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REGULAMIN KORZYSTANIA I WYPOŻYCZNIA  LUP ELEKTRONICZNYCH 

I PRZENOŚNYCH PLANÓW TYFLOGRAFICZNYCH 

Zarządzenie nr 6_2022 Dyrektora MNW z dnia 17 marca 2022 

Regulamin korzystania z lup elektronicznych i przenośnych planów tyflograficznych, 

zwanych dalej „Urządzeniami” w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Właścicielem Urządzeń jest Muzeum Narodowe w Warszawie. 

2. Urządzenia można wypożyczyć w informacji muzealnej, w siedzibie Muzeum 

Narodowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

3. Ze względu na ograniczoną liczbę Urządzeń Muzeum nie gwarantuje ciągłej 

dostępności Urządzeń. 

4. Na wypożyczenie Urządzeń nie obowiązuje rezerwacja. 

5. Urządzenia może wypożyczać tylko osoba dysponująca ważnym biletem wstępu bądź 

bezpłatną wejściówką. 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY KORZYSTANIA 

1. Korzystanie z Urządzeń odbywa się na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie, 

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. Niedozwolone jest wynoszenie Urządzeń poza 

siedzibę Muzeum. 

2. Pracownik Muzeum zobowiązany jest udzielić wypożyczającemu instruktażu 

w zakresie korzystania z Urządzeń. 

3. Wypożyczający zobowiązany jest do: 

a. pozostawienia w Informacji Muzealnej podpisanego oświadczenia dotyczącego 

obowiązku zwrotu wypożyczonego sprzętu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu, 

b. korzystania z Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 
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c. niezwłocznego zgłaszania wszelkich usterek w działaniu Urządzeń pracownikom 

Informacji Muzealnej lub kasy biletowej Muzeum, 

d. zwrotu Urządzeń do Informacji Muzealnej najpóźniej na 10 minut przed 

zamknięciem Muzeum, 

e. zwrotu Urządzeń do Informacji Muzealnej w stanie niepogorszonym od stanu 

wydania. 

4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzone 

mu Urządzenia. 

ROZDZIAŁ III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wypożyczanie i korzystanie z Urządzeń jest jednoznaczne z akceptacją poniższego 

Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy 

Kodeksu cywilnego.  
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Korzystania i Wypożyczania lup 
elektronicznych i przenośnych planów tyflograficznych 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU ZWROTU WYPOŻYCZONEGO 
SPRZĘTU 

W związku z wypożyczeniem lupy elektronicznej / przenośnych planów tyflograficznych 

zobowiązuję się do zwrotu wyżej wymienionego sprzętu. 

1. Imię i nazwisko: 

2. Numer telefonu: 

(data, czytelny podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej zwanego: „Rozporządzeniem”, Muzeum Narodowe 

w Warszawie informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, 

nr telefonu jest Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 00–495 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 3; 

2. został wyznaczony inspektor ochrony danych w Muzeum Narodowym w Warszawie, 

z którym można skontaktować się: iodo@mnw.art.pl; 

3. administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w następujących celach: 

a. w celu wypożyczenia sprzętu należącego do Muzeum, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia, 

b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych, nałożonych na Zleceniodawcę, w tym 

w szczególności w zakresie dokonania rozliczeń finansowych z tytułu wypożyczenia 

sprzętu,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, 

mailto:iodo@mnw.art.pl
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c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, obejmującego 

dochodzenie ewentualnych roszczeń i obronę praw, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia; 

4. odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające te dane na zlecenie 

Muzeum oraz organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej; 

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch tygodni 

7. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani 

narusza przepisy prawa; 

9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

(data, czytelny podpis) 


