
 
 

 

 

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 rocznych mogą zakupić bilety ulgowe na wydarzenia edukacyjne 

odbywające się w galeriach stałych i na wystawach czasowych. 

 

 

III. DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez właściciela biletu rocznego 

jest MNW, które prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu biletu rocznego (imię i 

nazwisko, zdjęcie).  

2. MNW będzie przechowywać dane osobowe przez 6 lat od daty zakupu biletu rocznego. 

3. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje: 

 Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii 

 Prawo do sprostowania (poprawiania) danych 

 Prawo do usunięcia danych 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 Prawo do przenoszenia danych 



 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z aktualnym stanem prawnym dotyczącym ochrony 

danych osobowych. 

5. Właścicielowi biletu rocznego przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. W MNW wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-

mail iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.  

6. Dane osobowe właściciela biletu rocznego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacji tel. +48 22 629 30 93 (w godzinach otwarcia 

Muzeum), email: informacja@mnw.art.pl.   
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