
Zasady korzystania z audio przewodników dla zwiedzających Krakowski  Salon Ekonomiczny NBP 

 

1. Audio przewodniki dla zwiedzających Krakowski Salon Ekonomiczny NBP zawierają nagrania 

umożliwiające dostęp do dodatkowych treści merytorycznych poszerzających wiedzę dostępną na 

ekspozycji.  

2. Audio przewodniki składają się z odtwarzacza i słuchawek.  

3. Audio przewodniki są wypożyczane nieodpłatnie osobom pełnoletnim, zwanym dalej 

„Wypożyczającym”.  

4. Nagrania w audio przewodnikach udostępniane są w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.  

5. Wydanie i zwrot audio przewodników odbywają się w  biurze przepustek na parterze budynku O/O NBP 

Kraków 

6. Audio przewodniki wypożyczane są na czas zwiedzania ekspozycji w Krakowskim Salonie 

Ekonomicznym NBP w dniu wypożyczenia.  

7. Wypożyczony audio przewodnik wraz z nagraniami na nim zainstalowanymi pozostaje własnością NBP.  

8. Jeden Wypożyczający może wypożyczyć maksymalnie 5 audio przewodników.  

9. Wypożyczający audio przewodnik jest obowiązany do:  

a) dbałości o stan techniczny i bezpieczeństwo audio przewodnika, w szczególności urządzenia nie 

można niszczyć, uszkadzać, rozkręcać oraz pozostawiać bez dozoru osobistego Wypożyczającego,  

b) niezwłocznego zgłoszenia wszelkich usterek audio przewodnika strażnikom albo pracownikom 

Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, 

c) zwrotu audio przewodnika w stanie niepogorszonym po zakończeniu zwiedzania.  

10. Audio przewodników nie wolno wynosić poza obszar O/O NBP Kraków  

11. Audio przewodniki są zabezpieczone przed ich wyniesieniem poza obszar O/O NBP Kraków  

12. Wypożyczający w chwili pobrania audio przewodnika jest obowiązany do wypełnienia kolumny (1) i (2) 

formularza wypożyczenia audio przewodnika oraz do złożenia podpisu w miejscu do tego 

wyznaczonym. Wypożyczający po wypełnieniu formularza okazuje osobie, która wydaje audio 

przewodnik dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji danych.  

13. Formularz wypożyczenia, określony jako Załącznik nr 1 do Zasad korzystania z audio przewodników, 

pozostaje w dyspozycji i pod nadzorem osoby upoważnionej przez NBP do przetwarzania danych 

osobowych. Formularz wypożyczenia zwracany jest Wypożyczającemu po oddaniu sprawnego audio 

przewodnika / audio przewodników.  

14. Wypożyczający, który zgubi lub uszkodzi audio przewodnik zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych 

kosztów naprawy urządzenia albo do zwrotu jego wartości: koszt naprawy/zwrotu: urządzenia  1193,10  

zł;  słuchawek 50 zł. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia urządzenia zostanie spisany protokół 

szkody, a formularz wypożyczenia pozostaje w Krakowskim  Salonie Ekonomicznym NBP. 
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Klauzula informacyjna w przypadku przetwarzania danych osobowych, które pochodzą bezpośrednio od 

osoby, której dotyczą, zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

 

I  Zgodnie z art. 7 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), dalej 

„RODO”, niniejszym informujemy o konieczności pobrania oraz przetwarzana Pana/Pani danych osobowych w 

zakresie: imię, nazwisko, nazwa, nr i seria dokumentu tożsamości, adres, numer telefonu, przez Narodowy Bank Polski 

z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21.  

II  Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

III W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 

RODO, informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. 

Świętokrzyska 11/21.  

2) Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty 

elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe 

informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www. nbp.pl/RODO oraz w 

miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.  

3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

a) wypożyczenie audio przewodników dla zwiedzających Krakowski Salon Ekonomiczny NBP, 

b) dochodzenie roszczeń z tytułu utracenia lub uszkodzenia audio przewodnika.  

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest zgoda osoby dla pkt 3 a) oraz jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z dochodzeniem roszczeń dla pkt. 

3b).  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych / kategoriom odbiorców danych, chyba 

że obowiązek udostępnienia tych danych będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu 

dochodzenia odpowiedzialności za szkodę, która nastąpiła z uszkodzenia lub utracenia mienia.  

 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

a. zawarte w formularzu wypożyczenia audio przewodnika do momentu zwrotu nieuszkodzonego obiektu,  

b. zawarte w protokole szkody oraz formularzu wypożyczenia audio przewodnika – w przypadku uszkodzenia 

lub utracenia urządzenia do czasu przedawnienia roszczeń.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.  

9) Dobrowolne podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celu zawartego w pkt 3 a).  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w 

indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.  

 

Kraków, dnia ……..……………….. ………………………………...………………….  

Miejscowość i data    Podpis  
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Załącznik nr 1 do Zasad wypożyczania 

i korzystania z audio przewodników dla 

zwiedzających Krakowski  Salon 

Ekonomiczny NBP    

 

Formularz wypożyczenia audio przewodnika / audio przewodników 

 

Imię i Nazwisko  

(1)  

Nazwa, nr i seria 

dokumentu 

tożsamości, adres, 

nr telefonu  

(2)  

Data i czas 

wypożyczenia  

(3)  

 Numer / numery 

wypożyczanych 

urządzeń  

(4)  

     

 

 

Ja ……………………………………………………………………….., niżej podpisany(a) oświadczam, że:  

1) zapoznałem/zapoznałam się z Zasadami korzystania z audio przewodników dla zwiedzających 

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP i w pełni akceptuję ich treść;  

2) powierzone mi urządzenie w chwili odbioru jest wolne od widocznych wad. W związku z przyjęciem 

odpowiedzialności materialnej za powierzone mi mienie zgadzam się na pokrycie wszelkich kosztów, jakie 

wynikną na skutek zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia ww. mienia.  

 

……………………………………  

(podpis Wypożyczającego)  
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Załącznik nr 2 do Zasad wypożyczania 

i korzystania z audio przewodników 

zwiedzających  Krakowski  Salon 

Ekonomiczny NBP    

 

 

Protokół szkody na wypadek zgubienia lub uszkodzenia audio przewodnika 

 

sporządzony w dniu ………………………. o godzinie …………………………  

Dotyczy audio przewodnika numer:  

..............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................…………………………,  

wypożyczonego w dniu ………………..………. o godzinie ……………. Panu / Pani 

……………………………………………………………………………., legitymującemu / legitymującej się 

…………………….……………………….……… seria ……………………., numer ..……..……………….., 

posiadającemu / posiadającej adres do korespondencji 

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

……………………………………………. oraz numer telefonu ……………………….  

Opis szkody: ………………………………………………………………………………………………………  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………  

 

 

(data i czytelny podpis Wypożyczającego)  

 

……………………………………  

(data i czytelny podpis osoby wydającej urządzenie / urządzenia) 

 


