REGULAMIN IMIENNYCH BILETÓW ROCZNYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Bilet roczny jest imienny i zawiera: imię, nazwisko, zdjęcie właściciela, datę ważności oraz numer
porządkowy.
2. Bilety roczne sprzedawane są wyłącznie w kasach gmachu głównego Muzeum Narodowego w Warszawie
(dalej „MNW”) w godzinach ich otwarcia.
3. W sprzedaży dostępne są bilety roczne normalne i ulgowe.
4. Cenę biletów rocznych określa aktualny cennik, który jest publikowany na stronie internetowej Muzeum w
kasach.
5. Bilet jest ważny przez 365 dni od daty zakupu.

II. UPRAWNIENIA POSIADACZY BILETU ROCZNEGO
1. Bilet roczny uprawnia do wstępu na wszystkie wystawy czasowe i ekspozycje stałe w gmachu głównym
MNW i Oddziałach.
2. Posiadacze biletów rocznych mogą bezpłatnie wypożyczyć audioprzewodniki.
3. Posiadacze biletów są uprawnieni do wykupienia biletu ulgowego na wydarzenia organizowane w MNW.
4. Od 1 marca do 31 maja 2018 r. posiadacze biletu rocznego mogą bezpłatnie uczestniczyć w wydarzeniach
odbywających się w galeriach MNW, jednakże są zobowiązani do uprzedniego rezerwowania miejsca
dzwoniąc pod nr telefonu 22 621 10 31 wew. 246 lub 22 629 50 60. Rezerwacja miejsc jest możliwa tylko
pod warunkiem dostępności miejsc. Rezerwacji może dokonać posiadacz biletu rocznego w imieniu
własnym.
5. Od dnia 1 czerwca 2018 roku bilet roczny nie uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniach
organizowanych w MNW. Osoby zamierzające wziąć udział w wydarzeniu muszą wykupić bilet wstępu na
konkretne wydarzenie zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.
6. Na wydarzenia odbywające się poza galeriami (tj. projekcje filmowe, warsztaty) lub/i współorganizowane
przez inne podmioty obowiązują bilety wstępu/ zaproszenia/ wejściówki.

III. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez właściciela biletu rocznego jest MNW. Podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu biletu rocznego (imię i nazwisko,
zdjęcie).
2. MNW będzie przechowywać dane osobowe przez 2 lata od daty zakupu biletu rocznego.
3. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
4. Dane osobowe są chronione zgodnie z aktualnym stanem prawny dotyczącym ochrony danych osobowych.
5. Treść oświadczenia informacyjnego w stosunku do przetwarzanych osobowych umieszczona została w
załączniku.
Pytania prosimy kierować do Punktu Informacji tel. +48 22 629 30 93 (w godzinach otwarcia
Muzeum), email: informacja@mnw.art.pl.

