
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KINA MUZA  
W MYŚLENICACH W REŻIMIE SANITARNYM 

 

I. OGRANICZONA LICZBY WIDZÓW W KINIE MUZA W MYŚLENICACH 

1. Jednocześnie w danym seansie może brać udział nie więcej niż 30 osób.  

2. Zajmowanie wyłącznie wskazanych na bilecie miejsc (co trzeci fotel w rzędzie),  

za wyjątkiem:  

a. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 

b. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem  

o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 

osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze 

względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

c.  osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

3. Zajmowanie miejsc wyłącznie w sektorach na widowni dedykowanych konkretnym 

godzinom wyświetlania filmów i grupom osób.  

 

 

 

 



II. UDZIAŁ WIDZÓW W SEANSIE  

1. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren Kina MUZA.  

2. Zakrywania nosa i ust, ewentualnie noszenie przyłbicy oraz rękawic ochronnych, ewentualnie 

regularne dezynfekowanie rąk.  

3. Korzystanie wyłącznie ze wskazanych sanitariatów.  

4. Wypełnienie ankiety epidemiologicznej na wypadek stwierdzenia u któregoś  z widzów 

zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z 

osobą zakażoną.  

5. Zachowanie dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym. 

6. Opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu; 

7. Ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym. 

8. Korzystanie ze wskazanych wyjść i wejść do Kina Muza w Myślenicach.  

9. Rekomendowana płatność bezgotówkowa.  

 

III. ZALECENIA  DLA PERSONELU KINA MUZA W MYŚLENICACH 

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce 
wodą z mydłem. 

2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie 
regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków. 

3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 
są 2 metry). 

4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją 
znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie 
alkoholu (min. 60%). 

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak 
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie 

po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, 
takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp. 

8. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka 
możliwość. 

9. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania 
powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości 
pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz 
mailowy. 

10. Ograniczenie korzystania przez pracowników i współpracowników z przestrzeni 
wspólnych. 

11. Wszystkim pracownikom kina zaleca się zapoznanie z wytycznymi Ministra Zdrowia 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnymi na stronie 
gov.pl/web/koronawirus/ w zakresie odpowiadającym wykonywanym przez nich 
zadaniom. 

12. Do pracy w kinie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną.  



13. Wszyscy powinni zostać poinformowani, aby w razie niepokojących objawów nie 
przychodzili do pracy, pozostali w domu i zasięgnęli teleporady medycznej. 

14. Optymalizacja liczby obsługi kina z zachowaniem reżimu sanitarnego. W miarę 
możliwości ograniczenie rotacji obsługi kina pomiędzy stanowiskami. 

15. Stosowanie się do zaleceń obowiązujących wszystkich pracowników MOKiS wyrażonych w 
instrukcji: Stopniowe przywracanie działalności Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. 

Obowiązek i zwiększoną częstotliwość odkażania pomieszczeń ze szczególnym 
uwzględnieniem infrastruktury, z którą klient ma kontakt. 

16. Odkażanie urządzeń systemów płatności. 
17. Bezdotykowe weryfikowanie biletów wstępu przy zachowaniu dystansu.  
18. Wietrzenie Sali kinowej po każdym z seansów.  
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCWE  

 

1. W zakresie nieuregulowanym powyższymi zleceniami należy stosować odpowiednio 

zalecenia dla: 

a. funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-

CoV2; gov.pl/web/rozwoj/gastronomia 

b. centrów handlowych, jeśli kino znajduje się na terenie 

takowego. gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.pl/web/rozwoj/gastronomia
http://gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe
http://gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe


OŚWIADCZENIE KLIENTA KINA MUZA W MYŚLENICACH/ OŚWIADCZENIE RODZICA 

NIEPEŁNOLETNIEGO KLIENTA KINA MUZA W MYŚLENICACH*  

NA CZAS OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII 

dotyczące osoby uczestniczącej w projekcjach kinowych organizowanych przez Myślenicki Ośrodek 

Kultury i Sportu – Kino Muza w Myślenicach . Oświadczenie opracowano na podstawie wytycznych 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 

obowiązującym na terenie Polski. 

Imię  

 

 

Nazwisko  

 

 

Telefon kontaktowy  

 

 

Adres e-mail:  

 

 

Oświadczam, że:  

1. W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em poddana/y / dziecko nie było poddane* 

kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.  

2. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu / dziecko nie miało kontaktu* z osobą 

zakażoną COVID-19, lub z osobą poddaną kwarantannie czy nadzorowi epidemiologicznemu. 

3. W ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłam/em / dziecko nie wróciło* z wyjazdu zagranicznego z 

kraju o zwiększonej emisji zakażeń Covid-19, jak również żadna z osób, z którymi zamieszkuję 

lub miałam/em kontakt / dziecko zamieszkuje lub miało kontakt * nie wróciła z wyjazdu 

zagranicznego.  

4. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u mnie / u mojego dziecka* objawy infekcji takie 

jak m.in.: gorączka, suchy kaszel, duszności, katar, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka lub inne 

nietypowe.  

5. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora zajęć o zaistnieniu zdarzeń 

lub powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia po 

terminie jego podpisania.  

6. Zapoznałem/am się z wytycznym dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa i obowiązuje się do 

przestrzegania wewnętrznych regulacji MOKiS Myślenice, związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych  



7. Zdaję sobie sprawę z tego, że opuszczanie miejsca zamieszkania zwiększa 

prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS CoV-2. Jestem świadomy/a*, że pomimo 

stosowania przez MOKiS Myślenice szczególnych zabezpieczeń i środków ochronnych, 

zgodnych z wytycznymi GiS, ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV-2 nie jest całkowicie 

wyeliminowane. 

8.  Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, wyrażam 

zgodę na mój udział / udział mojego* w seansie kinowym w Kinie Muza organizowanym przez 

MOKiS Myślenice.  

9. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem 

rzeczy. Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję wyrażenia zgody na 

uczestnictwo w seansie kinowym w Kinie Muza.   

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego 

dziecka* zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do Oświadczenia.  

 

 

…………………………..   …………………………………………………………………………………………  

Miejscowość, data   Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub Opiekuna  

prawnego niepełnoletniego uczestnika 

 

* *niepotrzebne skreślić  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 dyrektyw 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika / opiekuna prawnego niepełnoletniego 

uczestnika seansu kinowego w Kinie Muza w Myślenicach jest Myślenicki Ośrodek Kultury i 

Sportu  z siedzibą przy ul. Piłsudskiego  20, 32-400 Myślenice, tel. 12 272 15 11, zwany dalej 

MOKiS.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, - Pana Krzysztofa Dybła, z którym można 

kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując wiadomość na adres 

skrzynki e-mail: pio508@interia.pl, telefonicznie: 500512636 lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora.  

mailto:pio508@interia.pl


3. Dane osobowe będą przetwarzane przez MOKiS w Myślenicach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO /na podstawie udzielonej zgody/ w celach związanych z organizacją zajęć. Dane 

osobowe będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO /przetwarzanie jest 

niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 

fizycznej/ oraz informacje o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) 

RODO /przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w 

dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowotnymi/ w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika na zajęciach oraz 

w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) w celu ochrony przed 

zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi COVID-19, 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zabezpieczenia roszczeń i okres przez, który 

Administrator jest zobowiązany archiwizować dokumenty zgodnie z ustawą o archiwach 

państwowych.  

5. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące 

prawa: prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak 

możliwości udziału w seansie kinowym  

7. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z 

którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Dane 

osobowe mogą zostać także udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.  

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznemu profilowaniu.  

 

 

…...….…………………..    ……………………………………………………………………………….  

data   Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub    

Opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 

 
 


