Formularz rezerwacji warsztatów edukacyjnych
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
ul. Kanonicza 19-21
31-002 Kraków
tel. 12 421 89 63

Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli

Termin wizyty

Temat lekcji muzealnej
Wielkość grupy (liczba uczestników i liczba
opiekunów)
Wiek uczestników

Dane kontaktowe do zamawiającego
(imię, nazwisko, adres instytucji, telefon,
e-mail)

Informacje dodatkowe dotyczące
uczestników
Po zapoznaniu się z regulaminem, wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:
edukacja@archimuzeum.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu ( zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Zgłaszający oświadcza, że uzyskał zezwolenia od wszystkich
zgłoszonych osób i/lub opiekunów prawnych nieletnich podopiecznych/lub jako opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku przez Muzeum
Archidiecezjalne w Krakowie. Ponadto zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu.

…………………………………………
Data i miejscowość

………………………………………….
Podpis zamawiającego
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Regulamin współpracy:
1.

Po zgłoszeniu rezerwacji do zamawiającego zostanie wysłana wiadomość e-mail z formularzem
do wypełnienia. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza na adres
edukacja@archimuzeum.pl. Muzeum odsyła informację zwrotną z potwierdzeniem dokonania
rezerwacji.

2.

Warsztaty odbywają się w grupie liczącej maksymalnie: 30 uczestników. Zmiana zarezerwowanej ilości
osób powinna być zgłoszona najpóźniej dwa dni przed wizytą.

3.

Warsztaty odbywają się w każdy wtorek, środę, czwartek i piątek; Zajęcia trwają od 60 do 90 minut
i dostosowane są do wieku uczestników.

4.

Opiekunowie grupy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum.

5.

Muzeum zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin,
w szczególnych sytuacjach i po konsultacji z zamawiającym.

6.

Zgodnie z art. 24 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 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO"
informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych otrzymanych/przekazanych w związku

z korespondencją prowadzoną drogą elektroniczną jest Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, 31-002
Kraków, ul. Kanonicza 19-21, e-mail: kontakt@archimuzeum.pl. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej korespondencji.

2. Podczas lekcji, oprowadzań i spotkań organizowanych przez Muzeum Archidiecezjalne Kardynała
Karola Wojtyły w Krakowie wykonywane mogą być fotorelacje lub zapisy filmowe, rozpowszechniane
m.in. za pośrednictwem strony internetowej oraz funpage’a Muzeum (www.archimuzeum.pl/
https://www.facebook.com/MuzeumArchidiecezjalneKrakow/). Osoby biorące udział w lekcjach
muzealnych, oprowadzaniach i spotkaniach wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu
filmowego przez Muzeum, w celu dokumentacji organizowanych wydarzeń.
3.

Osoby, które nie życzą sobie, aby wizerunek ich lub ich dzieci był utrwalany

i rozpowszechniany w podanych powyżej celach, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Muzeum
Archidiecezjalnego

w

Krakowie,

31-002

Kraków,

ul.

Kanonicza

19-21,

e-mail:

kontakt@archimuzeum.pl. tel. (012) 421 89 63. Odbiorcą danych osobowych w zakresie
rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.
7.

Dokonanie

rezerwacji

wiąże

się

z

zaakceptowaniem

regulaminu.
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