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Niniejszy regulamin określa zasad przebywania w obrębie 
Centrum Przetwarzania Danych spółki INFOMEX Sp. z o.o. z 
siedzibą w Żywcu, (zwanego dalej: CPD). Przez CPD należy 
rozumieć pomieszczenia serwerowni wraz z cała 
towarzyszącą im infrastrukturą, zlokalizowane w Żywcu, 
przy ul. Wesoła 19b, a przeznaczone do utrzymywania 
fizycznych serwerów  

Wejście na teren CPD oznacza pełną akceptację niniejszego 
regulaminu oraz obowiązek przestrzegania jego 
postanowień.  

W celu zachowania odpowiedniej jakości usług oraz 
bezpieczeństwa osób i danych wprowadza się następujące 
ustalenia: 

W zakresie utrzymania porządku 
Przepływ osób i obsługę zdarzeń na terenie CPD koordynuje 
Centrum Monitoringu CPD (zwane dalej: CM). Użytkownik 
CPD ma możliwość skomunikowania się z CM za 
pośrednictwem aparatów telefonicznych zlokalizowanych 
przy wyjściach z CPD, używając numeru 109. Osoby 
przebywające na terenie CPD muszą bezwzględnie 
podporządkować się wszelkim zaleceniom i uwagom 
wydawanym przez Dyżurnego Centrum Monitoringu CPD, 
(zwanego dalej: DCM). Praca Centrum Monitoringu 
wspomagana jest przez informatyczny system zarządzający 
budynkiem w obrębie którego znajduje się CPD.   
W określonych przypadkach w/w system generuje w języku 
polskim odpowiednie komunikaty głosowe, którym osoby 
przebywające na terenie CPD muszą się bezwzględnie 
podporządkować. Wszelkie zdarzenia mające miejsce w 
CPD są rejestrowane za pomocą systemu telewizji 
przemysłowej. 

W zakresie zachowania bezpieczeństwa  
Zabrania się: 

1. Wykonywania prac nie związanych z celem wizyty  
w CPD (np.: naprawy wniesionego sprzętu itp.); 

2. Wykorzystywania istniejącej infrastruktury i sprzętu 
niezgodnie z przeznaczeniem; 

3. Wprowadzania do pomieszczenia CPD jakichkolwiek 
osób. Dostęp do CPD przyznawany jest przez CM 
indywidualnie każdej osobie posiadającej prawo 
wstępu do CPD; 

4. Dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku bez 
indywidualnego zezwolenia; 

5. Manipulowania przy urządzeniach infrastruktury CPD; 

6. Manipulowania przy szafach rack, do których dana 
osoba nie posiada się dostępu. 

W zakresie przestrzegania przepisów BHP i 

przeciwpożarowych 
Przed wejściem do CPD należy bezwzględnie założyć 
ochraniacze na obuwie, zgodnie z wywieszoną w śluzie 
instrukcją. Podczas przebywania na terenie CPD zabrania 
się: 

1. Przystępowania do pracy pod wpływem alkoholu, 
środków odurzających lub w złym stanie zdrowia; 

2. Palenia tytoniu; 
3. Wnoszenia oraz spożywania posiłków i napojów; 
4. Używania otwartego ognia i urządzeń generujących 

ciepło (np.: lutownic); 
5. Wykonywania jakichkolwiek czynności naprawczych czy 

obsługowych bez wymaganych uprawnień lub 
niezgodnie z zaleceniami producenta, w tym 
zaleceniami BHP oraz ogólnymi przepisami BHP;  

6. Przechowywania na stanowisku pracy materiałów 
pomocniczych i odpadów (osłon, pudełek, folii 
zabezpieczających) w ilościach większych od 
wynikających z aktualnych potrzeb; 

7. Pozostawiania czegokolwiek w CPD (pozostawione 
przedmioty stanowią zagrożenie w czasie wyładowania 
środka gaśniczego); 

8. Zastawiania (blokowania) kratek otworów wlotowych i 
wylotowych systemu klimatyzacji; 

9. Zastawiania (blokowania) otworów wentylacyjnych szaf 
(drzwi perforowanych), serwerów oraz pozostałych 
urządzeń w obrębie CPD; 

10. Zastawiania (blokowania) wyłączników awaryjnych 
prądu, przycisków alarmowych ppoż. i czujek 
pożarowych; 

11. Podejmowania samodzielnie jakichkolwiek 
samodzielnych akcji gaśniczych. 

Postępowanie w sytuacji zagrożenia 
W przypadku zidentyfikowanego zagrożenia, Dyżurny CM 
wyda odpowiedni komunikat.  Komunikat z instrukcjami 
postępowania może również wydać system zarządzania 
budynkiem. W obu przypadkach należy bezwzględnie się 
podporządkować przekazywanym poleceniom.  
W przypadku innego zagrożenia należy niezwłocznie 
opuścić CPD, w miarę możliwości informując o tym 
Dyżurnego CM. W przypadku zatrzaśnięcia w obrębie CPD 
lub w innych nieprzewidzianych przypadkach należy użyć 
telefonów zainstalowanych w CPD. 

Postępowanie w przypadku zagrożenia 

pożarowego 
W przypadku zagrożenia pożarowego należy niezwłocznie 
opuścić pomieszczenia CPD, korzystając z wyznaczonych 
dróg ewakuacyjnych. W przypadku ogłoszenia alarmu 
pożarowego należy bezwzględnie podporządkować się 
instrukcji przeciwpożarowej, komunikatom głosowym, 
poleceniom Dyżurnego CM oraz podświetlanym napisom 
informacyjnym. 

Postępowanie w przypadku alarmu 

włamaniowego 
W przypadku ogłoszenia alarmu włamaniowego należy 
poczekać w dotychczas zajmowanym miejscu na instrukcje 
podawane przez Dyżurnego CM. 
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