REGULAMIN ZWIEDZANIA
ŚWIERADOWSKIEJ IZBY PAMIĘCI
(MUZEUM ŚWIERADOWA ZDROJU)

NIEM-POL
Biuro Podróży i Usługi Transportowe
ul.Władysława Jagiełły 1/2
59-850 Świeradów-Zdrój

e-mail: andolsz@wp.pl
telefon: 0048 601 196 755
0048 609 066 152

www.niem-pol.pl

INFORMACJE OGÓLNE:

I.

1. Świeradowska izba Pamięci (dalej zwana Muzeum ) jest instytucją prywatną założoną i
prowadzoną przez firmę Usługi Transportowe Andrzej Olszewski z siedzibą w Świeradowie –
Zdroju przy ul. Wł. Jagiełły 1/2
2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji
stałych, wystaw czasowych, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również
informacji o cenach biletów są zamieszczone na stronie internetowej Muzeum.
4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu
fiskalnego.
II. ZASADY ZWIEDZANIA:
1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w
sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym
zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą
być poproszone o opuszczenie Muzeum.
4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty
pozostawione na terenie Muzeum.
5. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy
błyskowej i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych muzeum zastrzega sobie
możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
6. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do obowiązującej godziny zamknięcia.
7. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),
palenia oraz używania otwartego ognia,
wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i
zdrowiu,
o fotografowania z użyciem statywu oraz lamp,
o rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.
8. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego
Regulaminu.
9. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub
przesyłać na adres mailowy: niempol.niempol@gmail.com
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III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
W budynku Muzeum oraz na terenie wokół budynku działa sieć monitoringu rejestrująca
obraz. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez
system telewizji dozorowej Muzeum odbywać się będzie na następujących zasadach, a to:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Usługi Transportowe Andrzej
Olszewski z siedzibą przy ul. Wł. Jagiełły 1/2, w Świeradowie - Zdroju (kod pocztowy:59850), tel.: 601 196 755, adres e-mail: niempol.niempol@gmail.com
b) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji
dozorowej przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie Muzeum oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą
a z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w
sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (D. U. 2014, poz. 1240).
c) Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo Muzeum.
d)
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
e) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
f)
Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
g) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
h) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
i) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu
nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 7 dni zapis jest automatycznie i trwale
usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu.

IV SZCZEGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS STANU EPIDEMII
W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się ustawowym obowiązkiem
zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony
przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza szczególne zasady i
regulacje, jak następuje:
1. Zwiedzanie w grupach maksymalnie 5-osobowych jest możliwe dla rodzin, wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących, a w przypadku innych osób z zapewnieniem 2 m
odległości od siebie oraz przy przeliczeniu 5 m2 powierzchni galerii na osobę. W Gmachu
Głównym, Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Muzeum Książąt Czartoryskich i
Kamienicy Szołayskich możliwe jest zwiedzanie w grupach do 15 osób (wraz opiekunami
oraz prowadzącym).
2. Wszystkie osoby wchodzące do Muzeum są obowiązane do stosowania płynu
odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku lub
używania rękawiczek ochronnych.
3. Zwiedzający są obowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży lub jej części
(maski, maseczki, chusty, przyłbice).
4. Zwiedzający obowiązani są do zachowywania wymaganej odległości minimum
2 metrów od innych osób.
6. Ogranicza się maksymalną ilość Zwiedzających mogących równocześnie przebywać m
Muzeum, przy założeniu 5 m2 powierzchni na 1 osobę.
7. Godziny otwarcia Muzeum dla Zwiedzających będą ustalane w sposób zapewniający
zachowanie jak największego dystansu przestrzennego oraz organizację obowiązkowych
przerw technicznych w trakcie otwarcia Muzeum dla przeprowadzenia dodatkowych
dezynfekcji sali ekspozycyjnej oraz przestrzeni ogólnodostępnych.
8. Trasy zwiedzania będą planowane w taki sposób, aby zapewnić ruch jednokierunkowy.
9. Zaleca się, jako preferowane, zwiedzanie indywidualne, zwiedzanie grupowe dopuszczalne
jest na zasadach określonych w ppkt 1 powyżej.
10. Wprowadzenie, zmiana oraz zniesienie szczególnego stanu sanitarno-organizacyjnego w
myśl pkt IV ppkt 1. - 9 powyżej następuje zgodnie z obowiązującymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
11. Stosowanie się do zasad wymienionych w pkt IV nie zwalnia z obowiązku
przestrzegania zasad zwiedzania wymienionych w pkt II niniejszego Regulaminu.

