REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNYCH
§1
Postanowienia ogólne
1. Muzeum udostępnia odpłatnie na sesję fotograficzną przestrzenie
ekspozycyjne znajdujące się w budynkach przy ul. św. Wawrzyńca, hangar
Czyżyny, teren Ogrodu Doświadczeń – al. Pokoju 68. W każdej z lokalizacji
sesja jest osobno płatna.
2. Sesja fotograficzna może się odbywać w godzinach ustalonych
z pracownikiem Muzeum.
3. Fotografowanie odbywa się pod nadzorem i opieką pracownika Muzeum.
4. Rezerwacja terminu jest możliwa pod numerem telefonu 12 428 66 00 wew.
11 lub mailowo: rezerwacja@mim.krakow.pl. W celu dokonania rezerwacji
należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest
możliwa realizacja usługi.
6. Termin sesji powinien zostać zarezerwowany minimum 5 dni wcześniej.
7. W przypadku rezygnacji z zorganizowania sesji z przyczyn nieleżących po
stronie Muzeum osoba rezerwująca termin proszona jest o niezwłoczne
poinformowanie o tym fakcie, adres e-mail: rezerwacja@mim.krakow.pl.
8. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania dokonanej rezerwacji dzień
przed planowaną sesją o czym niezwłocznie poinformuję za pomocą poczty
elektronicznej osobę rezerwującą.
9. W czasie przebywania na terenie ekspozycji Muzeum organizator sesji jest
zobowiązany słuchać i stosować się do zaleceń i uwag pracownika Muzeum
pełniącego dyżur, co do możliwości korzystania z eksponatów podczas sesji.
10. Za wszelkie kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich
spowodowane przez uczestnika sesji Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
11. Przy wykonywaniu sesji jej uczestnicy zobowiązani są do zachowania
szczególnej ostrożności.
12. Uczestnicy sesji ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie
szkody i zniszczenia.
13. Opłatę za sesję należy uiścić w kasie muzeum. Cennik dostępny jest na stronie
internetowej www.mim.krakow.pl.
14. Wykonanie sesji zdjęciowej jest możliwe po okazaniu potwierdzenia
uiszczenia opłaty.
15. Na terenie Muzeum, Hangaru Czyżyny, Ogrodu Doświadczeń istnieje
możliwość wykonania:
a) małej sesji fotograficznej;
b) dużej sesji fotograficznej.

16. 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):
3) e-mail: iod@mimk.com.pl
listownie na adres: 31-060 Kraków ul. św. Wawrzyńca 15
4) Twoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu
e-mail zbierane są przez Muzeum w celu ich przetwarzania dla realizacji
usługi oraz potrzeb archiwalnych Muzeum zgodnie z Statutem Muzeum
Inżynierii Miejskiej w Krakowie z dnia 9 września 2015 r. nadanego Uchwałą
nr XXIII/399/15 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 2017 poz.
862, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j.
Dz.U. z 2018 poz. 720).
5) Odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
b) osoby upoważnione przez Administratora danych;
c) podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi
wiąże się konieczność przetwarzania danych;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
8) 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;
c) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
§2
Mała sesja fotograficzna
1. Sesja może być przeprowadzona jedynie w godzinach otwarcia ekspozycji dla
zwiedzających.
2. W sesji może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

3. Podczas sesji organizowanej w budynkach przy ul. św. Wawrzyńca 15 osoby
mogą wchodzić do 2 tramwajów eksponowanych w hali F, ul. św.
Wawrzyńca 15 dostępnych dla zwiedzających.
4. Podczas sesji organizowanej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema
po uzgodnieniach z pracownikiem Muzeum można wykonywać zdjęcia przy
wszystkich urządzeniach edukacyjnych.
5. Podczas sesji organizowanej w Hangarze Czyżyny obowiązuje zakaz
wchodzenia do pojazdów. Zdjęcia wykonywane są w przestrzeni wystawy.
6. W ramach małej sesji fotograficznej dopuszcza się również kręcenie krótkich
pamiątkowych filmów wideo na ekspozycji (czas trwania filmu
pamiątkowego: 3-5 min).
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§3
Duża sesja fotograficzna
Sesja może być przeprowadzona wyłącznie poza godzinami otwarcia
ekspozycji dla zwiedzających.
Podczas sesji organizowanej w budynkach przy ul. św. Wawrzyńca 15 osoby
mogą wchodzić do wszystkich tramwajów eksponowanych w hali F, ul. św.
Wawrzyńca 15 w przypadku ich dostępności.
W przypadku sesji organizowanej w Hangarze Czyżyny wymagana jest
każdorazowo obecność pracownika Działu Konserwacji Muzealiów.
W czasie sesji w Hangarze Czyżyny istnieje możliwość wejścia do wnętrz
niektórych pojazdów, wskazanych przez pracownika Działu Konserwacji
Muzealiów. Muzeum nie stawia ograniczeń w zakresie rodzaju, modelu
pojazdów, które mogą być fotografowane.
W ramach sesji dopuszcza się również kręcenie krótkich pamiątkowych
filmów wideo na ekspozycji (czas trwania filmu pamiątkowego: 3-5 min).

Wykonane fotografie mogą być wykorzystywane na stronach internetowych oraz na
stronie internetowej i materiałach reklamowych fotografa, pod warunkiem
zamieszczenia pod każdą z fotografii danych teleadresowych Muzeum i informacji
„Wykonano na ternie Muzeum Inżynierii Miejskiej/Ogrodzie Doświadczeń im.
Stanisława Lema/ Hangarze w Czyżynach.”

