
Regulamin	uczestnictwa	w	wydarzeniach	organizowanych	online		
przez	Muzeum	Miasta	Gdyni		

	

	

1. Niniejszy	 Regulamin	 (dalej	 „Regulamin”)	 określa	 zasady	 uczestnictwa	 w	 warsztatach,	
zajęciach,	w	 oprowadzaniach	 po	wystawach	 oraz	 innych	wydarzeniach	 przeznaczonych	
dla	zamkniętej	liczby	uczestników,	organizowanych	na	odległość	(online)	przez	Muzeum	
Miasta	 Gdyni	 (dalej	 „Wydarzenia”).	 Regulamin	 jest	 dostępny	 na	 stronie	 internetowej	
www.muzeumgdynia.pl.	

2. Organizatorem	 Wydarzeń	 jest	 Muzeum	 Miasta	 Gdyni	 z	 siedzibą	 w	 Gdyni	 (81-374),		
ul.	 Zawiszy	Czarnego	1,	wpisane	do	Rejestru	 Instytucji	 Kultury	Gminy	Gdynia	pod	nr	2,		
NIP	586-010-19-73	(dalej	„Muzeum”).	

3. Wydarzenia	 są	 organizowanie	 w	 czasie	 rzeczywistym	 za	 pośrednictwem	 darmowych	
platform	internetowych	do	wideokonferencji	jak	np.	Zoom.	

4. Muzeum	 zamieszcza	 na	 swojej	 stronie	 internetowej	 www.muzeumgdynia.pl	 ofertę	
edukacyjną,	 w	 tym	 w	 zakładce	 www.muzeumgdynia.pl/wydarzenie	 znajdują	 się	
ogłoszenia	o	organizowanych	Wydarzeniach	skierowanych	do	różnych	grup	wiekowych,	
w	tym	do	rodziców/opiekunów	biorących	udział	w	Wydarzeniach	z	osobami	małoletnimi.	

5. Ogłoszenie	o	Wydarzeniu	zawiera	w	szczególności	następujące	informacje:	

5.1.	temat	i	krótki	opis/program	Wydarzenia,		

5.2.	warunki	odpłatnego	lub	nieodpłatnego	udziału	w	Wydarzeniu,	

5.3.	rodzaj	komunikatora	internetowego	i	inne	dodatkowe	wymagania	techniczne,	

5.4.	materiały	niezbędne	do	uczestnictwa	w	Wydarzeniach.	

6. Wydarzenia	 prowadzone	 są	według	 autorskich	 projektów	przez	 pracowników	Muzeum	
lub	osoby	współpracujące	z	Muzeum.	

7. Uczestnikami	Wydarzenia	(dalej	„Uczestnik”)	mogą	być	osoby,	które:	

7.1.	 zapiszą	 się	na	wybrane	Wydarzenie	 za	pośrednictwem	prawidłowo	wypełnionego	 i	
wysłanego	formularza	zgłoszeniowego	(dalej	„Formularz”),	oraz		

7.2.	spełniają	warunki	uczestnictwa	w	Wydarzeniu.		

Zarówno	 Formularz,	 jak	 i	warunki	 uczestnictwa	w	Wydarzeniu,	 dostępne	 są	 na	 stronie	
internetowej	 www.muzeumgdynia.pl	 pod	 ogłoszeniem	 dotyczącym	 konkretnego	
Wydarzenia.	

8. Przesłanie	Formularza	stanowi	potwierdzenie,	że	Uczestnik	zapoznał	się	z	Regulaminem		
i	akceptuje	w	całości	jego	postanowienia.	

9. O	 udziale	 w	Wydarzeniu	 decyduje	 kolejność	 przesłania	 prawidłowych	 Formularzy	 oraz	
spełnienie	warunków	uczestnictwa	w	Wydarzeniu,	w	tym	 	 terminowe	uiszczenie	opłaty	
za	Wydarzenie,	w	przypadku	jego	odpłatności.	



10. Osoby	małoletnie	mogą	uczestniczyć	w	Wydarzeniu	tylko	razem	z	rodzicem/opiekunem.	
Uczestnik	 biorący	 udział	 w	 Wydarzeniu	 z	 osobą	 małoletnią	 zobowiązany	 jest	 do	
sprawowania	stałego	nadzoru	nad	małoletnim	podczas	całego	Wydarzenia.	

11. Uczestnik	 powinien	 natychmiast	 poinformować	 Muzeum	 na	 adres	 mailowy	
zapisy@muzeumgdynia.pl	 o	 rezygnacji	 z	 uczestnictwa	 w	 Wydarzeniu,	 aby	 umożliwić	
udział	 innym	 osobom.	 W	 przypadku	 rezygnacji	 z	 udziału	 w	 odpłatnym	 Wydarzeniu	
później	niż	jeden	dzień	roboczy	przed	dniem	planowanego	Wydarzenia,	uiszczona	opłata	
stanowi	rekompensatę	kosztów	przygotowania	Wydarzenia	i	Uczestnik	traci	prawo	do	jej	
zwrotu.	

12. Z	ważnych	powodów	Muzeum	przysługuje	prawo	do	zmiany	programu,	terminu,	godziny	
Wydarzenia	 lub	 jego	 odwołania,	 o	 czym	 natychmiast	 poinformuje	 Uczestnika	 pocztą	
elektroniczną	 na	 adres	 mailowy	 podany	 w	 Formularzu.	W	 takim	 przypadku,	 Uczestnik	
uprawniony	jest	do	rezygnacji	z	udziału	w	Wydarzeniu	oraz	do	zwrotu	opłaty	w	razie	jego	
odpłatności.	

13. Uczestnik	ma	zapewniony	dostęp	do	Wydarzenia	poprzez	udostępniony	przez	Muzeum	
link	lub	dane	spotkania	(meeting	ID/numer	pokoju/numer	spotkania/login).	

14. Do	 udziału	 w	 Wydarzeniach	 potrzebny	 jest	 kompatybilny	 z	 platformą	 sprzęt	
komputerowy,	umożliwiający	transmisję	audio-video	za	pośrednictwem	stabilnego	łącza	
internetowego.	Uczestnik	odpowiada	za	swoje	bezpieczeństwo	w	sieci.	

15. W	celu	udziału	w	Wydarzeniach	Uczestnik	we	własnym	zakresie	zapewnia	sobie	dostęp	
do:	

15.1.	 sprawnego	 laptopa/komputera	 lub	 też	 innego	 urządzenia	 umożliwiającego	
korzystanie	z	Internetu,	

15.2.	zaktualizowanego	systemu	i	oprogramowania,	

15.3.	stabilnego	Internetu	(najlepiej	stałego	łącza),	

15.4.	sprawnego	mikrofonu	i	kamerki	internetowej,	

15.5.	 cichego	 pomieszczenia	 oraz	 neutralnego	 otoczenia	 umożliwiającego	 swobodną	
komunikację.	

16. W	Wydarzeniu	mogą	 brać	 udział	 tylko	 Uczestnicy.	 Uczestnik	 nie	może	 umożliwiać	 lub	
odstępować	 udziału	 w	 Wydarzeniach	 osobom	 trzecim,	 w	 tym	 nie	 może	 udostępniać	
linków	i/lub	haseł	do	Wydarzenia	 lub	swoich	kont	do	 logowania	się	do	danej	platformy	
(w	zależności	od	rodzaju	Wydarzenia)	innym	użytkownikom	nieobjętym	Zgłoszeniem	ani	
korzystać	z	linków	i/lub	haseł	oraz	kont	innych	użytkowników.		

17. Uczestnik	nie	może	wykorzystywać	Wydarzenia	do	przekazywania	niewłaściwych	treści,	
reklam,	ogłoszeń	i	innych	informacji	niezwiązanych	z	udziałem	w	Wydarzeniu.	

18. Uczestnik	zobowiązany	jest	do	punktualnego	przystąpienia	do	Wydarzenia	(zalogowania	
się	 na	 platformie	 internetowej	 nie	 później	 niż	 5	 minut	 przed	 jego	 rozpoczęciem).	 W	
przypadku	 spóźnienia,	 Muzeum	 może	 odmówić	 spóźnionemu	 Uczestnikowi	 udziału	 w	
Wydarzeniu.		

19. Muzeum	 informuje,	 że	 każda	 forma	 pracy	 online	 niesie	 za	 sobą	 ryzyko.	 Zachęcamy	 do	
bezpiecznego	korzystania	z	sieci,	w	tym	świadomego	korzystania	z	mikrofonów	i	kamerek	
internetowych.		



20. Muzeum	 jest	 uprawnione	 do	 sprawdzenia,	 czy	 w	 Wydarzeniu	 biorą	 udział	 wyłącznie	
Uczestnicy,	ograniczając	dostęp	do	Wydarzenia	osobom	trzecim,	a	także	jest	uprawnione	
do	podjęcia	działań	mających	na	 celu	 zachowanie	bezpieczeństwa	podczas	Wydarzenia	
polegających	 np.	 na	 monitorowaniu	 imion	 i	 nazwisk	 Uczestników,	 zamknięciu	
pokoju/spotkania,	stosowaniu	haseł	dostępu	lub	aktywowaniu	wirtualnej	poczekalni.	

21. Muzeum	 jest	 uprawnione	 do	 wyłączenia	 mikrofonu,	 kamerki,	 rozłączenia	 lub	
zablokowania	Uczestnika,	 który	 znacząco	utrudnia	przebieg	Wydarzenia	 lub	nie	 stosuje	
się	do	przekazanych	zasad	uczestnictwa	w	Wydarzeniu.		

22. Muzeum	 jest	 uprawnione	 do	 rejestracji	 Wydarzenia	 (bez	 rozpowszechniania)	 w	 celu	
zapewnienia	 bezpieczeństwa	 wszystkich	 osób	 uczestniczących	 w	 Wydarzeniu	
(monitoring).	W	przypadku	dokonania	nagrania,	będzie	ono	przechowywane	przez	okres	
nieprzekraczający	trzech	miesięcy	i	następnie	podlega	zniszczeniu,	o	ile	przepisy	odrębne	
nie	stanowią	inaczej.	

23. Wszystkie	 materiały	 i	 inne	 zasoby	 udostępnione	 przez	 Muzeum	 w	 związku	 z	
Wydarzeniem	 (dalej	 „Materiały”)	 stanowią	 własność	 Muzeum	 (lub	 podmiotów	
współpracujących	 z	 Muzeum)	 i	 są	 chronione	 prawem	 autorskim.	 W	 szczególności,	
zabronione	jest	zwielokrotnianie	i	rozpowszechnianie	Materiałów	w	jakikolwiek	sposób,	
w	tym	wprowadzanie	ich	do	obrotu,	użyczanie,	wyświetlanie,	publiczne	udostępnianie	w	
Internecie	 oraz	 jakiekolwiek	 inne	 korzystanie	 sprzeczne	 z	 celem	Wydarzenia.	Uczestnik	
może	korzystać	z	Materiałów	w	zakresie	własnego	użytku	osobistego.	

24. Zabronione	 jest	 fotografowanie,	 nagrywanie,	 wykonywanie	 zrzutu	 ekranu	 lub	 w	 inny	
sposób	utrwalanie	i	zwielokrotnianie	całości	lub	części	Wydarzenia,	a	także	jakiekolwiek	
jego	rozpowszechnianie,	w	tym	w	Internecie.	

25. Wszelkiego	 rodzaju	 utrwalanie,	 zwielokrotnianie	 i	 rozpowszechnianie	 całości	 lub	 części	
Wydarzenia,	 może	 stanowić	 naruszenie	 danych	 osobowych,	 dóbr	 osobistych	 lub	 praw	
autorskich	 Uczestnika,	 Muzeum	 i	 innych	 osób	 trzecich,	 a	 także	 skutkować	
odpowiedzialnością	cywilną	lub	karną.	

26. Muzeum	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 brak	 możliwości	 udziału	 w	 Wydarzeniach		
z	przyczyn	niezależnych	od	Muzeum,	w	tym	nie	ponosi	odpowiedzialności	za:	

26.1.	 nieprawidłową	 obsługę,	 niedziałanie	 albo	 wadliwe	 działanie	 wykorzystywanego	
podczas	 Wydarzenia	 oprogramowania	 firm	 trzecich,	 w	 tym	 działanie	 wirusów	
komputerowych,	

26.2.	niewłaściwą	konfigurację	i	wady	sprzętu	wykorzystywanego	w	celu	wzięcia	udziału	
w	Wydarzeniu,	

26.3.	 brak,	 przerwy	 lub	 inne	 problemy	w	dostawie	 energii	 elektrycznej,	w	 dostępie	 do	
Internetu,	w	dostępie	do	usług	telekomunikacyjnych,	

27. Uczestnik	z	chwilą	przesłania	Formularza	potwierdza,	że:	

27.1.	 dane	 osobowe	 podane	 w	 Formularzu	 są	 zgodne	 z	 prawdą,	 w	 tym	 dane	 osoby	
małoletniej	nad	którą	sprawuje	opiekę	i	z	którą	będzie	uczestniczył	w	Wydarzeniu,	oraz	

27.2.	 wyraża	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 przez	 Muzeum	 danych	 osobowych	 podanych	 w	
Formularzu	oraz	danych	związanych	z	transmisją	online	(adres	IP,	login,	wizerunek,	głos)	
w	 celu	 przeprowadzenia	 Wydarzenia,	 w	 tym	 sprawdzenia	 listy	 obecności,	 oraz	 na	



udostępnianie	wizerunku/głosu	przez	narzędzie	zewnętrzne	do	wideokonferencji	zgodnie	
z	polityką	prywatności	tego	narzędzia.	Jest	to	równoznaczne	z	wyrażeniem	zgody	na	to,	
by	 inni	 uczestnicy	 Wydarzenia	 mogli	 widzieć	 te	 dane,	 w	 zakresie	 jaki	 wynika	 to	 z	
korzystania	z	platformy	internetowej	do	wideokonferencji.	

28. Na	 podstawie	 art.	 13	 i	 14	 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”)	Muzeum	informuje,	że:	

28.1.	 Administratorem	 Pani/Pana	 danych	 osobowych,	 jak	 również	 podanych	 przez	
Panią/Pana	danych	osobowych	małoletniego,	jest	Muzeum	Miasta	Gdyni,	kontakt	81-374	
Gdynia,	ul.	Zawiszy	Czarnego	1	lub	e-mail:	sekretariat@muzeumgdynia.pl.		

28.2.	Muzeum	wyznaczyło	Inspektora	ochrony	danych,	z	którym	można	się	skontaktować	
poprzez	 email	 iod@muzeumgdynia.pl	 lub	 pisemnie	 na	 adres	 Muzeum	 Miasta	 Gdyni		
z	dopiskiem	„Inspektor	ochrony	danych”.	

28.3.	Dane	osobowe	będą	przetwarzane	na	podstawie	zgody	Uczestnika	(art.	6	ust.	1	lit.	
a	RODO),	w	celach	związanych	z	przeprowadzeniem	Wydarzenia	(art.	6	ust.	1	lit.	b	RODO)	
oraz	 ewentualnego	 dochodzenia	 lub	 odpierania	 roszczeń	 związanych	 z	 Wydarzeniem	
(art.	6	ust.	1	lit.	f	RODO).	

28.4	 Dane	 osobowe	 przetwarzane	 będą	 przez	 czas	 trwania	 Wydarzenia,	 a	 po	 ich	
zakończeniu	 przez	 czas	 związany	 z	 wygaśnięciem	 roszczeń	 związanych	 z	Wydarzeniem	
oraz	 przez	 czas	 określony	 przepisami	 podatkowymi	 i	 przepisami	 dotyczącymi	
sprawozdawczości	finansowej.	

28.5.	Dane	osobowe	mogą	być	udostępniane	podmiotom	uprawnionym	do	uzyskiwania	
danych	osobowych	na	podstawie	przepisów	prawa	 lub	 zawartych	umów	o	 świadczenie	
usług.	Podanie	danych	jest	dobrowolne,	ale	niezbędne	do	udziału	w	Wydarzeniu.	

28.6.	W	 zakresie	 i	 z	 zastrzeżeniem	 wyjątków	 wynikających	 z	 przepisów	 prawa,	 w	 tym	
RODO,	przysługuje	Pani/Panu	prawo	dostępu	do	 swoich	danych	osobowych,	prawo	 ich	
sprostowania,	usunięcia,	prawo	ograniczenia	 ich	przetwarzania,	prawo	do	przenoszenia	
danych,	 prawo	do	 sprzeciwu	oraz	prawo	wniesienia	 skargi	 do	Prezesa	Urzędu	Ochrony	
Danych	Osobowych	w	przypadku	naruszenia	przepisów	o	ochronie	danych	osobowych.	

28.7.	 Informacja	 dotycząca	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 znajduje	 się	 także	 na	
stronie	internetowej	Muzeum	www.muzeumgdynia.pl/ochrona-danych/.	

29. Muzeum	 przysługuje	 prawo	 dokonywania	 zmian	 Regulaminu,	 które	 obowiązują	 po	 ich	
ogłoszeniu	na	stronie	internetowej	www.muzeumgdynia.pl.		

30. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 Regulaminem	 zastosowanie	 mają	 przepisy	 Kodeksu	
cywilnego.	

31. Regulamin	obowiązuje	od	dnia	………………	2020	r.	

	

	


