
Formularz wejścia do INEA DATA CENTER 
 

FIRMA  

Imię i nazwisko  DO/PR/PAS/INNE  

Imię i nazwisko  DO/PR/PAS/INNE  

Imię i nazwisko  DO/PR/PAS/INNE  

Imię i nazwisko  DO/PR/PAS/INNE  

Imię i nazwisko  DO/PR/PAS/INNE  

Adres e-mail 
przedstawiciela 
firmy 

 

Opiekun IDC  

Cel wizyty  

Obszar dostępu B0: P.TECH B0: AGR B1: UPS B1: IDC B2 DACH 

Poziom dostępu U S G 

Akceptacja 
managera IDC 

 Wysogotowo 
Data: 

Podpis opiekuna 
IDC 

 Wysogotowo 
Data: 

 
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem 

 
Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z konsekwencjami finansowymi w wysokości 500,00 PLN za 
każdy incydent. W przypadku wywołania zrzutu gazu osoba zostanie dodatkowo obciążona 
wszystkimi kosztami akcji gaśniczej wraz z ponownym napełnieniem układu gaszenia gazem.  

 

Podpis 
przedstawiciela 
firmy 

 Wysogotowo 
Data: 

 

 

 

 

 

 



Numer Ochrony:  612222211 

 

Wysogotowo, dnia ………….. 

 

 

Polityka bezpieczeństwa Informacji w INEA S.A. 

Oświadczenie Poufności 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwisko i imię przedstawiciela organizacji) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Nazwa reprezentowanej organizacji) 
 

Oświadczenie 

W związku z wykonywaniem czynności służbowych/wizytą w Centrum Przetwarzania Danych INEA 
S.A. zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas realizacji 
umowy/wizyty, a także zachowam w tajemnicy wszelkie informacje na temat zabezpieczeń 
teleinformatycznych, technicznych i organizacyjnych oraz procedur obowiązujących w obiektach 
INEA S.A., w których wykonywałem (-łam) zlecona pracę lub które wizytowałem (-łam). 

Potwierdzam, że zostałem (-łam) zapoznany(-a) z zasadami ochrony informacji obowiązującymi 
osoby przebywające w strefie bezpieczeństwa INEA DATA CENTER oraz Regulaminem Centrum 
Przetwarzania Danych. Jednocześnie jestem świadom(-a) odpowiedzialności z tytułu ujawnienia 
informacji chronionych, wynikającej z regulacji prawnych w tym zakresie. (w szczególności dotyczy: 
ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. Ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne, Ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. i ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz.U. Nr. 88, poz. 553 ze zm.) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Czytelny podpis przedstawiciela organizacji) 

 

Oświadczenie podpisano w obecności przedstawiciela INEA S.A. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwisko, imię, dział i podpis osoby ze strony INEA S.A. identyfikującej osobę na podstawie dokumentów)  

 


