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REGULAMIN ZWIEDZANIA  

NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU 

 

 

Wprowadzenie Regulaminu zwiedzania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku /zwanego dalej 

Regulaminem/ ma na celu opisanie zasad, które pozwolą naszym Gościom na spokojne i bezpieczne 

zwiedzanie udostępnionych im ekspozycji oraz przebywanie na terenie Narodowego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku /zwanego dalej Muzeum/. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich oddziałach Muzeum i dotyczy wszystkich osób 

przebywających na jego terenie. 

 

1. Przestrzenie ekspozycyjne Muzeum (tj. sale ekspozycyjne, skanseny i statki-muzea) są otwarte dla 

zwiedzających w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej www.nmm.pl oraz na 

planszach informacyjnych, znajdujących się przy wejściach do oddziałów Muzeum. 

2. Zwiedzanie przestrzeni ekspozycyjnych Muzeum odbywa się na podstawie zakupionego w kasach 

Muzeum biletu lub karnetu (upoważniającego do zwiedzania kilku obiektów), zgodnie z 

obowiązującym aktualnie cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.nmm.pl oraz w 

kasach Muzeum. 

3. Bilet upoważnia wyłącznie do jednorazowego wejścia do przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum 

objętej jego kontrolą i skasowaniem. 

4. Nieskasowane bilety są ważne do końca kolejnego dnia, w którym otwarte jest Muzeum (za 

wyjątkiem biletów sprzedawanych na konkretną godzinę), a nieskasowane karnety - przez kolejne 

14 dni, w których otwarte jest Muzeum.  

5. Kasy w oddziałach Muzeum zamykane są o godzinie podanej na stronie internetowej www.nmm.pl 

oraz na planszy informacyjnej znajdującej się w danym oddziale.  

6. Zwiedzanie przestrzeni ekspozycyjnych Muzeum odbywa się tylko w godzinach otwarcia Muzeum. 

Rozpoczęcie zwiedzania musi nastąpić nie później niż pół godziny przed zamknięciem danego 

oddziału Muzeum.  

7. Przestrzenie ekspozycyjne lub oddziały Muzeum mogą być (częściowo lub w całości) czasowo 

wyłączone ze zwiedzania, np. w czasie modernizacji wystaw, remontów sal lub ze względów 

sanitarnych, porządkowych i innych. Ograniczone powierzchnie ekspozycyjne pozostają dostępne 

dla zwiedzających wg obowiązujących cen biletów i nie są objęte żadną specjalną ulgą cenową. 

8. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zwiedzający mogą zostać zobowiązani do 

przestrzegania dodatkowych zasad przebywania na terenie Muzeum, podawanych na stronie 

internetowej Muzeum www.nmm.pl oraz na planszach informacyjnych znajdujących się na terenie 

Muzeum – zgodnych z aktualnym porządkiem prawnym obowiązującym w Polsce. 

9. Plecaki, walizki, torby, parasole i okrycia wierzchnie należy  pozostawiać w szatni lub szafkach 

samoobsługowych (nie dotyczy zwiedzania statków – muzeów „Sołdek” i „Dar Pomorza”). 

10. Pozostawione w szatni lub szafkach depozytowych rzeczy zwiedzający jest zobowiązany odebrać 

bezpośrednio po zakończeniu zwiedzania przestrzeni ekspozycyjnych Muzeum. 
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11. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno pozostawiać bez opieki żadnych przedmiotów na terenie 

Muzeum. 

12. Obiekty Muzeum są objęte ochroną i monitorowane za pomocą telewizji dozorowej w celach 

zabezpieczenia i ochrony zbiorów Muzeum oraz zabezpieczenia mienia Muzeum zgodnie z art. 13 

ust. 1 i 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) — dalej RODO; poniżej Muzeum podaje 

następujące informacje: 

a. administratorem danych osobowych zwiedzającego jest Narodowe Muzeum Morskie 

w Gdańsku (za wyjątkiem Muzeum Wisły, gdzie administratorem danych osobowych jest 

Fabryka Sztuk w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew); 

b. dane osobowe zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w 

celach zabezpieczenia i ochrony zbiorów Muzeum oraz zabezpieczenia mienia Muzeum; 

c. dane osobowe zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 

realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d. dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. 

Zwiedzający – na warunkach określonych przepisami prawa – ma następujące prawa do: 

• informacji i dostępu do treści swoich danych osobowych; 

• żądania usunięcia danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarza-
nia danych na podstawie uzasadnionego interesu; 

• wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku jeżeli 
uzna, że przetwarzanie danych dotyczących zwiedzającego narusza przepisy RODO. 

13. Do obiektów Muzeum nie wolno wprowadzać rowerów i innych środków transportu osobistego. 

14. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą zwiedzać przestrzenie ekspozycyjne Muzeum tylko 

pod opieką osób dorosłych. 

15. Opiekunowie odpowiadają za swoich podopiecznych na terenie całego Muzeum i ponoszą 

odpowiedzialność za powstałe w wyniku ich zachowania szkody, w tym uszkodzenia lub zniszczenia 

eksponatów, urządzeń oraz innych elementów znajdujących się na terenie Muzeum. 

16. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką ponosi 

on odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

17. W Muzeum należy zachowywać się w sposób nie zakłócający komfortu zwiedzania przestrzeni 

ekspozycyjnych innym osobom. 

18. Zwiedzający zobowiązani są do poruszania się w przestrzeniach ekspozycyjnych zgodnie z 

wyznaczonym kierunkiem zwiedzania. 

19. Na terenie  Muzeum zabrania się: 

• dotykania eksponatów; 

• jedzenia i picia w przestrzeniach ekspozycyjnych;   

• palenia tytoniu (w tym e-papierosów) i stosowania innych używek; 




