
 
Regulamin uczestniczenia w seansach filmowych w Kinie Pałacowym – 

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu 
na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 

od 01.12.2021 r. do odwołania 
 

Zakup biletu na wydarzenie odbywające się na terenie Centrum Kultury ZAMEK w 
Poznaniu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 

§ 1 
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady 
uczestniczenia w seansach filmowych (zwanych dalej „Seansami”) organizowanych przez 
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (zwany dalej „CK ZAMEK”).2. Regulamin wprowadza 
się w celu wdrożenia „Wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa Sars-Cov-2 w Polsce” 
wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie 
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2 
-w-polsce 
3. Regulamin jest udostępniany Widzom za pośrednictwem stron www.ckzamek.pl i 
www.kinopalacowe.pl oraz przy wejściu na teren pokazu. 
 
 
 

§ 2 
 

1. Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników wydarzeń oraz Pracowników Centrum 

Kultury ZAMEK ustala szczególne zasady udziału w wydarzeniach, odbywających się 
w zamkniętych pomieszczeniach CK ZAMEK w szczególności: seansach filmowych, 
koncertach, spektaklach, spotkaniach i warsztatach. Warunkiem wzięcia udziału  
w wydarzeniach jest:  

 posiadanie przez uczestnika wydarzenia Unijnego Certyfikatu Covid 
dokumentującego zaszczepienie,  

 status ozdrowieńca,  

 aktualny negatywny wynik testu na obecność wirusa (lub innych dokumentów 
potwierdzających powyżej określone stany).  

Z tego względu przy wejściu do sal, w których odbywać się będą wydarzenia, wszyscy 
uczestnicy w wieku powyżej 12 roku życia będą sprawdzani pod kątem posiadania 
powyższych dokumentów. Niniejsze zasady obowiązują dla wydarzeń odbywających się od 6 
grudnia, na które bilety można kupować począwszy od 1 grudnia 2021 aż do odwołania. 
 
Okazanie powyższych dokumentów jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału  
w wydarzeniu.  
 
Informujemy również, że zgodnie z decyzją rządu od 1 do 17 grudnia limit miejsc na 
wydarzeniach CK ZAMEK wynosi 50%. Limity nie dotyczą osób zaszczepionych. Certyfikaty 
weryfikowane są za pomocą aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów Covid”,  
w związku z czym dane nie są zapisywane i przechowywane w urządzeniu skanującym,  
a CK ZAMEK nie utrwala i nie przechowuje ich w jakikolwiek inny sposób. 
 
2. Widzowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie CK ZAMEK 
zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz 
bezpieczeństwem w trakcie trwania seansu, a także do stosowania się do 
wytycznych personelu CK ZAMEK. 



3. Personel CK ZAMEK jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w 
Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o 
których mowa w ust. 1 i ust. 2. 
 

§ 3 
 
Uczestnictwo w seansie 
1. Na terenie CK ZAMEK należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust 
i nosa. Obowiązek ten dotyczy także osób przebywających na sali przed, w trakcie i po 
zakończeniu seansu. 
2. Na terenie CK ZAMEK, w tym także podczas wchodzenia na teren CK ZAMEK, 
wchodzenia na teren projekcji, zajmowania miejsc i opuszczania terenu projekcji 
należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu. 
3. Przed wejściem na teren projekcji Widzowie zobowiązani są do umycia rąk lub 
zdezynfekowania ich za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez CK 
ZAMEK 
4. Personel CK ZAMEK ma prawo odmówić wstępu na teren projekcji osobie, która nie 
przestrzega wyżej wymienionych zasad. 
 

§ 5 
 
1. CK ZAMEK udostępnia widzom liczbę miejsc zgodną z aktualnymi limitami podanymi w 
najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów odnoszącym się do zasad funkcjonowania kin. 
2. Zakazuje się zmieniania miejsc po rozpoczęciu seansu. 
 

§ 6 
 
1. Uczestnicy Wydarzeń proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami 
elektronicznymi. 
2. Widzowie są proszeni o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo. 
 
 

§ 7 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Zamek z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się  

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod 

adresem email: iod@ckzamek.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a. rezerwacji, zakupu biletu, procedury zwrotu biletu (jeżeli dane osobowe będą 

podawane) na podstawie zawartej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a dla 

danych podanych dodatkowo na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 

lit. a RODO, 

b. wypełnienia obowiązków prawnych, tj. obowiązków podatkowych księgowych 

(jeżeli w przypadku zakupu biletu zostaną podane dane osobowe, np. do 

wystawienia faktury) na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

c. zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV- (dotyczy informacji o 

zaszczepieniu/statusie ozdrowieńca/ wynik testu COVID-19) na podstawie 

wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 



4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w 

imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora,  

tj. podmiotom świadczącym usługi hostingowe, udostępniającym systemy 

informatyczne, świadczące usługi informatyczne. Informacje dotyczące zdrowia nie 

będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym.  

5. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.  

6. Państwa dane osobowe, które zostaną podane w celu zakupu biletu bądź spełnienia 

obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa. 

Dane dotyczące zdrowia będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub ustania 

celu dla którego zostały zebrane (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej). 

7. Przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do swoich danych; 

b. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- przy czym 

cofnięcie zgody nie wpływa na czynności dokonane wcześniej,  

f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy 

związanej z zakupem biletu na wydarzenie. Podanie danych osobowych dotyczących 

zdrowia (informacja o zaszczepieniu, informacja o negatywnym wyniku testu czy też 

oświadczenie o statusie ozdrowieńca) jest dobrowolne. Zgodnie z decyzją 

Administratora w wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które są 

zaszczepione przeciw COVID-19, posiadają status ozdrowieńca, posiadają 

negatywny wynik testu na obecność koronawirusa zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu.  

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane.  

 
 
 

§ 8 
 
1. Zasady uczestnictwa w seansie lub przebywania na terenie CK ZAMEK mogą być 
uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie. 
2. Regulamin obowiązuje od 01.12.2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania. 


