Zasady korzystania z interaktywnych map
dla indywidualnych gości z dziećmi,
zwiedzających Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.
1. Celem interaktywnych map (dalej: „Mapa(-y)”), przeznaczonych dla rodziców lub
opiekunów z dziećmi, zwiedzających indywidualnie Centrum Pieniądza NBP im.
Sławomira S. Skrzypka (dalej: „CP NBP”), jest uatrakcyjnienie zwiedzania
CP NBP.
2. Mapy mają formę tabliczek wielkości A4 i wykonane są z pleksiglasu dwustronnie
zadrukowanego.
3. Każda Mapa zawiera jedną ścieżkę-trasę:
1) Trasę 1 - Skarby Centrum Pieniądza NBP, proponowaną w przypadku dzieci
w wieku 6 – 8 lat.
2) Trasę 2 - Wiem! Młodzi eksperci w Centrum Pieniądza NBP, proponowaną
w przypadku dzieci w wieku 8 – 11 lat.
4. Mapy wypożyczane są nieodpłatnie osobom pełnoletnim (zwanymi dalej
„Wypożyczającymi)”.
5. Jednorazowo można wypożyczyć tylko jedną Mapę.
6. Mapy wydawane są w recepcji CP NBP.
7. Wypożyczający ma obowiązek zwrócić Mapę bezpośrednio animatorowi
dyżurującemu na II piętrze CP NBP.
8. Mapy wypożyczane są wyłącznie na czas zwiedzania CP NBP w dniu wypożyczenia.
9. Wypożyczona Mapa wraz z wgranymi do niej aplikacjami pozostaje własnością
Narodowego Banku Polskiego.
10. W chwili pobrania Mapy Wypożyczający jest obowiązany do wypełnienia kolumny (1)
i (2) formularza wypożyczenia Mapy (dalej: „Formularz”), którego wzór stanowi
załącznik nr 1, oraz do złożenia podpisu w wyznaczonym do tego miejscu. Po
wypełnieniu Formularza Wypożyczający okazuje osobie wydającej Mapę swój
dokument ze zdjęciem, w celu weryfikacji danych.
11. Formularz pozostaje w dyspozycji i pod nadzorem osoby upoważnionej przez
Narodowy Bank Polski do przetwarzania danych osobowych. Formularz zwracany jest
Wypożyczającemu po oddaniu przez niego sprawnej Mapy. Wypożyczający ma prawo
wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.
12. Wypożyczający Mapę jest obowiązany do:
a) dbałości o stan techniczny i bezpieczeństwo Mapy, w szczególności nie można jej
niszczyć, uszkadzać, rozkręcać oraz pozostawiać bez nadzoru osobistego
Wypożyczającego,
b) niezwłocznego zgłoszenia wszelkich usterek Mapy animatorom albo pracowników
CP NBP,
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c) zwrotu Mapy w stanie niepogorszonym po zakończeniu zwiedzania.
13. Podstawą prawną przetwarzania przez Narodowy Bank Polski danych osobowych
Wypożyczającego jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.), czyli prawnie usprawiedliwiony
cel, jakim jest dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu zgubienia lub uszkodzenia
Mapy.
14. Map nie wolno wynosić poza obszar CP NBP.
15. Wypożyczający, który zgubi lub uszkodzi Mapę, zobowiązuje się do pokrycia
ewentualnych kosztów jej naprawy albo do zwrotu jej wartości. W przypadku
zgubienia lub uszkodzenia Mapy zostanie spisany protokół szkody, którego wzór
stanowi załącznik nr 2, a Formularz pozostaje w CP NBP.
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Załącznik nr 1 do
Zasad wypożyczania i korzystania z interaktywnych map
dla indywidualnych gości z dziećmi zwiedzających Centrum Pieniądza NBP
im. Sławomira S. Skrzypka.
Formularz wypożyczenia Mapy
Imię i Nazwisko
Wypożyczającego
(1)

Nazwa, nr lub seria
dokumentu tożsamości,
adres,
nr telefonu1
Wypożyczającego
(2)

Data wypożyczenia
i godz. od …. do
(3)

Trasa 1 / Trasa 22
(4)

Ja ……………………………………………………………………….. niżej podpisany(-a)
oświadczam, że:
1) Zapoznałem/zapoznałam się z Zasadami korzystania z interaktywnych map dla
indywidualnych gości z dziećmi zwiedzających Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira
S. Skrzypka i w pełni akceptuję ich treść.
2) Dane osobowe zawarte w Formularzu wypożyczenia Mapy przetwarzane są
przez Narodowy Bank Polski, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej
11/21 w celu i zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń
z tytułu zgubienia lub uszkodzenia Mapy. Podanie przez Wypożyczającego
danych osobowych jest dobrowolne, ale bez podania danych wymaganych
w Formularzu wypożyczenia Mapy korzystanie z Map będzie niemożliwe.
3) Powierzona mi Mapa w chwili odbioru jest wolna od widocznych wad.
W związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej za powierzone mi
mienie zgadzam się na pokrycie wszelkich kosztów, jakie wynikną na skutek
zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia ww. mienia.
……………………………………
(data i czytelny podpis Wypożyczającego)
……………………………………
(data i czytelny podpis osoby wydającej Mapę)

1
2

Opcjonalnie.
Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 2 do
Zasad wypożyczania i korzystania z interaktywnych map
dla indywidualnych gości z dziećmi zwiedzających Centrum Pieniądza NBP
im. Sławomira S. Skrzypka.
Protokół szkody na wypadek zgubienia lub uszkodzenia Mapy

sporządzony w dniu ……………………………… o godzinie ………………………………,
dotyczący Mapy (nr i nazwa trasy): ……………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………,
wypożyczonej w dniu …………………………….. o godzinie ……………….........
Panu / Pani ……………………………………………………………………………….,
legitymującemu / legitymującej się (nazwa dokumentu)……………………………………
numer

..……..………………..

lub

seria

…………………………….,

posiadającemu / posiadającej adres do korespondencji………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………… oraz numer telefonu …………………………….
Opis szkody: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis Wypożyczającego)

……………………………………
(data i czytelny podpis osoby sporządzającej protokół szkody)
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