Regulamin
projekcji treści audiowizualnych na urządzeniach VR w ramach programu zwiedzania
Nyskiego Centrum Edukacji o Niepodległości
§1
1. Organizatorem „Nyskiego Centrum Edukacji o Niepodległości (zwanej dalej „Centrum”) jest
Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie, ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa
2. Projekcja treści audiowizualnych na urządzeniach VR odbywają się w ramach programu
zwiedzania Centrum, w Bastionie św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa.
3. W projekcji treści audiowizualnych na urządzeniach VR w ramach programu Centrum
mogą brać udział:
a) osoby pełnoletnie;
b) osoby niepełnoletnie od 12. roku życia - za udzieloną w formie pisemnej opiekuna lub w
towarzystwie opiekuna.
§2
Zasady korzystania z projekcji w goglach VR
1. Osoby korzystające z projekcji treści audiowizualnych na urządzeniach VR zobowiązane
są do dbania o powierzony sprzęt.
2. Osoby korzystające z projekcji treści audiowizualnych na urządzeniach VR zobowiązane
są do stosowania się do zaleceń personelu Wystawy.
3. Organizator wystawy może odmówić udziału w projekcji treści audiowizualnych na
urządzeniach VR oraz przebywania na terenie Wystawy osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych, lub innych podobnie działających środków;
b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje niebezpieczne;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku projekcji;
d) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.
4. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu, osoba naruszająca
zostanie niezwłocznie wydalona z budynku Wystawy.
§3
Warunki, ostrzeżenia oraz zasady BHP związane z użytkowaniem gogli VR:
1. Organizator zawiadamia, że korzystanie z usługi VR zakłada wykonywanie przez
Uczestników czynności o dużej intensywności i natężeniu. Korzystanie ze Sprzętu
wirtualnej rzeczywistości oddziałuje na błędnik, zmysł wzroku, orientacji przestrzennej,
słuchu, co może skutkować pojawieniem się tzw. Choroby posymulacyjnej, ataku epilepsji
oraz innych niepożądanych objawów.
2. Uczestnik stwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby uczestnik mógł
korzystać z usługi VR.
3. Zaleca się konsultację z lekarzem przed skorzystaniem z usługi VR, a w szczególności w
przypadku kobiet w ciąży, osób starszych, wcześniejszych problemów z widzeniem
obuocznym, zaburzeń psychicznych, występowania choroby lokomocyjnej, częstych bólów

głowy, występowania zaburzeń zmysłu równowagi, problemów z sercem lub innych
poważnych dolegliwości medycznych.
4. Nie należy korzystać z usługi VR w przypadku zmęczenia, senności albo pod wpływem
leków, alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub psychotropowych, w
trakcie problemów trawiennych, w stanach napięcia emocjonalnego lub niepokoju ani w
przypadku przeziębienia, grypy, bólów głowy, migren, bólów ucha, ponieważ zwiększa to
prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych objawów.
5. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z usługi VR w przypadku wystąpienia
następujących objawów: napady drgawek, utrata świadomości, zmęczenie oczu, drganie
oczu lub mięśni, mimowolne ruchy, zmienione, rozmyte lub podwójne widzenie lub inne
nieprawidłowości widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, gorsza równowaga, gorsza
koordynacja wzrokowo-ruchowa, nadmierne pocenie się, nadmierna produkcja śliny,
nudności, oszołomienie, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy
choroby lokomocyjnej.
6. U niektórych osób (ok. 1 na 4.000) reakcją na miganie lub wzory światła pojawiające się
podczas korzystania ze Sprzętu mogą być silne zawroty głowy, ataki drgawek, napady
padaczki lub chwilowe utraty przytomności. Może to nastąpić podczas oglądania telewizji,
gry w gry komputerowe lub doświadczania rzeczywistości wirtualnej, nawet jeżeli
wcześniej u tych osób nie występowały drgawki czy chwilowe utraty przytomności ani
napady padaczki.
7. Osoby, które miały takie napady, utraty przytomności lub inne objawy związane epilepsją
powinny zasięgnąć porady lekarza przed skorzystaniem z usługi VR.
8. Sprzęt wirtualnej rzeczywistości może emitować fale radiowe, które mogą wpływać na
działanie urządzeń elektronicznych działających w pobliżu, również rozruszników serca. W
przypadku korzystania z rozrusznika serca lub innych wszczepionych urządzeń medycznych
nie należy korzystać z usługi.
9. Należy zaprzestać korzystania z usługi VR, jeżeli sprzęt wydaje się zbyt gorący. Długi
kontakt z przegrzanym urządzeniem może spowodować poparzenia.
10. Nie należy korzystać z usługi VR, jeżeli jakikolwiek kabel jest uszkodzony lub jakiekolwiek
przewodu znajdują się na wierzchu. O każdej takiej sytuacji należy natychmiast
poinformować pracownika Centrum.
11. Opiekunowie prawni lub osoby pełnoletnie posiadające upoważnienie do opieki nad
uczestnikiem powinni sprawdzać, czy u Uczestnika który korzystał lub korzysta z usługi VR
nie występują opisane w niniejszym Regulaminie objawy i powinni ograniczyć czas
spędzany przez Uczestnika na korzystaniu z usługi VR. Należy unikać zbyt długiego
korzystania ze Sprzętu przez Uczestnika, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na
koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę i podzielność uwagi. Opiekunowie prawni lub
osoby pełnoletnie posiadające upoważnienie do opieki nad uczestnikiem powinni dokładnie
sprawdzać, czy u Uczestnika nie występuje ograniczenie żadnej z tych umiejętności podczas
Seansu.
12. O każdym przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości opisanych w niniejszym
Regulaminie należy natychmiast poinformować Obsługę Centrum.
13. W razie pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości lub objawów opisanych w niniejszym
Regulaminie należy zasięgnąć porady lekarza.
14. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki lub powikłania spowodowane
korzystaniem z usługi VR.

§4
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych jest Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik mający siedzibę przy ul.
Wałowej 7, 48-300 Nysa,
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@ndk.nysa.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez email promocja@ndk.nysa.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji:
1)
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U.z 2012r. poz.406),
2)
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze
zm.)
3)
Statutu Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie (Uchwała Nr XXIV/404/12 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012r.)
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania
oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Twoje prawa
masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia
przetwarzania, żądania usunięcia danych, a także prawo do przenoszenia danych,
masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na
art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na
potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane
z takim marketingiem bezpośrednim, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych
osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru
(Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

