
Zasady korzystania z usług chmurowych CI TASK

Niniejszy dokument określa w szczególności:

1. odpowiedzialność Operatora i Użytkownika;

2. zasad korzystania z Usługi.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. CI TASK - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej;

2. Operator - CI TASK Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP: 584-
020-35-93, REGON: 000001620;

3. Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi;

4. Usługa – zdalne udostępnianie przez Operatora infrastruktury i aplikacji informatycznych;

5. Zasady korzystania – niniejszy dokument;

6. Serwer dostępowy – serwer wirtualnej sieci prywatnej, za pomocą którego możliwy jest dostęp do
API chmury obliczeniowej.

7. Maszyna  wirtualna  –  wirtualny  serwer  komputerowy  udostępniony  Użytkownikowi  w  ramach
Usługi.

8. IaaS – usługa udostępniania zasobów na potrzeby stworzenia infrastruktury przez Użytkownika.

9. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego skutkom nie można
zapobiec nawet przy największych staraniach.

§2 Postanowienia ogólne

1. Świadczenie Usługi odbywa się na zasadach zawartych w Zasadach korzystania.

2. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Zasad korzystania.

3. Operator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  Zasadach  korzystania,  informując  o  tym
Użytkownika przynajmniej 14 dni przed wprowadzeniem nowych Zasad korzystania w życie.

4. Operator zapewnia dostęp do Usługi po zaakceptowaniu niniejszych Zasad korzystania przez
Użytkownika.

§3 Zobowiązania Stron

1. Strony zobowiązane są do przestrzegania:

a) niniejszych Zasad korzystania;
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b) obowiązujących przepisów prawa polskiego;

c) przepisów  obowiązujących  w  zakresie  ochrony  dóbr  osobistych  oraz  praw  własności
intelektualnej, w tym praw autorskich.

§4 Odpowiedzialność Operatora

1. Operator  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  dostępności  Usługi  przy  wykorzystaniu  całej
posiadanej wiedzy i doświadczenia.

2. Ze względu na zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa Usługi, Operator zastrzega sobie
prawo do możliwych przerw w dostępie  do Usługi  celem przeprowadzenia  niezbędnych prac
konserwatorskich, o których poinformuje Użytkownika co najmniej 1 dzień przed planowanymi
pracami.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności:

a) za utrudnienia w działaniu Usługi wynikające z winy osób trzecich:

b) za niedotrzymanie warunków niniejszych Zasad korzystania przez Użytkownika;

c) za szkody powstałe w wyniku działania Siły wyższej.

§5 Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik  odpowiada  za  treści  i  dane,  które  przesyła,  gromadzi  lub  przetwarza  w  ramach
Usługi.

2. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usługi w przypadku:

a) nie  dostosowania  się  przez  Użytkownika  do  niniejszych  Zasad korzystania  oraz  zapisów
Umowy;

b) umieszczenia  przez  Użytkownika  treści  i  danych  niedozwolonych  oraz  niezgodnych
z powszechnie obowiązującym prawem;

c) instalowania złośliwego oprogramowania bądź rozsyłania reklam handlowych o charakterze
„SPAM”;

d) zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Usługi spowodowanego aktywnością Użytkownika;

e) szkodliwej działalności Użytkownika skierowanej przeciwko innym użytkownikom Internetu.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa na maszynach wirtualnych,
w szczególności  aktualizacje  zainstalowanego  oprogramowania  oraz  zabezpieczenia  dostępu
do przydzielonych zasobów.

4. Dane  Użytkownika  wykorzystywane  do  uwierzytelniania  w  Usłudze  są  danymi  poufnymi.
Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania ich osobom trzecim oraz przechowywania w
bezpiecznym miejscu.

5. Użytkownik gwarantuje, iż posiada wystarczające zasoby niezbędne do zapewnienia właściwego
korzystania z Usługi.
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6. Użytkownik deklaruje, iż jest jedynym i wyłącznym podmiotem zarządzającym Usługą.

7. Użytkownik  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  przekazania  Operatorowi  informacji  o
wykryciu jakiegokolwiek nadużycia bezpieczeństwa i ewentualnej ingerencji osób trzecich.

§6 Udostępnianie zasobów chmurowych

1. Operator udostępnia Użytkownikowi zasoby chmurowe na jego pisemny wniosek przesłany drogą

elektroniczną  na  adres  cloud@task.gda.pl wraz  z  okresem  na  jaki  zasoby  mają  zostać
przydzielone.

2. W przypadku zmian w wymaganiach na zasoby chmurowe Użytkownik przesyła odpowiednią
informację do Operatora w celu zwiększenia/zmniejszenia puli dostępnych zasobów.

3. Operator  zastrzega  sobie  prawo  do  wypowiedzenia  udostępniania  zasobów  chmurowych
Użytkownikowi  z  14-dniowym  okresem  wypowiedzenia.  Informacja  przesyłana  jest  drogą
elektroniczną na adres e-mail użytkownika podany przy rejestracji. Wiadomość będzie zawierała
datę blokady konta.

4. Operator  zastrzega  sobie  prawo  do  usunięcia  wszystkich  zasobów  chmurowych
wykorzystywanych przez Użytkownika w tym maszyn wirtualnych i danych po 7 dniach od daty
blokady konta.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas zamawiania
Usługi w celach służących świadczeniu przez Operatora Usługi.

2. Operator oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczającymi do
zapewnienia  bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych oraz zgodności  przetwarzania
danych osobowych z obowiązującym prawem.

3. Operator  zobowiązuje  się  na  bieżąco  śledzić  zmiany  regulacji  ochrony  danych  osobowych
i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby
zabezpieczenia danych osobowych, do aktualnych wymagań prawnych.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie regulowanych niniejszymi Zasadami korzystania mają zastosowanie właściwe
ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Zasady korzystania wchodzą w życie z dniem 7.11.2017 r.
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