Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 91/2020
z 14.09.2020 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ
„Urodziny w Muzeum Inżynierii Miejskiej”
Oddział I: Zajezdnia
1. Organizatorem zajęć „Urodziny w Muzeum” jest Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie (dalej „Muzeum”).
2. Urodziny organizowane są dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
3. Maksymalna ilość dzieci biorących udział w zajęciach to 10. Grupa musi liczyć
minimum 5 osób.
4. Urodziny są organizowane wyłącznie w podanych dniach i godzinach:
a) piątek 17:00-19:00,
b) sobota 11:00-13:00,
c) niedziela 11:00-13:00.
5. Czas trwania Urodzin wynosi ok. 90 min., w tym: do 60 min. – zajęcia edukacyjne, do
30 min. – zwiedzanie wystawy.
6. Rezerwacji terminu oraz ustalenie tematu zajęć Urodzin należy uzgodnić
z pracownikiem odpowiedzialnym za rezerwację na 5 dni przed datą Urodzin
telefonicznie: tel. 12 428 66 00 wew. 11 lub mailowo: rezerwacja@mim.krakow.pl.
7. W celu dokonania rezerwacji należy podać następujące informacje:
a) termin (data, godzina) zajęć,
b) wiek uczestników zajęć,
c) dane kontaktowe osoby rezerwującej (imię, nazwisko, telefon, e-mail),
d) inne informacje, jeśli specyfika danych zajęć takie przewiduje (np. liczbę
pełnoletnich opiekunów).
8. Dane osobowe podajesz dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa
realizacja usługi.
9. Opiekunowie grupy (rodzice, opiekunowie prawni) zobowiązani są poinformować
uczestników urodzin o charakterze miejsca, jego funkcji i regułach w nim panujących.
10. Z racji zwiększonych wymogów sanitarnych uczestnicy urodzin proszeni są o wejście
do wyznaczonych przestrzeni w maseczkach, po wcześniejszej dezynfekcji rąk.
Podczas zwiedzania wystawy uczestnicy poruszać się będą tylko i wyłącznie
z edukatorem prowadzącym zajęcia.
11. Całkowity koszt Urodzin uzależniony jest od liczby dzieci biorących udział
w zajęciach zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej
Muzeum: https://www.mim.krakow.pl/godziny-otwarcia. Minimalna liczba osób
biorących udział w zajęciach: 5 osób,a max 10. W przypadku mniejszej liczby osób
w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć za kwotę
odpowiadającą minimalnej liczby osób wymaganej do przeprowadzenia zajęć (tj. 5
osób).
12. Opłata wstępna w wysokości ceny za udział w urodzinach 5 osób pobierana jest
najpóźniej 5 dni przed planowanymi urodzinami w kasie Muzeum. Dopłata za

rzeczywistą liczbę osób biorących udział w urodzinach dokonywana jest w kasie
Muzeum w dniu urodzin. Niedokonanie wpłaty ww. terminie traktuje się jako
rezygnację z Urodzin i zwolnienie zarezerwowanego terminu.
13. Wniesienie opłaty stanowi potwierdzenie i akceptację zapisów niniejszego
regulaminu.
14. O rezygnacji z Urodzin należy niezwłocznie poinformować Muzeum telefonicznie lub
mailowo na adres: rezerwacja@mim.krakow.pl.
15. Za dzieci podczas Urodzin odpowiedzialni są Opiekunowie, z tym, że podczas zajęć
i zwiedzania wystawy małym gościom mogą towarzyszyć najwyżej dwie osoby
dorosłe, osoby te bezpłatnie towarzyszą dzieciom. Pozostali Opiekunowie odbierają
dzieci po zakończonych Urodzinach.
16. Zajęcia organizowane są w hali G (wejście od ul. Gazowej) – zajęcia edukacyjne.
Podczas Urodzin uczestnicy powinni ściśle przestrzegać poleceń edukatora,
zachować dystans od innych uczestników zajęć min. 1,5 m .
17. Po zakończeniu Urodzin Opiekunowie Solenizanta zobligowani są do odebrania
dzieci. Muzeum nie zapewnia opieki po zakończeniu Urodzin.
18. Opiekunowie, nie wymienieni w pkt. 15, którzy chcieliby zwiedzić Muzeum są
zobowiązani do wykupienia biletów. W sytuacjach wyjątkowych lub w wypadku
naruszania niniejszego Regulaminu i Regulaminu zwiedzania Muzeum, edukator
może skrócić bądź przerwać Urodziny.
19. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez uczestników Urodzin w Muzeum wyłączną
odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie.
20. 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 i nazwiska, numeru telefonu, adresu
e-mail osoby rezerwującej zbierane są przez nas w celu ich przetwarzania dla
realizacji usługi zgodnie ze Statutem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
działającego w oparciu Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 194) oraz Ustawę
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902).
4) Odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
osoby upoważnione przez Administratora danych,
b) podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności
z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
5) Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat licząc od początku roku
następującego po roku, w którym zostało złożone zamówienie a także przez
okres niezbędny dla realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
7) Pamiętaj, że masz prawo do:

a) 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);
b) 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;
8) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
9) Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie
z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
Dz.U. 2019 poz. 1781).

