
Regulamin mikro spacerów rodzinnych  „Szlaki i szlaczki, czyli spacery rodzinne w 
łazienkach”, organizowanych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 
 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i udziału w cyklu warsztatów artystycznych 

online live „Szlaki i szlaczki, czyli spacery rodzinne w Łazienkach” (dalej: „Spacery rodzinne” lub 
„Spacery”), organizowanych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (dalej: 
„Organizator” lub „MŁK”). 
 

2. Spacery rodzinne organizowane są dla rodzin z dziećmi od 2 do 4  lat (zwanych dalej 
„Uczestnikami”). W jednym spacerze mogą uczestniczyć maksymalnie cztery osoby. 
 

3. Spacery rodzinne są organizowane na czterech trasach: Ptasi szlak, Wodny szlak, słoneczny szlak, 
kwiatowy szlak. Opisy poszczególnych spacerów znajdują się na stronie  : 
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/rodziny-i-dzieci/dzialania-stacjonarne/dzialania-
stacjonarne-szlaki-i-szlaczki 

Spacery odbywają się w Pałacu na Wyspie. 
 

4. W celu dokonania zapisu na udział w Spacerze rodzinnym, należy wysłać zgłoszenie na adres 
rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl, podając godzinę oraz nazwę wybranej trasy. Istnieje 
możliwość, aby pod numer tel. 504 243 783 upewnić się, czy dany termin nie jest już zajęty. W 
przypadku nie wskazania w zgłoszeniu trasy spaceru, Organizator zastrzega sobie prawo wybrania 
jej samodzielnie. Rezerwacji Spaceru można dokonać najpóźniej na dzień przed wybranym 
terminem.  
 

5. W przypadku rezygnacji ze Spaceru prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym Organizatora, 
aby umożliwić skorzystanie z tej oferty osobom z listy rezerwowej.  
 

6. W przypadku zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej i związanych z nią dodatkowych 
obostrzeń,  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spacerów lub zmiany ich terminów, 
o czym osoba, która dokonała rezerwacji, zostanie poinformowana niezwłocznie. 
 

7. Udział w Spacerze jest płatny. Przed rozpoczęciem Spaceru, należy w kasie Muzeum znajdującej 
się w Podchorążówce, wykupić bilet w cenie 20 zł/rodzina. Zakupiony bilet należy okazać osobie 
prowadzącej Spacer z ramienia Organizatora. 
 

8. Organizator zapewnia prowadzących Spacery oraz materiały niezbędne do ich realizacji. Materiały 
używane podczas Spaceru są przygotowywane dla każdej rodziny i każdorazowo dezynfekowane. 
 

9. Organizator zastrzega, że ze względów konserwatorskich nie ma możliwości wejścia do 
historycznych obiektów z wózkiem dziecięcym, który należy zostawić w wyznaczonym przez 
Organizatora miejscu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione w 
wózku lub w szatni.  
 

10. Uczestnicy zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki przez cały czas 
uczestniczenia w Spacerze; obowiązek ten nie dotyczy dziecka do ukończenia 4 roku życia. Środki 
ochrony osobistej Uczestnicy zobowiązany są zapewnić sobie we własnym zakresie. 
 

11. Uczestnicy Spacerów mają obowiązek: 

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/rodziny-i-dzieci/dzialania-stacjonarne/dzialania-stacjonarne-szlaki-i-szlaczki
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/rodziny-i-dzieci/dzialania-stacjonarne/dzialania-stacjonarne-szlaki-i-szlaczki
mailto:rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl


1) przestrzegać zasad sanitarnych obowiązujących na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w 
Warszawie w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii i mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, 

2) podpisać oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie ze wzorem oświadczenia znajdują się na  
https://www.lazienkikrolewskie.pl/public/upload/download/o%C5%9Bwiadczenie%20o%
20stanie%20zdrowa(3).pdf 

3) Po zakończeniu Spaceru uczestnicząca w nim rodzina otrzyma mapkę zawierającą zadania 
do samodzielnego wykonania w ogrodach łazienkowskich. W trakcie przebywania w 
ogrodach prosimy o przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa, które można odnaleźć 
pod adresem https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/ogrody/savoir-vivre 

 
12. Dokonanie zapisu na Spacer rodzinny oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zasad udziału 

w Spacerze. 
 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
 

14. Uczestnictwo w Spacerze wiąże się z koniecznością przetwarzania przez Organizatora danych 
osoby, która dokonała zapisu na Spacer. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych 
osobowych przez Organizatora stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jego integralną część. 
 

 
Ogólna klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. 
UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO − informujemy, że: 
 
Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani danych osobowych, jak również danych osobowych Pani/Pana 
członków rodziny, jeżeli zostaną podane przy zapisie, jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, adres: ul. 
Agrykola 1, 00-460 Warszawa, NIP 7010794896, REGON 369111140, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 
prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 108/2018 („Administrator Danych”).  
 
I. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/ Pani skontaktować w 
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: iod@lazienki-
krolewskie.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 
adres: ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa 
 
II. Cele i podstawy przetwarzania 
Przetwarzamy dane osobowe Państwa: 
1) aby umożliwić wzięcie udziału w Spacerze rodzinnym (w związku z dokonaną rezerwacją), organizowanych 
przez Administratora Danych, na podstawie zaakceptowanego przez Państwa Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO), 
2) w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z 
przepisów podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
3) 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), 
4) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako możliwość dochodzenia 
lub obrony przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z organizacją Spacerów (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 
 
III. Okres przechowywania danych: 

https://www.lazienkikrolewskie.pl/public/upload/download/o%C5%9Bwiadczenie%20o%20stanie%20zdrowa(3).pdf
https://www.lazienkikrolewskie.pl/public/upload/download/o%C5%9Bwiadczenie%20o%20stanie%20zdrowa(3).pdf
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/ogrody/savoir-vivre


Dane osobowe Państwa będziemy przetwarzać przez czas organizacji i udziału w Spacerze, a po jego zakończeniu 
do czasu: 
1) przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Spacerze (do 6 lat), 
2) wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych (do 6 lat), 
3) zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą we wskazanym 
celu. 
 
IV. Odbiorcy danych 
Dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, zewnętrznym biurom księgowo-
rozliczeniowym, agencjom marketingowym, reklamowym, fotografom i innym podmiotom wspierającym nas w 
organizacji Spacerów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i 
wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami. 
 
V. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu: 
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii; 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać 
ich usunięcia); 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są 
nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); 
5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można 
też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi); 
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można 
złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu 
nadzorczego). 
 
W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować żądanie pod adres email: iod@lazienkikrolewskie.pl 
lub pocztą na adres siedziby Administratora Danych. 
 
VI. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), 
mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. 
 
VII. Informacja o dobrowolności podania danych 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest nierozerwalnie związane uczestnictwem Państwa w 
Spacerze. 

 

 


