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REGULAMIN 

specjalnej promocji organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik z okazji obchodów 550. urodzin 

Mikołaja Kopernika, a dotyczycącej darmowego wstępu na Wystawy i do Planetarium Centrum Nauki 

Kopernik dla osób o nazwisku KOPERNIK 

 

 

1. Organizatorem promocji jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy 00-390), zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba o nazwisku KOPERNIK lub dwojga nazwisk, 

w tym KOPERNIK, (zwana dalej „Uczestnikiem”) powyżej drugiego roku życia oraz jedna osoba 

towarzysząca.  

3. W celu skorzystania z promocji należy napisać, najpóźniej trzy dni robocze przed planowaną 

wizytą, do Działu Obsługi Klienta na adres e-mail: info@kopernik.org.pl, w celu dokonania 

rezerwacji darmowego biletu wstępu na Wystawy oraz na pokaz w Planetarium.  

4. Rezerwując bilety, należy podać dane osoby, na którą rezerwowane są bilety. Podczas rezerwacji 

konieczne jest podanie liczby wszystkich osób, które wezmą udział w wizycie. 

5. Potwierdzeniem możliwości wejścia na Wystawy oraz na pokaz w Planetarium jest przesłana 

informacja zwrotna o dokonaniu rezerwacji. 

6. W dniu wizyty należy zgłosić się do kasy Centrum Nauki Kopernik, podając numer rezerwacji 

(IR/…). 

7. Warunkiem skorzystania z darmowego wstępu na Wystawy Centrum Nauki Kopernik oraz na pokaz 

w Planetarium jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej. W przypadku 

dzieci poniżej 7. roku życia może być to akt urodzenia. 

8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do 

postanowień regulaminów Planetarium i Zwiedzania Wystaw Centrum Nauki Koperniki, dostępnych 

na stronie www.kopernik.org.pl/dokumenty. 

9. Promocja jest ograniczona w czasie i ważna wyłącznie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.  

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami w Centrum Nauki Kopernik. 

11. Jedna osoba może skorzystać z darmowego biletu wstępu na Wystawy oraz na pokaz w 

Planetarium Centrum Nauki Kopernik tylko raz w czasie trwania promocji.  

12. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy 

Regulaminu Zwiedzania Wystaw Centrum Nauki Kopernik dostępnego na stronie 

www.kopernik.org.pl. 
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Klauzula informacyjna 

 

1. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum 

Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 

20 (dalej jako „CNK”).  

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w wydarzeniu 

organizowanym w Centrum Nauki Kopernik poprzez ich umieszczenie w systemie biletowym 

Centrum Nauki Kopernik.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”): 

1) na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w 

zakresie i celu określonymi w treści zgody;  

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu: kontaktu z Panią/Panem w celu, w jakim dane zostały 

udostępnione, przez okres niezbędny do realizacji tego celu, w zakresie ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń oraz obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń. 

3) na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

CNK, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia przez CNK jego obowiązków 

wynikających z przepisów prawa – w celu prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczenia 

podatków; dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

4.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Podanie 

danych osobowych ma charakter dobrowolny, niezbędny jednak do realizacji celu, w jakim zostały 

przekazane. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskaza-

nych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa po-

wszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania niezbędny do realizacji przez CNK 

obowiązków archiwizacyjnych – nie dłużej jednak niż przez 6 lat. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ra-

mach realizowanych przez nie usług na podstawie umów powierzenia danych osobowych, w szcze-

gólności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowią-

zani do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w 

tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane pod-

miotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, spro-

stowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, z za-

strzeżeniem art. 18 ust 2. RODO, a w przypadku, kiedy jest to możliwe, na podstawie ogólnego 



rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

oraz usunięcia. 

9. Informujemy, że ma Pani/Pan ma prawo wnieść skargę na postępowanie CNK do organu nadzor-

czego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w spo-

sób zautomatyzowany – nie będą podlegały profilowaniu,  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obsza-

rem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres 

naszej siedziby, wskazany w pkt. 1, lub na adres e-mail: pr@kopernik.org.pl  
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