Wytyczne dla wystaw, zwiedzania, galerii
Białostockiego Ośrodka Kultury
opracowane na podstawie wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla
kin w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce.

Białostocki Ośrodek Kultury – kino „FORUM” wraz z foyer górnym (wystawowym)
oraz kawiarnia „FAMA”, ul. Legionowa 5, 15 – 281 Białystok
1. Przestrzeń wystawiennicza kina „FORUM” nieczynna w poniedziałki.
2. Dezynfekcja będzie prowadzona na bieżąco. Wietrzenie foyer regularnie
w cogodzinnych odstępach.
3. Godziny otwarcia foyer i kawiarni (wystawy, galeria, itp.) dla zwiedzających: wtorek
– niedziela 10.00 – 20.00 po wcześniejszym umówieniu.
4. Wystawy w BOK – należy uzgodnić telefonicznie lub mailowo możliwość wejścia:
kasa.forum@bok.bialystok.pl , tel. 85 7461320
5. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji w/w przestrzeni - pomieszczeń:
13.15 – 13.45 – foyer kino Forum, 14.30 – 15.00 – kawiarnia Fama
6. Łączna liczba osób zwiedzających: 25
− Foyer kina Forum – 13 osób
− Kawiarnia Fama - 12 osób
Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19, 15 – 062 Białystok
1. Godziny otwarcia dla zwiedzających: środa – niedziela godz. 10.00 - 17.00.
2. Przerwa techniczna w celu dezynfekcji galerii i sal wystawienniczych: 12.00 – 13.00.
3. Wystawy w CLZ – należy uzgodnić telefonicznie lub mailowo możliwość wejścia:
kasa@centrumzamenhofa.pl, tel. 85 6767367
4. Łączna liczba osób zwiedzających: 58
− Parter – wystawa stała – 10 osób
− Parter – wystawy czasowe (sala parkietowa) - 5 osób
− Piętro – sala wystawowa (I, II, III, IV) - 8 osób
− taras widokowy na I piętrze – 35 osób
W każdym z obiektów zostanie umieszczona w widocznym miejscu przed wejściem
informacja o maksymalnej liczbie zwiedzających/odwiedzających, mogących jednocześnie
przebywać w obiekcie/sali.
BOK jako organizator wydarzeń powołuje koordynatora do spraw zdrowotnych i/lub
deleguje konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie
wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Na każdym wydarzeniu osobą związaną
z dbałością o zachowanie wszelkich procedur jest pracownik danego działu związanego z
organizacją danego wydarzenia.

Zasady zwiedzania wystaw, galerii oraz innych części w obiektach Białostockiego
Ośrodka Kultury, w tym Centrum im. L. Zamenhofa (zwane w dalszej części BOK lub
CLZ) w Białymstoku:
1. Na terenie BOK i CLZ należy bez wezwania stosować środki ochrony indywidualnej
tj. maseczki, przyłbice, inne środki ochrony twarzy, zasłaniające zarówno usta jak
i nos.
2. Osoby nie posiadające środków ochrony indywidualnej nie zostaną wpuszczone na
teren BOK i/lub CLZ.
3. Każdy zwiedzający zobowiązany jest na żądanie poddać się pomiarowi temperatury
przed wejściem na teren BOK lub CLZ. Wynik pomiaru na poziomie 37,5 0C i więcej
powoduje odmowę wstępu na teren BOK lub CLZ.
4. Odmowa poddania się pomiarowi temperatury oznacza brak możliwości wejścia na
teren BOK lub CLZ.
5. Każdy zwiedzający lub wchodzący na wystawę zobowiązany jest po wejściu na teren
BOK lub CLZ do dezynfekcji rąk. Urządzenia do dezynfekcji rąk ustawione są
bezpośrednio przy wejściach głównych.
6. Zwiedzający, który odmówi dezynfekcji rąk nie zostanie wpuszczony na teren BOK
lub CLZ.
7. Osobie, która zakupiła bilet na wystawę przez Internet, a której zostanie odmówione
wejście ze względów określonych w pkt 3 - 7 zostanie dokonany zwrot należności.
8. Szatnie są wyłączone z użytkowania.
9. W BOK i CLZ nie będą udostępniane audio przewodniki oraz wszelkie urządzenia
multimedialne aktywowane dotykiem.
10. Każdy zwiedzający jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia obiektu/terenu
po zakończeniu wystawy. Opuszczanie obiektu/terenu przez uczestników następuje z
zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
11. Każdy wchodzący zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych - imienia,
nazwiska i numeru telefonu w celu ew. kontaktu w przypadku wystąpienia zakażenia
i ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
12. W przypadku grup zorganizowanych kontakt podaje organizator/opiekun grupy.
13. Dane w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu zebrane podczas
wystawy/koncertu są przechowywane w kopercie z oznaczeniem godziny i dnia
wystawy/koncertu przez okres 30 dni. Po tym okresie są niszczone w niszczarce
dokumentów. W przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 u osób
przebywających na terenie imprezy w Białostockim Ośrodku Kultury dane
kontaktowe zebrane przed imprezą zostaną przekazane odpowiednim służbom.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 − informujemy, iż teren jest Białostockiego Ośrodka Kultury oraz najbliższego
otoczenia jest monitorowany za pośrednictwem kamer przemysłowych.
1) Administratorem danych osobowych jest Białostocki Ośrodek
ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok, e-mail: iod@bok.bialystok.pl

Kultury,

2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przesyłając zapytanie na adres:
iod@bok.bialystok.pl
3) Kategoria przetwarzanych danych (dalej: Dane osobowe) obejmuje imię, nazwisko,
nr telefonu osoby znajdującej się na terenie Białostockiego Ośrodka Kultury, opiekuna
grupy zorganizowanej i korzystającej z usług;
4) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie
a. art. 6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes
publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w zw. z ustawą z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie imienia, nazwiska i danych
dotyczących zdrowia niezbędnych do przeprowadzenia pomiaru temperatury ciała
przed wejściem do Białostockiego Ośrodka Kultury w celu zabezpieczenia
odwiedzających i pracowników przed zarażeniem wirusem COVID-19;
b. art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek ciążący na Administratorze) i lit. d (ochrona
żywotnych interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia
publicznego) RODO w zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, danych
dotyczących zdrowia w szczególności wynikających ze zgłoszenia podejrzenia lub
rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19 i przekazania danych osobowych właściwej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej;
5) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora celem zapobiegania,
przeciwdziałania, ograniczania rozprzestrzeniania się, zwalczania i zabezpieczenia
uczestników oraz pracowników przed zarażeniem wirusem COVID-19 na terenie
Białostockiego Ośrodka Kultury;.
6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7) Zebrane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie
podlegają usunięciu. Dane te mogą być przechowywane przez czas niezbędny do
wyjaśnienia sprawy lub zakończenia postępowania.
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
10) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa jednak
w przypadku ich niepodania nie zostanie Pani/Pan wpuszczony na teren
Białostockiego Ośrodka Kultury,
11) Dane kontaktowe zebrane w związku ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Zapoznałem się z wytycznymi wystaw, zwiedzania, galerii BOK/CLZ w dobie
pandemii COVID-19 Białostockiego Ośrodka Kultury w Białymstoku
……………………………………………….
Podpis
Uczestnictwo w danym wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego
zapisów uczestnik – widz jest zobowiązany przestrzegać.

