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 Informacja o środkach fizycznej ochrony serwerów w ramach  

USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO LUB KOLOKOWANEGO w SPRINT S.A. 

 

  

Niniejsza informacja przeznaczona jest dla klientów usługi serwera dedykowanego lub kolokowanego w Sprint 

S.A., którzy - w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych wynikających z ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - zamierzają 

zarejestrować w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych 

przechowywanych na serwerach dzierżawionych lub kolokowanych w Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. 

Jagiellończyka 26.  

 

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie serwerów dzierżawionych lub kolokowanych przez Klienta w Sprint S.A. i 

nie obejmuje innych urządzeń i rozwiązań stosowanych przez Klienta w celu przetwarzania danych osobowych.  

 

Sprint S.A. niniejszym informuje, że zbiory danych osobowych administrowane przez Klienta umieszczone na 

serwerach dzierżawionych lub kolokowanych przez Klienta w Sprint S.A. objęte są następującymi środkami 

ochrony fizycznej:  

 

1. Pomieszczenie zabezpieczone jest drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min.  

2. Pomieszczenie nie posiada okien 

3. Pomieszczenia wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy  

4. Dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu  

5. Dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer 

przemysłowych  

6. Dostęp do pomieszczeń jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez 

służbę ochrony za pomocą systemu CCTV  

7. Dostęp do pomieszczeń przez cała dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony za pomocą CCTV  

8. Pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub 

wolnostojącej gaśnicy.  

 

Jednocześnie Sprint S.A. informuje, że w ramach zobowiązań wynikających z istoty usług świadczonych w ramach 

serwera dedykowanego lub kolokowanego przez Klienta, wszelkie czynności realizowane przez Sprint S.A. na 

rzecz Klienta nie stanowią przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z czym 

podmiotem wyłącznie uprawnionym i zobowiązanym w zakresie wynikającym z regulacji tejże ustawy jest Klient 

wyłącznie decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 


