KARTA UŻYTKOWNIKA
usługi serwera dostępowego kinga.cyf-kr.edu.pl
Parametry usługi::
Adres serwera dostępowego (SSH port 2022): kinga.cyf-kr.edu.pl
Adres serwera dostępowego (SFTP port 2022): kinga.cyf-kr.edu.pl

wypełnia
CYFRONET:

Poczta elektroniczna przez stronę WWW:
Serwer wymiany plików
DNS:
Informacje o usługach sieciowych:

poczta.cyfronet.pl
box.cyfronet.pl
149.156.2.12, 149.156.4.11
www.cyfronet.pl/ uslugi_sieciowe/

username

|

|

|

|

|

|

|

|

|

groupname

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Wypełnia użytkownik:
Poniższe hasło musi być kombinacją 8 znaków (dużych i małych liter, cyfr oraz innych znaków, z wyjątkiem #, @, !, %). Musi zawierać zawierać co najmniej 2 litery i 1 cyfrę lub inny znak. Zalecane są
trudne do odgadnięcia hasła (nie wolno stosować imion, nazwisk, identyfikatorów, numerów
rejestracyjnych pojazdów itp). Hasło należy zmienić natychmiast po zainstalowaniu identyfikatora
w systemie.

password

Nazwisko i imię

|

|

|

|

|

|

|

|

|

...................................................................................................................

Instytucja (uczelnia, wydział, instytut, zakład) ...............................................................................
................................................................................................................................................
Adres służbowy ....................................................................................................................
Telefon służbowy (kontaktowy) ……………………………………….......................................
e-mail .....................................................................................................................................

Wersja z dnia 14.07.2016r.

str. 1

ACK CYFRONET AGH informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883) wraz z późniejszymi zmianami:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Dział Użytkowników Komputerów Dużej Mocy (DU KDM) gromadzi i jest administratorem następujących danych osobowych użytkowników zarejestrowanych na komputerach w Centrum:
imię, nazwisko, e-mail, adres i telefon służbowy oraz tematy prac realizowanych w ACK wraz
z tytułami związanych z nimi publikacji.
Dane osobowe użytkowników pochodzą z KARTY UŻYTKOWNIKA komputera, wypełnianej
przy ubieganiu się o otwarcie konta na wybranym komputerze w ACK CYFRONET AGH.
Dane osobowe użytkowników z KART UŻYTKOWNIKA komputera zapisywane są:
 w pliku systemowym, plik ten może być dostępny do czytania dla użytkowników
zarejestrowanych na serwerze kinga.cyf-kr.edu.pl,
 w Bazie Użytkownika KDM i MSK w ACK CYFRONET AGH.
Baza Użytkownika jest konieczna do usprawnienia eksploatacji i ujednolicenia prac administracyjnych prowadzonych w różnych systemach komputerowych ACK CYFRONET AGH.
Dane z Bazy Użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 tworzenia opracowań statystycznych i sprawozdań wymaganych przez jednostki nadrzędne (wykorzystanie komputerów zakupionych dla środowisk naukowych ze środków
MNiSW),
 komunikowania się administratorów komputerów i sieci z użytkownikami w przypadku
problemów eksploatacyjnych,
 udostępniania poprzez sieć Internet służbowych adresów oraz tematyki prowadzonych
prac użytkowników dla ułatwienia kontaktów między naukowcami z różnych środowisk.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r.
Nr 133, poz. 883), rozdz. 4 art. 32 ustawy, użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli
przetwarzania danych, które jego dotyczą. Zauważone w danych błędy można zgłaszać
e-mailem na adres: yeksplo@cyf-kr.edu.pl.

Oświadczam, że:
 zostałem(-am) poinformowany(-a) o tym, że usługi udostępniane przez ACK CYFRONET
AGH mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych i dydaktycznych i nie mogą
być wykorzystywane do celów komercyjnych,
 będę korzystać z przyznanego konta osobiście i nie będę udostępniać go osobom trzecim,
 będę dbać o bezpieczeństwo konta poprzez stosowanie się do zaleceń administratorów
komputerów i częstą zmianę hasła.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych
przeze mnie na wszystkich KARTACH UŻYTKOWNIKA komputera, złożonych do Działu
Użytkowników KDM w ACK CYFRONET AGH.

..........................................................
miejscowość, data

...............................................................
podpis użytkownika

Przełożony
(kier. jednostki, dziekan, itp.)

..........................................................
data – podpis
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