ZARZ|DZENIE NR 804
Dyrektora Zamku Kr6lewskiego w Warszawie - Muzeum
Rezydencji Kr6l6w i Rzeczypospolitej
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa
w wydarueniach artystycznych festiwalu Kr6lewskie Arkady Sztuki,
maj

Ece

go na celu

o
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oV-2

l{a podstawie $ 11 ust. 4 pkt 5 Statutu Zamk't Kr6lewskiego w Warszawie - Muzeum.
Rezydencji Kr6l6w i Rzeczypospolitej, stanowi4cego zaNqcznik do Zarzqdzenia Ministra
K'ultury rDziedzictwa Narodowego z dma 10 listopada2076 r. (Dz. Urz. MKiDN z 2016 r.,
poz, 64,Dz.Urz. MKiDN 22019 r.,poz.33), zarz4dzam, co nastgpuje:

$1
Wprowadza sig regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych festiwalu Kr6lewskie
Arkady Sztuki, maj4cy na celu ogranrczenie rozprzestrzeniania sig wirusa SARS-CoV-2,
stanowi 4cy zalqcznik do zarzqdzenia.

$2

l{a koordynatora

dziaNafi zwiqzanych z zachowaniem reZimu sanitarnego podczas festiwalu
K,r6lewskie Arkady Sztuki wyznaczarn p. Tomasza Taraszktewicza.

$3
Zlarzqdzenie niniejsze wchodzi

w

Zycie z dniem podpisania.

I

ZAST qA DYREKTORA
Zezaffifrs .

Zal4cznik do zarz4dzenia nr 804

REGULAMIN
uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych festiwalu Kr6lewskie Arkady Sztuki

maj4cy na celu ograniczenie rozprzestrzeniania sig wirusa SARS-CoV-2

1. Udzial w

wydarzeniu artystyaznp jest mozliwy pod warunkiem zloaenia pisemrLego
oSwiadczenia, 2e uczestnik wedlug swojej najlepszej wtedzy nie jerst osob4 zakaaon1 orazr,
nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiolo graznp. Wz6r oSwiadczenia
zostanie udostgpniony uczestnikowi na terenie i w dniu wydarzema. Przed rozpoczgciern
wydaruenia nale?y oSwiadczenie wypelnii, podpisa6 i oddai obsludze. Osoby, kt6re nie
wypelni4 oSwiadczenia, nie mogg uczestniczy6 w wydarzeniu.

2:,. Warunkiem udzialu w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika pocl
k4tem ewentualnego udostqpnienia sluzbom sanitarnym. Podanie danych osobowyctr
oznaczajednoczeSnie wyru2enie zgody na ich przetwatzanie przez organtzatora zgodnie z
polityk4 RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.

3. Na terenie

wydarzen artystycznych festiwalu Kr6lewskie Arkady Sztuki obowi4:zuj4

nastgpuj 4ce o gr aniczenia:

1) w pomieszczemach:

2)

a)

uczestnicy zobowiqzani s4 do zajmowania co drugiego miejsca na widowni, z t5nn
2e me wigcej niL 50o/oliczby miejsc, aw przypadku braku wyznaczonych miejsc na
widowni - do zachowania odlegloSci 1,5 m od innych os6b,

b)

uczestnicy zobowi4zani s4 do zakrryaniaust i nosa,

na otwartym powietrzu:

a) Ttczba widz6w,

sluchaczy, zwiedzajqcych lub uczestnik6w nie mohe jednoczesnie
by6 wigkszaniz I osoba na 5 m2,

b)

uczestnicy zobowiqzani s4 do zachowanta odlegloSci co nat'mniej 1,5 m od innyctr
os6b,

c) uczestnicy zobowiqzani s4 do zakrywania

ust i nosa, chyba 2e zostame zachowana

odlegloS6 nie mniej niL 1,5 m od innych os6b,

4.

Obowi4zek zajmowania co drugiego miejsca oraz obowi4zek zac,howania odlegloSci nie
dofyczy:

1)

widza, kt6ry uczeslniczy w wydarzeniach z dziecktem ponizej ll3. roku Zycia;

2)

widza, kt6ry uczestniczy w wydarzeniach z osob4 z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci,
osob4 z orzeczeniem o stopniu niepelnosprawnoSci, osob4 z orzeazeniem o potrzebie
ksztalcenia specjalnego lub osob4, kt6raze wzglgdu na stan zdr<>wtanie moze poruszac
sig samodzielnie;

3) os6b wsp6lnie zamieszkuj4cych

lub gospodaruj4cych.

Obowiqzku zal<rywaniaust i nosa nie dotyczy:

1) dzieckado ukoriczetia 4. rckv Zycia,
2) osoby, kt6ra nie mohe zak'rywat ust lub nosa z powodu

stanu zdrowia, caloSciowych

zaburzeh rozwoju, zabvrzeh psychicznych, niepelnosprawnoSci intelektualnej
w stopniu umiarkowanym, znacznp albo glgbokim, lub osoby maj4cej trudnoSci
w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub
zalwiadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
6.

Przed wejSciem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja r4k; plyn do dezynfekcji
dostgpny jest na tereni e wydarzenia.
Uczestnicy zobowiqzuj4 sig do przeslrzegania wymog6w i zasad obowiqzuj4cych na terenie
wydarzenia, w tym do stosowania sig do umieszczonych oznaczeri i tablic informacyjnych
a takhe do wykonywani a po I eceri pracownik6w organi zator a.

8.

Uczestnictwo w wydarzeniu artystyczn5nn oznacza akceptacjg regulaminu wydarzenia i
obowiEzek jego przestrzegania. TreS6 regulaminu dostgpna jest w miejscuwydaruenia.

OSwiadczenie uczestnika wydarzenia artystycznego festiwalu Kr6lewskie
Arkady Sztuki organizowanego przez Zamek Kr6lewski w Warszawie Muzeum w trakcie trwania epidemii COVID-l9

Imie i nazwisko uczestnika

Telefon kontaktowy

zapoznalemlam sig z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeristwa
epidemicznego obowi4nrjqcymi podczas wydarzenia artystycznego festiwalu Kr6lewskie Arkady
tiztuki organizowaruego przez Zamek Kr6lewski w Warszawie - Muzeum i zobowi4rujg sig do ich
Ofwiadczam,

2e

przestrzegania.
Ponadto

o Sw

iadczam,

2e

:

1) wedtug mojej najlepszej wiedzy jestem zdrowaly, nie posiadam Ladnych objaw6w zakaaeria
wirusem SARS-CoV-2,
2.) nie przebywam na kwarantannie, nie jestem pod nadzorem epidemraznym oraz nie mialam/em
kontakfu z osob4 zaka2onq,
3) biorg na siebie peln4 odpowiedzialnoSi prawn4 za konsekwencje podania nieprawdy.

Iliorg na siebie petn4 odpowiedzialnoSd prawn4 za niewykonanie tego obowi4zku, w szczeg6lnoSci
z:a szkody w zwi1zl<tt ztymwynikle w i poniesione przezZamekKrolewski w Warszawie - Muzeum
crraz osoby trzecie.
O6wiadczam,2e zostatem poinformowany o zasadach przetwarzatia moich danych osobowych,

Data i podpis

ZULA INFORMACYJNA DOTYC Z4C A GROMADZENIA DANYCH
OSOBOWYCH W TRAKCIB TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS CoY-Z

I<L AU

Ift6lewski w Warszawie - Muzeum (ZI(W-M) informuje, i2 zgctdnie z art. 17 ustawy z:
dfnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiEzaniach zwiqzanych z zapobteganiem,
ptrzeciwdzialaniem i zwalczaniem COVIDl9, innych chor6b zakalnych oraz wylvolanych rrimi
sytuacjikryzysowych(Dz.U.22020r.poa.374),reahzuj4cwytycznedlaorganrzalor6wimprez
kulturalnych t rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobiera od
I'afstwa dane kontaktowe: imig, nazwisko i nr telefonu w celu wypelnienia obowiqLzku
i.nformacyjnego ciqZqcego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, ze osroba
z:akaZona SARS-CoV-2 brala udzial w organizowanym przez ZKW-M wydarzeniu
2lamek

a.rtystycznym.

1.

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Zamek Kr6lewski w Warszawie -Muzeum. Rezydencja Kr6low i Rzeczypospolitej z siedzlbq przy Placu Zamkowyrn 4,
00-277 Warszawa.

2:.. W sprawie swoich danych osobowych mole kontaktowad sig z inspektorem ochrony
danych w ZKW-M poprzez pocztE elektronicznQ na adres adres e-mail: iod@zamek_
krolewski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyaej.

3,

Dane osobowe przetwarzane s4 na podstawie przepis6w prawa
przetwarzania.

a) Cel przetwarzania: Poinformowanie

w

zaleZnoSci

od celu

sluZb sanitarnych o mozliwoSci kontaktu z osob4

zakalonq SARS-CoV-2,

b)

4,

Podstawy prawne: aft. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbgdne, do
wypelnienia obowi4zku prawnego ciqlqcego na administratorze: - art. 17 uslawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chor6b zakaLnych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 t. poz:,. 374), - wytyczne dla
organtzator6w imprez kulturalnych i rozryr,vkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCoY-2 w Polsce opublikowaneprzez Ministerstwo Kultury rDziedzictwaNarodowego,
Ministerstwa Rozwoju oraz Gl6wnego Inspektora Sanitarnego,

Odbiorc4 zebranych danych osobowych s4 wyNqczme podmioty upowaznione do
olrzymama tych danych na podstawie obowi4zuj4cych przepis6w prawa.

5. Dane osobowe przechowyvvane bEdqprzez okres 2 tygodni od ich zebrama.
6. W zwi4zku z przelwarzaniem danych osobowych przez ZtsW-M, kazdej

osobie

przysluguj 4 nastgpuj 4ce prawa:

a) prawo L1dania dostgpu do danych osobowych,
b) prawo Z4dania ich sprostowania,
c) prawo z4dania ich usunigcia (w przypadkach

okreslonych przez art. 17 ust

I

zr,

zastze|eniem art. 17 ust. 3 RODO),

d)

7,

prawo Z4dania ogranrczenia ich przelwarzania.

W celu realizacjt swoich praw odnoSnie zmiany danych kaada osoba powinna zwr6cic sig
do ZKW-M z odpowiednim wnioskiem, kt6ry kierowac moana drogq elektroniczn4 na
adres e-mail ZKW-M bqdZ inspektora ochrony danych lub listownie na adres instytucji.

ZKW-M zrealiznje przysluguj4ce osobie prawa o ile nie bgd4 istnialy przeslanki RODO
lub na ZKW-M nie bgdzie ci4zyl obowi4zek prawny wynikaj4cy z odrgbnych przepis6w
zwalniajqcy ZKW-M z obowiqzku realizacji 24daf osoby. W takim przypadku osoba
skladaj4ca wniosek otrzpa pisemn4 lub elektronrcznq informacje o powodach nie
zr ealizow ani a przysluguj

Qce

go j ej prawa.

Kazdej osobie, ktSrauzna, 2e ZKW-M przetwarzajej dane w spos6b naruszajEcy przepisy
og6lnego rozporuqdzenia o ochronie danych osobowych zdnia2T kwietnia20l6r (RODO),
przysluguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wla6ciwego dla ochrony
danych osobowych zewzglEduna miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca
popelnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urz4d
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszaw a.
9t.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wykl:ucza
mozliwoS6 uczestnictwa w wydarzeniu.

ptzezZKW-M bgd4podlegaly zautomalyzowanemvprzelwarzaniu
danych tj. przy pomocy program6w komputerowych.

10. Dane osobowe zebrane

