
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO PRZEWODNIKA EGUIDE 

W AKWARIUM GDYŃSKIM MIR-PIB 

 

1. Właścicielem elektronicznych przewodników eGuide jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy 

Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni (81-332), przy ul. Kołłątaja. Dysponentem elektronicznych 

przewodników eGuide jest Akwarium Gdyńskie MIR-PIB z siedzibą w Gdyni  

(81-345) , przy aleja Jana Pawła II 1, tel. 605 082 626. 

2. Definicje 

a) elektroniczny przewodnik eGuide/eGuide - urządzenie typu iPod z oprogramowaniem oraz 

treściami stanowiącymi przewodnik po ekspozycjach Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB  

wraz z zestawem słuchawkowym; 

b) wypożyczający – zwiedzający, który korzysta z elektronicznego przewodnika eGuide; 

c) wypożyczenie – udostępnienie wypożyczającemu elektronicznego przewodnika eGuide  

do używania  podczas zwiedzania ekspozycji Akwarium Gdyńskiego w określonym 

regulaminowo czasie. 

3. Wypożyczenie eGuide jest odpłatne.  

Cennik:  

a) 2 PLN – za pojedynczy zestaw, 

4. Sposób wypożyczenia:  

a) warunkiem wypożyczenia elektronicznego przewodnika eGuide’a jest: 

 wniesienie zgodnie z cennikiem opłaty w punkcie wydawania elektronicznych 

przewodników eGuide; 

 wypełnienie przez wypożyczającego formularza udostępnienia elektronicznego 

przewodnika eGuide; 

 w przypadku grup zorganizowanych dzieci i młodzieży pon. 18 roku życia, 

wypożyczającym jest pełnoletni opiekun grupy. Opiekun grupy ponosi 

odpowiedzialność za wszystkie wypożyczone urządzenia. 

b) formularz udostępnienia elektronicznego przewodnika eGuide zawiera następujące dane: 

imię i nazwisko wypożyczającego, adres, numer telefonu wypożyczającego, datę i godzinę 

wypożyczenia, datę i godzinę zwrotu, numer urządzenia, liczbę wypożyczanych urządzeń, 

podpis pracownika obsługującego punkt wydawania elektronicznych przewodników eGuide, 

podpis wypożyczającego; 

c) wypożyczający jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub paszportu w celu 

potwierdzenia prawdziwości danych podanych  w formularzu udostępnienia elektronicznego 

przewodnika eGuide; 

d) elektroniczne przewodniki eGuide można wypożyczać wyłącznie w godzinach pracy Akwarium 

Gdyńskiego MIR-PIB, najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem obiektu. 
 ceny podane w cenniku są całkowitym kosztem, jaki ponosi wypożyczający przy 

wypożyczeniu urządzenia, 

 ceny za wypożyczenie sprzętu nie podlegają negocjacji. 

5. Ochrona danych osobowych: 

a) administratorem danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut 

Badawczy z siedzibą w Gdyni (81-332) przy ul. Kołłątaja 1. 

b) z inspektorem Danych Osobowych można się kontaktować w sprawach związanych  

z ochroną danych osobowych wysyłając wiadomość na adres  

e-mail: iod@mir.gdynia.pl   

c) wypożyczający, wypełniając formularz udostępnienia elektronicznego przewodnika 

eGuide, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w stopniu niezbędnym  

do realizacji wypożyczenia elektronicznego przewodnika eGuide oraz, w przypadku 

uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży wypożyczonego sprzętu, w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń przez właściciela urządzeń.  

d) podanie danych osobowych przez Wypożyczającego ma charakter dobrowolny,  

lecz jest niezbędne do realizacji wypożyczenia elektronicznego przewodnika eGuide, 

e) odbiorcami danych osobowych są pracownicy obsługi punktu wydawania elektronicznych 

przewodników eGuide, znajdującego się w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB, 81-345 Gdynia, 

aleja Jana Pawła II 1, tel. 605 082 626, a także, w przypadku dochodzenia ewentualnych 

roszczeń związanych ze świadczeniem usługi, sądy  

i właściwe organy. 

f) przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych wypożyczającego odbywa się przy 

zachowaniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 
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g) dane osobowe wypożyczającego są przechowywane do momentu zwrotu wypożyczonego 

sprzętu lub, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży wypożyczonego 

sprzętu, do momentu zaspokojenia roszczeń właściciela elektronicznych przewodników 

eGuide, 

h) wypożyczający ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, w sytuacjach określonych w art. 17 

ust. 1 RODO. 

i) wypożyczający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

j) dane osobowe wypożyczającego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Elektroniczny przewodnik eGuide wypożyczany jest maksymalnie na 3 godziny. 

7. Elektroniczny przewodnik eGuide wypożyczany jest wyłącznie osobom pełnoletnim. Osoby do 18 

roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie na odpowiedzialność opiekuna. 

8. Osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem środków odurzających  elektroniczne 

przewodniki eGuide nie są wypożyczane.  

9. Akwarium Gdyńskie MIR-PIB nie gwarantuje ciągłej dostępności wypożyczanych urządzeń. 

Urządzenia można rezerwować pod nr telefonu 605082626. 

10. Elektroniczny przewodnik eGuide może być używany wyłącznie w obrębie Akwarium Gdyńskiego 

MIR-PIB. 

11. Akwarium Gdyńskie jest zobowiązane:  

1. udostępnić urządzenie sprawne pod względem technicznym, 

2. poinstruować wypożyczającego o sposobie korzystania z eGuide’a. 

11. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony  

mu elektroniczny przewodnik eGuide. 

12. Wypożyczający nie może udostępniać elektronicznego przewodnika eGuide osobom trzecim pod 

sankcją powiadomienia policji. 

13. Wypożyczający pod żadnym pozorem nie może kopiować, nagrywać, przegrywać zawartości 

elektronicznego przewodnika eGuide ani w jakikolwiek sposób ingerować w jego zawartość - pod 

sankcją powiadomienia policji. 

14. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany: 

a) do zapoznania się z Regulaminem korzystania z elektronicznego przewodnika eGuide  

w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB i poświadczenia tego podpisem na formularzu wypożyczenia, 

b) korzystać z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, 

c) dbać o urządzenie – nie rzucać, nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, wilgoci, 

deszczu i innych cieczy,  

d) nie pozostawiać urządzenia bez opieki, właściwego dozoru, 

e) potwierdzić stan techniczny wypożyczanego urządzenia w momencie jego odbioru,  

a w przypadku stwierdzenia usterek niezwłocznie zgłosić je w punkcie wydawania 

elektronicznych przewodników eGuide, 

f) do zwrotu urządzenia po zakończeniu zwiedzania Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB  

do miejsca wypożyczenia w terminie określonym w regulaminie - pod sankcją powiadomienia 

policji, chyba że klient powiadomi pracownika obsługi punktu wydawania elektronicznych 

przewodników eGuide w pierwotnym terminie zwrotu o wynikłym z przyczyn losowych 

opóźnieniu w zwrocie z podaniem nowego terminu zwrotu. 

g) zwrotu urządzenia w stanie niepogorszonym od stanu wydania, 

h) w przypadku późniejszego niż 3 godziny, od chwili wypożyczenia, czasu zwrotu urządzenia, z 

zastrzeżeniem zawartym w ppkt. f), zapłaty kary umownej w wysokości 10,00 PLN  

za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 

i) pokrycia kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia urządzenia spowodowanego przez 

Wypożyczającego w trakcie użytkowania lub, w przypadku niemożliwości naprawy urządzenia, 

pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia w kwocie 1 400,00 PLN. Wszelkie usterki sprzętu 

zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń, zawierającego m. in. zobowiązanie 

Wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu  

w przypadku niemożności lub nieopłacalności naprawy sprzętu, 

j) w przypadku utraty urządzenia na skutek zagubienia bądź kradzieży pokrycia kosztów zakupu 

nowego urządzenia, w kwocie 1 400,00 PLN, 

15. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, w przypadku utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia elektronicznego przewodnika eGuide, zastrzega sobie prawo do roszczenia 

przewyższającego kwotę wymienioną w pkt. 14 i) i j) w przypadku poniesienia dodatkowych strat 

lub kosztów. 


