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Zasady organizacji imprez kulturalnych w 

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 

 

1. Imprezy kulturalne są organizowane stacjonarnie dla uczestników deklarujących udział w 

wydarzeniu. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu zwiedzania i niniejszych Zasad 

organizacji imprez kulturalnych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. 
2. W wydarzeniach może uczestniczyć osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Uczestnicy powinni zachować zasady: 

a) dystansu społecznego (min. 1,5 m) od kolejnego uczestnika zajęć oraz pracowników 

muzeum.  

Obowiązek zachowania dystansu min. 1.5 metra między widzami nie dotyczy widza, który: 

- uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia, 

- jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, 

która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. 

- jest na wydarzeniu z osobą wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą. 

O tym fakcie należy poinformować Organizatora najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem, a 

jeśli się tego nie dokona – należy zająć miejsca według wskazań Organizatora, który ustawi 

krzesła według zaleceń zakładając, że obok siebie siedzą obce osoby. 

b) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

Przy wejściu do obiektu należy zdezynfekować ręce według instrukcji użycia środka 

dezynfekującego. Wszystkim uczestnikom wydarzenia zostanie umożliwione skorzystanie z 

płynu do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją użycia.  

c) zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa, chyba że zgodnie z przepisami znajdują się 

w kręgu osób wyłączonych z noszenia maseczek. 

Każdy uczestnik wydarzenia powinien być wyposażony w materiały ochrony osobistej w 

postaci maseczek we własnym zakresie. 

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: w miejscu wydarzenia będzie dostępna toaleta  

z mydłem antybakteryjnym, płynem do dezynfekcji i ręcznikami papierowymi.  

1) Procedura wejścia i wyjścia publiczności: 

a) KAŻDY UCZESTNIK WYDARZENIA MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ JUŻ 60 MINUT 

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYDARZENIA W CELU ZAKUPIENIA BILETU w 

kasie w Zameczku;  

b) ustawianie się w kolejkach do kasy z zachowaniem dystansu min. 1,5m; w sklepiku 

muzealnym są informacje, ile osób jednocześnie może tam przebywać  za 

zachowaniem wymaganego dystansu; 

c) wpuszczanie publiczności do sali, na której odbywa się wydarzenie, ma miejsce 

sukcesywnie na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia z zachowaniem dystansu 

pomiędzy uczestnikami wydarzeniami. 

2) Rozejście się publiczności: 

a) sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie najpierw 

osób starszych; 
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b) kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę wydarzenia. 

3) Zaleca się używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby  

z niepełnosprawnością, osoby starsze oraz kobiety ciężarne. 

 

  

Na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, 

informujemy, że: 

1) Administrator - Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach 

przetwarzania danych osobowych jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Zygmunta 

Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra, e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl reprezentowane 

przez Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (dalej: Administrator); 

2) Inspektor Ochrony Danych - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych wysyłając pismo na adres Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. 

Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra lub przesyłając korespondencję na adres e-mail: 

iod@muzeumromantyzmu.pl; 

3) Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe objęte składanym oświadczeniem 

COVID-19, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia chorobą, w tym 

informowania Głównego Inspektora Sanitarnego i uprawnionych służb porządkowych o 

wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym 

chorobę COVID-19 oraz w celu zapewnienia kontaktu uczestnika imprezy kulturalnej z 

odpowiednimi służbami porządkowymi; 

4) Dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w pkt. 3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, przepisami Kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

a także wydanymi na podstawie powyższych przepisów rozporządzeniami Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii, wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nakładają na 

Administratora odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy 

zarówno pracowników i osób przebywających na terenie Muzeum Romantyzmu w 

Opinogórze; 

5) Podanie danych osobowych nie stanowiących danych kontaktowych jest niezbędne w celu 

wzięcia udziału w koncercie organizowanym przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 

zgodnie z obowiązującymi procedurami. Podanie danych osobowych kontaktowych jest 

dobrowolne, nie jest warunkiem udziału w 
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koncercie organizowanym przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ale wskazane w celu 

umożliwienia kontaktu z uczestnikami koncertu w przypadku zarażenia lub zagrożenia 

zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie; 

6) Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak: 

Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i celu wynikającym z 

obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom i osobom wykonującym czynności 

związane z realizacją koncertu, w szczególności pracownikom Muzeum Romantyzmu w 

Opinogórze; 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres dwóch tygodni 

liczonych od dnia wydarzenia, a po tym czasie zostaną zniszczone; 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, 

przysługują Pani/Panu prawa na warunkach i w zakresie określonym w RODO w tym: prawo 

dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania; 

9) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy  

obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani przekazanie do państw trzecich w 

rozumieniu RODO. 
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