Regulamin lekcji muzealnych online
organizowanych przez Stację Muzeum w Warszawie
oraz filię – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i udziału w lekcji muzealnej
online (dalej: „LM online”) organizowanych przez Stację Muzeum w Warszawie oraz
filię – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (dalej: „Organizator”).
2. LM online organizowane są wyłącznie dla grup, zarówno grup dzieci i młodzieży, w
tym z placówek szkolnych, jak i dla grup turystycznych oraz grup osób dorosłych, ze
szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturowym
(zwanych dalej „Uczestnikami” lub „grupą”). Organizator ustala wszystkie kwestie
związane z przeprowadzeniem LM online z wyznaczonym opiekunem grupy (dalej:
„Opiekun”).
3. LM online zostaną przeprowadzone przy pomocy programu umożliwiającego darmowe
łączenie się online, do którego link został przesłany przez Organizatora Opiekunowi
grupy.
4. Czas trwania LM online to 40 minut.
5. W przypadku LM online minimalna liczba Uczestników wynosi 5 osób, a maksymalna
25 osób.
6. Udział w LM online jest płatny. Koszt 60 zł za grupę do 25 osób.
7. Płatność odbywa się na podstawie faktury, której zasady wystawienia określone są w
pkt 8 poniżej.
8. Faktura za udział w LM online zostanie wystawiona przez Stację Muzeum po realizacji
LM online i najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych po realizacji LM online i
przesłana do Opiekuna grupy.
9. Udział w lekcjach muzealnych jest możliwy po dokonaniu uprzedniej rezerwacji drogą
elektroniczną na adres: edukacja@stacjamuzeum.pl lub poprzez formularz
zgłoszeniowy na stronie internetowej www.stacjamuzeum.pl. Na lekcję muzealną online w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie można się zapisać za pomocą
adresu mailowego centrum@stacjamuzeum.pl..
10. Podstawą do wystawienia faktury jest rezerwacja dokonana drogą elektroniczną na
adres: edukacja@stacjamuzeum.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
internetowej www.stacjamuzeum.pl. Podstawą do wystawienia faktury za lekcję
muzealną on-line w filii Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie jest rezerwacja
dokonana drogą elektroniczna na adres centrum@stacjamuzeum.pl
11. Płatność za fakturę musi nastąpić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego w stosunku
do tego, w którym odbyła się LM online. Rezerwacja LM online jest równoznaczna ze
zgodą na wysłanie drogą mailową faktury w formacie PDF.
12. Organizator zapewnia Edukatora, który przeprowadzi LM online w terminie
uzgodnionym z Opiekunem grupy.
13. Link do LM online zostanie wysyłany do Opiekuna grupy najwcześniej 24 godziny
przed rozpoczęciem LM online. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości
wcześniejszego wysłania linku.

14. Opiekun grupy upoważnia Organizatora do przekazania Edukatorowi jego numeru
telefonu, podanego przy rezerwacji LM online, w celu kontaktu w razie problemów z
przeprowadzeniem LM online, w tym problemów technicznych z urządzeniem,
aplikacją bądź połączeniem z Internetem. Opiekun grupy upoważnia Edukatora do
kontaktu telefonicznego z Opiekunem grupy do 3 dni przed LM online w celu ustalenia
szczegółów technicznych i merytorycznych spotkania. W sytuacji zmiany osoby
Opiekuna grupy, przedstawiciel grupy zobowiązuje się przekazać Organizatorowi,
przed rozpoczęciem LM online numer telefonu kontaktowego do nowego Opiekuna.
15. W przypadku jakichkolwiek problemów z uczestnictwem grupy w LM online, w tym
problemów technicznych z urządzeniem, aplikacją bądź połączeniem z Internetem,
Opiekun grupy zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Dział NaukowoPopularyzatorski Stacji Muzeum bądź samego Edukatora prowadzącego zajęcia, jeśli
Edukator kontaktował się wcześniej z Opiekunem grupy.
16. Opiekun i Uczestnicy są zobowiązani uruchomić program do przeprowadzenia LM
online o ustalonej godzinie. W sytuacji, gdy w ciągu 15 minut od ustalonej godziny
rozpoczęcia LM online, Uczestnicy nie będą gotowi do udziału w LM online, Edukator
ma prawo odmówić przeprowadzenia LM online albo skrócić czas jej trwania o czas
opóźnienia w rozpoczęciu LM online. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie jest
spowodowane problemami technicznymi.
17. Opiekun grupy ma obowiązek uczestniczyć w każdej LM online, przez cały czas jej
trwania i wspomagać Edukatora w utrzymaniu porządku i ciszy podczas LM online.
Opiekun ma obowiązek przedstawić się Edukatorowi na początku spotkania tak, aby
Edukator miał pewność, że Opiekun grupy jest obecny podczas LM online, gdyż to
Opiekun pomaga Edukatorowi zatwierdzać Uczestników (Uczniów) spotkania,
potwierdzając ich tożsamość/przynależność do danej grupy. Żaden z Uczestników
spotkania nie będzie zatwierdzony przez Edukatora bez obecności Opiekuna grupy.
18. Przed rozpoczęciem LM online, Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania we
własnym zakresie materiałów plastycznych do LM online, których spis został wysłany
przez Edukatora Opiekunowi grupy. Opiekun grupy zobowiązuje się sprawdzić
przygotowanie materiałów przez Uczestników przed rozpoczęciem LM online.
19. Zalecane jest, aby Uczestnicy LM online mieli włączone kamery przez cały czas trwania
LM online.
20. Uczestnicy LM online zobowiązani są stosować się do poleceń Edukatora i wykonywać
proponowane zadania.
21. Uczestnicy zobowiązani są do sygnalizowania chęci wypowiedzenia się poprzez
podniesienie ręki. Uczestnicy mają prawo zabrania głosu po uzyskaniu pozwolenia od
Edukatora.
22. Nieprzestrzeganie zasad porządku podczas LM online wiązać się będzie z adekwatnymi
do przewinienia konsekwencjami, tj. ograniczeniem aktywności Uczestnika w aplikacji
poprzez czasowe wyłączenie głosu lub obrazu, a w ostateczności poprzez usunięcie
Uczestnika z LM online. W sytuacji, gdy nieprzestrzeganie zasad porządku podczas LM
online będzie znacznie utrudniać lub uniemożliwiać dalsze prowadzenie LM online,
Edukator ma prawo, po wcześniejszym uprzedzeniu o tym Uczestników, zakończyć
prowadzenie LM online przed upływem czasu jej trwania.

23. Uczestnik zobowiązuje się zgłaszać na bieżąco Edukatorowi lub Opiekunowi grupy
wszelkie utrudnienia, problemy techniczne lub nieprawidłowości dotyczące lekcji
muzealnej w trybie zdalnym.
24. Udział w LM online nie upoważnia Uczestników ani Opiekuna do nagrywania lub w
jakikolwiek inny sposób rejestrowania LM online, ani do utrwalania i
rozpowszechniania wizerunku lub głosu Edukatora.
25. Grupa ma prawo dokonać zmiany terminu LM online lub anulować rezerwację w
terminie do 24 godzin przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia LM online. Opiekun
grupy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Stację Muzeum, aby
umożliwić skorzystanie z LM online innej grupie. Anulowanie rezerwacji lub zmiana
terminu lekcji powinna być dokonana mailowo na adres e-mail:
edukacja@stacjamuzeum.pl lub telefonicznie na numer tel. +48 22 620 04 80 wew.
106. Anulowanie rezerwacji lub zmiana terminu w filii Muzeum Kolei Wąskotorowej
w Sochaczewie powinna być dokonana na adres centrum@stacjamuzeum.pl lub drogą
telefoniczną na numer tel. 46 862 59 75.
26. Uczestnictwo w LM online wiąże się z koniecznością przetwarzania przez Stację
Muzeum w Warszawie oraz filię Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie danych
Opiekunów i Uczestników LM online. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
pozyskanych danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego
integralną częścią.
27. Stacja Muzeum w Warszawie oraz Filia Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
daje sobie prawo do zmiany regulaminu.

Załącznik nr 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z KLAUZULĄ
INFORMACYJNĄ RODO

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stację Muzeum w
Warszawie zawartych w niniejszym formularzu w celu zawarcia oraz realizacji umowy na
przeprowadzenie Lekcji muzealnych (LM online).
Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a do e
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 (Dz. Urz. UE L
119 z 4.05.2016, s. 1).
Oświadczam, że zapoznałem się z poniżej przedstawioną klauzulą RODO:
1)
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stacja Muzeum, z siedzibą przy ul.
Towarowej 3, 00-811 Warszawa, adres email: sekretariat@stacjamuzeum.pl, strona
internetowa stacjamuzeum.pl
2)
Wyznaczona została osoba Inspektora Ochrony Danych do kontaktu w sprawie
przetwarzania moich danych osobowych, adres email: iod@stacjamuzeum.pl
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu/ach:

3)







w celu organizacji oraz przeprowadzenia LM online (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie
prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prawidłowe zrealizowanie
umowy na przeprowadzenie LM online),
w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w
szczególności wynikających z przepisów podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO),
dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z
działalnością statutową Administratora Danych, tj. z uwagi na niezbędność
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako
możliwość dochodzenia lub obrony przez Administratora Danych roszczeń związanych
z organizacją LM online (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora
danych osobowych drogą e-mailową oraz poprzez dokumenty obowiązujące w Stacji
Muzeum tj. Działom zaangażowanym w realizację niniejszego zadania, a także
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym może zostać
zlecone operowanie danymi osobowymi tj. operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w
przypadku korespondencji papierowej). Ponadto, w zakresie stanowiącym informację
publiczną, dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub
publikowane w BIP Stacji.

4)
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas organizacji i udziału w LM
online, a po jej zakończeniu do czasu:





przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w LM online (do 6 lat),
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (do 6 lat),
zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą uzasadnionego sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych we wskazanym celu.

5)
Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu
na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6)
Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania zgodnie z art. 22 cytowanego rozporządzenia.
7)
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie
podania będzie brak zgody na uczestnictwo w wydarzeniu.

Warszawa,
(miejsce i data)

(podpis)

