
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KINOTEKA MULTIPLEX SP. Z O.O. Z 

SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 

 

W trosce o bezpieczeństwo Klientów oraz Pracowników i Współpracowników Kinoteka Multiplex sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Kinoteka”) zdecydowała się podjąć działania mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie kompleksu kinowego 

Kinoteka w okresie epidemii. Niniejszy regulamin stanowi opis zasad obowiązujących w Kinotece w 

okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 i został opracowany zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi jak i mając na względzie rekomendacje specjalistów z zakresu chorób zakaźnych. Jesteśmy 

przekonani, że ze zrozumieniem przyjmiecie Państwo poniższą regulacje w tych trudnych dla nas 

wszystkich czasach. 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Kinotekę, jak również zasady 

postępowania przez Klientów Kinoteki w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 na terenie  

kompleksu kinowego Kinoteka.  

§ 2 

1. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną mając na względzie konieczność zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 od 15 grudnia 2021 r. z usług 

Kinoteki mogą korzystać wyłącznie osoby legitymujące się Unijnym cyfrowym zaświadczeniem 

COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania 

interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w 

związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego 

przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1), 

zwanym dalej "Unijnym Certyfikatem COVID”. Z uwagi na powyższe aby skorzystać z usług 

Kinoteki konieczne jest okazanie zaświadczenia o szczepieniu, negatywnego wyniku testu 

diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (wykonanego nie później niż 48 godzin przed 

okazaniem) lub aktualnego zaświadczenia o statusie ozdrowieńca.  

2. Postanowienie ust. 1 powyżej nie stosuje się do osób, które do dnia 13 grudnia 2021 roku 

nabyły bilety na seanse kinowe. 

3. Kinoteka nie gromadzi danych zawartych w zaświadczeniu o szczepieniu, wynikach testu czy 

zaświadczeniu o statusie ozdrowieńca, o których mowa w ust. 1 . Dane te są przetwarzane 

przez Kinotekę wyłącznie w celu weryfikacji Państwa uprawnienia do korzystania z usług 

Kinoteka. Udostępnienie powyższych dokumentów Kinotece jest całkowicie dobrowolne 

jednak niezbędne, aby móc skorzystać z jej usług. Do przetwarzania tych danych stosuje się 

odpowiednio klauzulę informacyjną Kinoteki dostępną pod adresem: www.kinoteka.pl. Jeśli 

macie Państwo jakiegokolwiek pytania w powyższym zakresie prosimy o kontakt pod adresem 

mailowym: biuro@kinoteka.pl.   

4. Powyższe dane osobowe są przetwarzane ponieważ jest to niezbędne ze względu na interes 

publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, jakim jest przeciwdziałanie epidemii wirusa SARS-

CoV-2. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z przepisami 

prawa krajowego, w szczególności przepisami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz 

https://sip.lex.pl/#/document/69451536?unitId=art(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT


wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wytycznymi wydawanymi przez organy państwowe 

m.in. wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla kin dostępne pod adresem: Wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-

CoV-2 w Polsce - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Portal Gov.pl (www.gov.pl).  

§ 3 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się liczebność publiczności w salach kinowych 

Kinoteki zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

2. Klienci Kinoteki zobowiązani są zajmować wyłącznie wykupione miejsca siedzące, zabronione 

jest zajmowanie innego miejsca na sali niż wskazane na bilecie. 

§ 4 

1. Klienci Kinoteki zobowiązani są na terenie kompleksu kinowego Kinoteka stosować się do 

wszelkich obowiązujących przepisów i wytycznych wydawanych w związku ze zwalczaniem 

epidemii wirusa SARS-CoV-2, jak również obowiązani są stosować się do wytycznych personelu 

Kinoteki. W przypadku osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, przepisów i 

wytycznych, o których mowa powyżej personel Kinoteki jest uprawniony do usunięcia takich 

osób z budynku Kinoteki bez prawa do zwrotu ceny zakupionego biletu, jak również do 

wezwania służb porządkowych, w szczególności Policji.  

2. Dla bezpieczeństwa Klientów Kinoteki przy wejściu do kina, wejściu do toalet oraz wyjściu z 

kina oraz w strefie restauracyjnej zapewnione są środki do dezynfekcji rąk. Klienci kina 

zobowiązani są dokonać dezynfekcji dłoni po wejściu do budynku Kinoteki.  

3. Pracownicy Kinoteki dokonują bieżącej dezynfekcji powierzchni sal kinowych oraz innych 

powierzchni użytkowanych przez Klientów Kinoteki, jak również zapewniają odstępy pomiędzy 

poszczególnymi seansami w salach kinowych.   

4. Klienci Kinoteki proszeni są o zachowanie odstępu od innych Klientów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy zwrócić na to szczególną uwagę w trakcie 

oczekiwania w kolejce do kasy kinowej oraz kolejce do wejścia i wyjścia z sali kinowej.  

5. Zachęcamy Klientów do korzystania z możliwości zakupu biletów kinowych online oraz do 

dokonywania płatności bezgotówkowych. 

6. Zasady nabywania i spożywania zakupionych w Kinotece produktów pozostają zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa. Informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów 

są wywieszone w miejscach zakupu w sposób i w formie widocznej dla każdego Klienta, w razie 

jakichkolwiek wątpliwości nasz personel pozostaje do Państwa dyspozycji.  

7. Klienci Kinoteki obowiązani są przez cały czas przebywania na terenie  kompleksu Kinoteki do 

zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.  

8. Wszyscy pracownicy Kinoteki obowiązani są stosować środki ochronny osobistej (m.in. 

maseczki i rękawiczki) przy obsłudze Klientów. 

§ 5 

Każda osoba, która posługuje się biletem Kinoteki akceptuje powyższy regulamin niezależnie od tego 

czy nabyła bilet osobiście czy za pośrednictwem osoby trzeciej. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2021 r.  

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

