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 obowiązani są do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorach danych
wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanym dalej RODO.
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 dane osobowe 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.

Sprint S.A. informuje, że powołał na zasadach określonych przez RODO Inspektora Ochrony Danych
(inspektor.odo@sprint.pl), do którego zadań należy:
1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych
przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o
ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie
ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość,
szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej
wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
4. współpraca z organem nadzorczym;
5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z
przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w
stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

