnika środków oclrrony osobistej
pracownicy pokierują go do punktu sprzedaĘ, gdzie będzie je mógł nabyć w cenie 5 zł za komplet
( maseczka + rękawiczki jednorazowe) W przypadku odmowy przez Uczestnika użycia środków
ochrony osobistej w Muzeum Uczestnik zostanię poproszony o opuszczellie instytucji ltrb nie
zostanie do niej wpuszczony mimo posiadanego biletu wstępu.
3. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
a) dziecka do ukończenia 4. roku zycia,
b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. całościowychzaburzęń
rozwoju, zaburzeń psycłricznych, niepełnosprawnościintelektualnej w stopniu umiarkowanym,
znacznym a|bo głębokim, Iub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciLr Iub odkryciu ust
lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczęnia w tym zakresie nie jest wymagane.
4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe:
a) w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tozsamościdanej osoby,
b) w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jezelijest to niezbędne do ich świadczenia,
c) w celu umożliwienia komunikowania się z osobą niesĘszącą lub niedosłyszącą,
5. ZuĄte środkiochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) po zakończeniu wydarzenia należy
wyrzucić do specjalnie oznaazonych koszy, umieszczonych przy drzwiach wyjściowych z Muzeum
obok stojaka do dezynfekcji.
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Rozdział2

Regulacje porządkowe
§3

l.

2.

a

J.

Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące Iiczby osób jednocześnie
uczestniczących rv wydarzeniach kultr.rralnych i przebvrvających na terenie Muzeum. Liczba ta jest
limitowana zgodnie z zalecenianri Głównego Inspektora Sanitarnego. Należy stosowac się do
zaleceń pracowników Muzeum w tym zakresie.
Podczas oczekiwania rra wejściedo budynkrt Muzeltm na wydarzenie kulturalne, Uczestnicy
ustawiają się w kolejce z zachowaniem obowiązu jącego w przestrzelli publiczne_i dystansu, zgodnie
z wyt} czonyln i strelarn i.
W celu ograniczenia nadmiernego grolnadzenia się publicznościlv przestrzeniach r,vspólnych
Uczestnicy zobowiązani są do siadania wyłącznie na miejscach wskazanych przez pracownikórv
Muzeu1-1r.

§4

Wprowadza się obowiązek dezynfekowania dłoni przez Uczestników przy rvejścitldo Muzeum przy,
uży ciu środków dezynfekcyj nych zapewn ionych przez M uzeu m.
§5

Szatnia na teręnie obiektu jest nieczynna do odwołania. Uczestnicy proszeni są o zabieranie okry,ć
wierzchnich ze sobą.
§6

Jednorazowo lv sanitariatach może przebywac:
- toaleta męska - jedna osoba,
* toaleta damska jedna osoba.
ż. Zaleca się dezynfekowanie rąk pĘnem do dezynfekcji
1.

-

przed i po wyjściLl z toalety.

§7

1. Preferowany jest bezgotówkorvy zakup biletów wstępu; przy użyciu kafiy płatniczej w kasie

Muzeuln.
ż. Zakup biletu przez Uczestnika jest równoznaczny z tym, iż zaponlał się z niniejszym regulaminem,
wypełniłformularz oraz wyraża zgodę, aby jego dane osobowe były przetwarzane przez MuzeuIn

w

Gliwicach zgodnie

z

obowiązującyrni przepisarni dotyczącymi przetwarzania danych

osobowych.*
3. Poprzez zakup biletu Uczestnik oświadcza. że,.

według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą z_akażoną wiruseIn SARS-CoV 2,
nie przebywa na krvarantannie i nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym,
* jeśliwystąpią u niego objawy zarażenia wirusem SARS-CoV * 2 rvówczas nie weźmie udziału

-

w wydarzeniu organizowanyln przez Muzeum w Gliwicach.
§8

Niniejszy Regulamin obowiąztrje od dnia ogłoszenia do odwołania.

*

/

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejsza klauzula zawięra informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników, osób wspóĘracujących z Muzeum w Gliwicach, kontrahentów Muzeum w
Gliwicach oraz osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Muzeum w

stosownie do wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziędzictuła Narodowego oraz Państwowej Stacji
iologicznej.
Administratoręm Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum w Gliwicach, 44- l00 Gliwice, ul. Do|nych
Wałów 8a, N I P 63 1 -2 l -9 5 -620, dalej zw any,,Adrnin i stratoreIn".
Kontakt z Administratoręm w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych odbywa sie za
pośrednictwem e-mail : d.hac@jpm-adwokaci.pl
Administratot przętwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciąźącego na Administratorze w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, wspóĘracowników, kontraherrtów i uczestników
wydarzeń kulturalnych organizowanychprzez Administratora (podstawę stanowi przepis afi.6 ust l lit c)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20|6l679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
flzycznych w związku z przętwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporząd,zenie o ochronie danych) (Dz.|Jrz. tJE L
l l9, s. l). w dalszej częścizwane,,RODO".
2) działania podejmowanę w zakresie ochrony życiai zdrowia osoby, której dane dotyczą, podejmowane są

Gliwicach
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2.

w celu

ochrony źywotnych intęresów tej osoby,

w

szczególności wobec obowiązku poddania się

kwarantannie, a takżę ochrony żywotnych interesów pracowników, współpracowników, kontrahentów i
uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Administratora podstawę prawną stanowi
przepis at1. 6 ust l lit d) RODO;
3) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Adnlinistratora oraz ochrony zdrowia pracowników
(podstawę prawną stanowi przepis art. 9 ust 2 lit. b) RODO,
4) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wspólpracownikom Administratora oraz ochrony zdrowia
współpracowników na podstawie prawnie uzasadnionego intęresu Adninistratora (podstawę prawną
stanowi przepis 6 ust l lit t) RODO
5) ze względow związanych z interesem pub|icznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona
przed poważnymi transgranicznyrni zagrożeniami zdrowotnymi - na podstawie art. 9 ust 2 lit. i) RODO,

Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, jak równiez kierując się wytycznymi Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Administrator uprawniony jest do przeprowad,zania wywiadów i ządania składania
oświadczeń dotyczących informacji o stanię zdrowia widzów, a takżę uzyskiwania informacji dotyczących
konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się
koronawirusa COVID- l 9.
Przętwarzanie danych we wskazanych powyzej celach jest niezbędne do zapewnieniabezpleczeństwa ipodjęcia
działań w celu ochrony zdrowia i Zycia osób, których dane dotyczą a takze zaper,vnienia bezpieczeństwa
pracownikom, wspÓĘracownikom, kontrahentom oraz uczestnikorn wydarzeń kulturalnych organizowanych
przez Adrninistratora.
4, W związku z ręa|izacją celów wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione m,in,
następuj ącyrn odb iorcom danych :

uprawnionym organom

5.

przetwarzania danych

6.

7

.

i

instytucjom (w wykonywaniu obowiązków Administratora wynikających z

przepisów prawa),
placówkom medycznym.
Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie do czasu ustania celu danego przetwarzania. w tym z
uwzględnieniem
wymogoW
W
tvl"nże
zakresie
wynikających
z właściwychprzepisów prawa. W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwatzane nie dłużej,niz
do odwołania stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, chyba ze zaistnieje konieczność
Administratora
z przeplsow prawa.

z

uwagi na żywotne interesy osoby, której dane doĘczą lub nałozenie na
obowiązków

wynikających

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,jeźeli nie będzie
to naruszało postanowień zawartych w odrębnych przepisach prawa, jak również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą profilowane, przekazywane do państw trzecich ani organizac.ji międzynarodowych.

?,.,,-,
l,, ] r

;:,

Ij'|'l.:i(:]'i1
IiI\. :!,l, i!

,l"\\'iillłl

Muzeunr w Gliwicach

7ałącznik nr

4.{_l()(} (Jli*,it:c, ttI.

ttl,

(:}2)

23l

(',3

l)rllIlrr Il \\'irłrjlv 8a
5{, l;rx (32) 332 4? ą2

1

do Regulaminu

uczestnika przedsięwzięĆ orga nizowanych

NlP tj31-2t-$i1-620

z udziałem publiczności przez Muzeum w Gliwicach

w czasie obowiązywania stanu epidemii koronawirusa.

oŚWlADczENlE W zWIĄzKU z UczEsTNtcTWEM W WYDARZENlU
MUZEUM W GtlWlcAcH
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wg swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną

koronawirusem

oraz nie przebywam na kwarantannie i nie jestem objęty

nadzorem

epidemiologicznym. Jeżeli wystąpią u mnie objawy zarażenia, nie wezmę udziału w wydarzeniu
i poinformuję o tym organizatora, tj. Muzeum w Gliwicach.
W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/nie miałam kontaktu z osobą zarażoną covlD-19.
Jednocześnie w przypadku, gdy w ciągu 21 dni od dnia mojej obecności na wykładzie/koncercie
w Muzeum w Gliwicach wystąpią u mnie objawy zakażenia COV|D-19 , zobowiązuję się niezwłocznie

poinformować o tym fakcie właściwemiejscowo służbysanitarne
telefonicznie Muzeum w Gliwicach (nr tel. 32 / 23IO854)

i

epidemiologiczne,

a

także

Data, lmię i Nazwisko, numer telefonu do kontaktu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejsza klauzula zawiera infonnacje dot.vczące przetwarzania dan.vch osobowy,ch na potrzeb_v zapelvnienia bezpieczel'lslr.r,a pracorvnikór.r,.
osób współpracującl,ch z Muzeum w Głiwicach. kontrahentów Muzeum w Glirvlcach oraz osób trczestniczących rv r,r,ydarzeniach
kulturalnych organizowanych przez Muzeum rv Gliwicach - stosownie do wr.tl,cznl,ch Ministerstwa Kultury i Dziedzictr,va Narodowego
oraz wytl,cznych Państwowe.j Sanitanlej Stacji Epidemiologiczne.j.
l.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum w Gliwicach, 44-100 Clirvice" ul, Dolnych Wałólv 8a. NIP 631-21-95-ó20.
dale j zwan1 ..Adntinistratorenl",

Kontakt

z Administratorenr w krvestiach dotyczących ochrony danych osobowych odbyrva się za

pclśrednictwenl e-mail: d.hac@jpm-

adwokaci.pl

Administrator przętwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach pralvnych:
l) przetwarzanie .jest niezbędne do lv.vpełnienia oborviązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników, wsptiłpracowników. kontrahentów i uczestnikórv wydarzeń kułturalnych organizorvanych przez
Adnlinistratora (podstawę stanowi przepis art, 6 ust l lit c) rozporządzenia Parlanlentu Europęjskiego i Rad1, (/UE\ 20161679 z
27.04.2016 r, w sprawie oclrrotry osób fiz,vcznych w zrviazku z prz-etwarzaniem dany,oh osoborvy,ch i w sprarvie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyre ktyr,vy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochron ie dan_vch ) ( Dz. Urz, I.J E L l l 9, s, l ). w
dalsze.j cześci zwane .,RODO".
Z)clziałania podejnlowane w zakresie ochrony źycia i zdrowia osoby. której dane doty,czą. podejnlolvane są w celu ochrony żywotnych
interesów tej osoby. rv szczególności wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interęsów
pracownikólv, współpracor,vnikóu kontrahentów i uczestnikótv r.vydarzeń kulturalnvch organizorvanl,clr przez Adnlinistratora podstawę prawną stanorvi przepis ań. 6 ust l lit d) RODO;
3) w celu zapewnienia bezpieczeństrva pracownikom Administratora oraz ochronl, zdrorvia pracowników (podstawe prawną stanowi
przepis art, 9 ust 2 lit, b) RODO.
4) w celu zapewnienia bezpieczeństwa współpracownikonl Adnlinistratora orv, ochrony, zdrolvia i.i,spółpracor.vników na podstarvie
prarvnie uzasadnionego interesuAdministratora (podstawę prawną stanowi przepis 6 ust l |it f) RODC)
5) ze względór,v związanych z interesenr publicznym w dziedzinie zdrorvia pub|icznego. takich .jak ochrorra przed porvażnymi
transgranicznymi zagrożeniarni zdrowotnymi na podslawie art, 9 ust 2 tit i) RODO,
Ma.iąc na uwadze wskazane powyżej podstawy, jak również kierqjąc się rvytycznymi Ministerstrva Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wyr.viadów i Ządania składania ośr.viadczeń dotyczącl,ch infornlacji o stanie zdrowia
widzół'. a także uzyskiwania infomacji dotyczących konieczności podjęcia przez Adnlinistratora dzialań prer.vencyjnych w zakręsie
2.

rozprzęstrzęńiania się koronawirusa CoVID-

l

9.

yrc

l;

t
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Przetwuzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństrva i podięcia działań w celu ochrony
zdrowia i żYcia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowńikom, współpiacównikom, kontrahentotn oraz
uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Administratora.

4. W związku z realizacją celów wskazanych powyźej PaniiPana dane mogą zostać udostępnione m.in. następującym odbiorcom danych:
uPrawnionym organom i insĘ,tucjom (w wykonywaniu obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa;,

i
:

placówkom medycznym.
5. Pani/Pana dane Administrator przet\yarzać będzie do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów w
tYmże zakresie wynikających z właściwychprzepisów prawa. W szczególności Pani/Pana danę osobowe będąprŻetwarzane nie dłuiej, niz
do odwołania stanu ePidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, chyba że zaistnieje koniecznośćprzetwarzania'danych z uwagi na żywotne
interesY osoby, której dane dotyczą lub nałoźeniena Administratora obowiązków wynikających z przepisórv prawa.

6. PrzYsfuguje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, przenoszenia,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie będzie to naruszało postanowień
zawartych w odrębnych przepisach prawa, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.
7, PanilPana dane nie będą profilowane, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

