REGULAMIN
KLUBU PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO
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§1
Cel Klubu Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego
Klub Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (zwany
dalej „Klubem”) został powołany do życia w celu stworzenia aktywnej
społeczności związanej z Muzeum Początków Państwa Polskiego(zwanego
dalej „Muzeum”).
Członkowie Klubu będą uczestnikami i współtwórcami projektów Muzeum.
Członkom Klubu przysługuje prawo uczestnictwa w spotkaniach Klubu
w siedzibie Muzeum oraz prawo korzystania z oferty specjalnej
przygotowanej dla członków Klubu.
§2
ZASADY CZŁONKOWSTWA
Członkostwo w klubie jest dobrowolne.
Przystąpienie do Klubu jest możliwe po uprzednim wypełnienia deklaracji
członkowskiej, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Deklaracja członkowska dostępna jest w Kasie Muzeum oraz na stronie
internetowej Muzeum.
Członkowie klubu będą informowani drogą elektroniczną lub droga listowną
o specjalnych ofertach przygotowanych dla członków Klubu.
Członek Klubu otrzymuje w kasie biletowej Muzeum specjalną Kartę Członka
Klubu Przyjaciół MPPP.
Po okazaniu karty członek Klubu zyskuje prawo do korzystania ze specjalnej
oferty przygotowanej dla członków Klubu.
Członek Klubu nie jest uprawniony do użyczania, odsprzedawania lub
innego podobnego działania, Karty Członka Klubu Przyjaciół MPPP.
Karta Członka Klubu Przyjaciół MPPP nie jest kartą płatniczą, debetową,
kredytową.
Uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie nie mogą być przenoszone
na osoby trzecie.
Członek Klubu chcąc skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa
w Klubie jest zobowiązany okazać Kartę Klubową na każde żądanie
pracownika.
Wszelkie informacje związane z uczestnictwem w Klubie, Członek Klubu
może kierować pisemnie: na adres Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1, 62-20 Gniezno lub drogą elektroniczną
na adres: przyjaciele@mppp.pl
Członek Klubu zobowiązany jest do informowania Muzeum o zmianie
danych podanych w deklaracji członkowskiej.
§3
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Muzeum jest odpowiedzialne za archiwizację i zabezpieczenie danych
osobowych, udostępnionych przez członków Klubu i umieszczonych w bazie
danych Klubu. Muzeum oświadcza, że dane osobowe będą gromadzone
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i przetwarzana wyłącznie na potrzeby Muzeum, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.
Muzeum może, na warunkach określonych przepisami prawa, powierzyć
dane osobowe członka Klubu wyznaczonemu przez siebie Administratorowi
Bezpieczeństwa Informacji do przetwarzania tych danych.
Członek Klubu zgodnie z obowiązującym prawem może przeglądać
i korygować swoje dane oraz zażądać ich usunięcia.
Usunięcie danych osobowych członka Klubu z bazy danych jest
równoznaczne z zakończeniem jego przynależności do Klubu.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin zawiera warunki przynależności do Klubu. Regulamin
obowiązuje Muzeum oraz członków Klubu od chwili ogłoszenia.
Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie
zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie
internetowej Muzeum (www.mppp.pl)
Muzeum zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Klubu w każdym
czasie, po upływie 30 dni od umieszczenia takiej informacji na stronie
internetowej Muzeum.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

