
 

Regulamin czasowego przetrzymywania zwierząt przekazanych przez osoby 

zwiedzające Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1; 82-200 Malbork. 

1. Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1 - zwane dalej MZM, mogą odwiedzić 

również osoby podróżujące z psami i kotami. 

2. Muzeum udostępnia pełnoletnim zwiedzającym MZM możliwość czasowego 

przetrzymywania psa lub kota w boksach lub transporterach zlokalizowanych na terenie 

Muzeum.  

3. MZM dysponuje do czasowego przetrzymywania dużych psów trzema odosobnionymi 

boksami z budami i przenośnymi transporterami do przetrzymywania małych zwierząt,  

4. Koty i małe pieski będą czasowo przetrzymywane w przenośnych transporterach, które 

zostaną umieszczone w zagrodzie z boksami.  

5. MZM w miarę swoich możliwości zapewni czasowo przetrzymanemu zwierzęciu miskę 

z wodą pitną. 

6. Warunkiem czasowego przetrzymywania psa lub kota jest: 

1) okazanie ważnego biletu upoważniającego do zwiedzania MZM na dany dzień, 

2) zapoznanie się za podpisem z przedmiotowym regulaminem,  

3) okazanie wyznaczonemu pracownikowi MZM, aktualnej książeczki zdrowia 

zwierzęcia, a w przypadku psów zaświadczenia z aktualnym wpisem o 

szczepieniu przeciwko wściekliźnie, 

4) okazanie pracownikowi MZM dokumentu ze zdjęciem celem spisania danych 

osobowych wraz z nr PESEL , 

5) podanie danych kontaktowych (adres zamieszkania oraz numeru telefonu 

kontaktowego), 

6) podpisanie oświadczenia o: 

a) zapoznaniu się z regulaminem czasowego(max.6godz.)przetrzymywania zwierząt 

w boksach  lub  transporterach , 

b) dobrowolnej zgodzie na czasowe przetrzymywanie zwierząt podczas zwiedzania 

MZM, (….) 

c) dobrowolnym pokryciu ewentualnych szkód wyrządzonych przez czasowo 

przetrzymywanego zwierzaka, 

d) odbiorze podopiecznego oraz o braku uwag i roszczeń wobec MZM, w związku z 

czasowym przetrzymywaniem zwierzaka podczas zwiedzania Muzeum 

wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do oświadczenia o 

którym mowa w pkt 3.7). 

8. MZM w czasie czasowego przetrzymywania zwierząt: 

1) nie zapewnia opieki weterynaryjnej,  

2) nie odpowiada za ich stan zdrowia i samopoczucie. 

 

9. Zwiedzający osobiście w asyście wyznaczonego pracownika MZM, po spełnieniu 

warunków opisanych w pkt 3, umieści swojego zwierzaka z wyznaczonym boksie lub w 

przenośnym transporterze. 

10. Zwiedzający, który przekazał do czasowego przetrzymania zwierzę w wyznaczonym 

miejscu na terenie MZM, w razie: 

1)  nieoczekiwanej choroby zwierzęcia,  



2) niespokojnego zachowywania się pupila zagrażającego jemu samemu i innym 

czasowo przetrzymywanym zwierzętom i brakiem możliwości zapanowania 

nad nim, 

3) uszkadzania przez zwierzę mienia MZM (boksów, przenośnych 

transporterów), 

na wezwanie pracownika MZM zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania 

zwiedzania i odebrania zwierzęcia. 

11. Właściciel czasowo przetrzymywanego w MZM zwierzaka odpowiada finansowo za 

szkody wyrządzone MZM przez przetrzymywane zwierzę. 

1) wycena ewentualnych szkód nastąpi niezwłocznie po ich wyrządzeniu przez 

zwierzę i nie podlega negocjacji, 

2) właściciel w ciągu 7 dni pokryje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych 

MZM przez zwierzę czasowo przetrzymywane, przelewając należną kwotę na 

rachunek MZM.   

12. Zwiedzający niezwłocznie po zakończeniu zwiedzania MZM, zobowiązuje się do 

odbioru czasowo przetrzymywanego w MZM zwierzaka. Podstawą odbioru będzie 

oświadczenie, na podstawie którego zwiedzający pozostawił czasowo zwierzę do 

przetrzymania w MZM i podpisanie adnotacji o odbierze oraz  nie wnoszeniu żadnych 

uwag ani roszczeń wobec MZM w związku z czasowym przetrzymywaniem zwierzaka 

w MZM podczas zwiedzania Muzeum.  

13. W razie nieodebrania zwierzaka w terminie określonym w oświadczeniu, MZM przekażę 

zwierzaka w dniu następnym do najbliższego schroniska. Wszystkie koszty z tym 

związane będą obciążały właściciela zwierzęcia. 

14. Każdorazowo po opuszczeniu boksu lub transportera przez zwierzę, wyznaczony  

pracownik MZM oczyści i dokona dezynfekcji oraz odkażenia boksu lub transportera. 

Fakt ten potwierdzi w Rejestrze czynności z czyszczenia, dezynfekcji oraz odkażenia  

–załącznik nr 2.    

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie wraz z informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

2. Rejestr czynności z czyszczenia, dezynfekcji oraz odkażenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu czasowego przetrzymywania zwierząt przekazanych przez osoby 

zwiedzające Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1; 82-200 Malbork 

 

 

Malbork, dnia ……………………       Egz. nr …… 

Oświadczenie  

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………… 
        (imię i nazwisko) 

zamieszkały:………………………………………………………………………………………... 
      (adres zamieszkania) 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 

 

legitymujący się: ………………………………………………………………………………….. 
            (rodzaj dokumentu ze zdjęciem) 

 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………. 
 

telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………….. 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem czasowego przetrzymywania zwierząt 

(max.6 godz.) osób zwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1;  

82-200 Malbork. 

 

………………………………………………. 
                                                                      (podpis)     

2. Okazałem książeczkę zdrowia zwierzęcia, a w przypadku psów zaświadczenie z 

aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

3.  Będąc świadomym/ świadomą warunków w boksie/ transporterze, nie wnoszę żadnych 

uwag i wyrażam dobrowolną zgodę na czasowe przetrzymywanie zwierzęcia, podczas 

zwiedzania MZM i zobowiązuję się do niezwłocznego odbiór zwierzaka po zakończonym 

zwiedzaniu MZM. 

………………………………………………. 
                                                                                                       (podpis)     

4. W przypadku nieodebrania zwierzaka do godzinny ……. w dniu ………. wrażam zgodę na 

przekazanie zwierzaka, w dniu następnym do najbliższego schroniska na mój koszt.   

………………………………………………. 
                                                                                                                                               (podpis)     

5. Wyrażam zgodę na dobrowolne pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych MZM, przez 

czasowo przetrzymywanego zwierzaka. 

………………………………………………. 
                                                                                                       (podpis)    

6. Odbieram swojego pupila i nie wnoszę żadnych uwag ani roszczeń wobec MZM, w związku 

z czasowym przetrzymywaniem zwierzaka podczas zwiedzania Muzeum. 

……………………………………… 
(podpis)    

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego 

oświadczenia.                                                                                                                                



 

Pracownik MZM ……………………….……;…………… tel. kontaktowy: …………………    

                                                (imię i nazwisko oraz podpis) 

Otrzymują; 

1. Właściciel zwierzaka czasowo przetrzymywanego w MZM – egz. nr 1. 

2. Pracownik MZM – egz. nr 2. 

 

Załącznik do oświadczenia 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w 
Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez 
Dyrektora. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo 
kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: 
inspektor@zamek.malbork.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. 
rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych 
umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich 
danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do 
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 
danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. 
Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. 

Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto 

informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu czasowego przetrzymywania zwierząt przekazanych przez osoby 

zwiedzające Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1; 82-200 Malbork 

 

Rejestr czynności z czyszczenia, dezynfekcji oraz odkażenia  

boksów i transporterów. 

 

 

Lp Imię i nazwisko Data i godzina 
wykonania czynności  

Podpis 
pracownika  

Uwagi 

            

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


