Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno Państwa jak
i Pracowników ACK Cyfronet AGH w związku ze stanem epidemii, a także wprowadzonymi zmianami
organizacyjnymi uprzejmie prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z Pracownikami
Cyfronetu. W każdej sprawie rekomendujemy najpierw kontakt telefoniczny albo za pomocą poczty
elektronicznej. Dane kontaktowe – numery telefonów oraz adresy e-mail są dostępne na naszej stronie
internetowej w zakładce „Pracownicy”.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie:
- ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‐19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861
z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- procedury postępowania w przypadku zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2
w zakładzie pracy wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie,
- Zarządzenia nr 56/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 23 września 2021 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 października 2021 roku,
- Zarządzenia nr 18/2021 Dyrektora ACK Cyfronet AGH z dnia 18 października 2021 roku w sprawie
organizacji pracy ACK Cyfronet AGH w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
SARS-CoV-2 wśród Pracowników od 18 października 2021 r.
decyzją Dyrektora ACK Cyfronet AGH wejście do budynków Cyfronetu osób niebędących Pracownikami
podlega następującym zasadom:
1. na wejście do budynku konieczna jest uprzednia zgoda Dyrektora ACK Cyfronet AGH lub jego
Zastępców,
2. wejście do budynku jest odnotowywane po weryfikacji tożsamości osoby wchodzącej,
3. osoba wchodzącą ma obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa przez cały czas
pobytu w budynku,
4. przy wejściu osoba wchodząca jest zobowiązana do podania swoich danych oraz podpisania
oświadczenia (wzór w załączeniu) pod rygorem niewejścia do budynku,
5. obowiązkowe jest zachowywanie dystansu minimum 1,5 metra od innych osób,
6. sprawy należy załatwiać jak najszybciej, ograniczając kontakt bezpośredni do minimum.
Przesyłki adresowane do ACK Cyfronet AGH należy zostawiać w wyznaczonym miejscu przy wejściu do
budynku.
Osoby mające oznaki chorobowe, bez względu na ich charakter, w szczególności podejrzane o
zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (mające objawy takie jak kaszel, gorączka, duszności, utrata
węchu, smaku) nie będą wpuszczane do budynków ACK Cyfronet AGH!
Proszę o zrozumienie dla wprowadzonych zasad.
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
Dyrektor ACK Cyfronet AGH

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
w związku z wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (dalej:
„PPIS”) procedurą postępowania w przypadku zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARSCoV-2 w zakładzie pracy i wynikającą z niej koniecznością sporządzenia i przekazania przez pracodawcę
do PPIS listy osób mających bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie decyzji Dyrektora ACK Cyfronet AGH osoba
wchodząca do budynku ACK Cyfronet AGH ma obowiązek złożenia poniższego oświadczenia.

……………………………………………………
imię i nazwisko
……………………………………………………
telefon kontaktowy
Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………… oświadczam, że nie stwierdzono u mnie
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, nie mam objawów zakażenia (w szczególności: gorączka
powyżej 38⁰C, kaszel, duszności), nie przebywam na kwarantannie i nie jestem pod nadzorem
epidemiologicznym oraz że w okresie ostatnich 14 dni nie miałam/em świadomego kontaktu z osobą,
u której stwierdzono zakażenie, mającą objawy zakażenia, przebywającą w kwarantannie lub będącą
pod nadzorem epidemiologicznym.
W przypadku stwierdzenia u mnie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, objęcia mnie kwarantanną
lub nadzorem epidemiologicznym w ciągu 14 dni od daty mojej obecności na terenie ACK Cyfronet
AGH, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym ACK Cyfronet AGH dzwoniąc pod nr telefonu:
12 633 34 26 lub przesyłając taką informację e-mailem na adres: zgloszenia@cyfronet.pl

………………………………………………
data

…………………………………………………………
czytelny podpis

Zgodnie z art. 13 RODO1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, REGON: 00000157700022, adres e-mail:
cyfronet@cyfronet.pl, nr telefonu: 12 632 33 55 (dalej: „Administrator”, „ACK Cyfronet
AGH”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan
kontaktować pisząc na adres e-mail: daneosobowe@cyfronet.pl.
3. Podstawę prawną przetwarzania przez ACK Cyfronet AGH danych osobowych osób
przebywających na terenie ACK Cyfronet AGH stanowią lub mogą stanowić:

1

Rozporządzenie 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 4.05.2016).

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 207 Kodeksu pracy2,
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 8a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej3
oraz dla danych dotyczących zdrowia:
- art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z art. 207 Kodeksu pracy,
- art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z art. 8a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników przez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wypełnienia innych
obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z istniejąca sytuacją
epidemiologiczną.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą we wskazanych w pkt. 4 celach przez okres
do 2 miesięcy, a następnie zostaną w sposób trwały usunięte.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych
osobowych, sprostowania danych osobowych nieprawidłowych, usunięcia danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach i na
warunkach określonych w RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych dokonywane jest przez Administratora z naruszeniem przepisów
RODO.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane (bez
udziału człowieka) decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie oraz organom i instytucjom prowadzącym działania związane z występującym
zagrożeniem epidemiologicznym, w szczególności Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim (leżącym poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym) i organizacjom międzynarodowym za wyjątkiem
sytuacji, gdy obowiązek przekazania danych przez Administratora wynikać będzie
z przepisów prawa.
12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów
prawa, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości przebywania na terenie
ACK Cyfronet AGH.
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.)

