Regulamin użytkownika zasobów obliczeniowych
Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
§1
Z zasobów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) mogą korzystać osoby,
którym został przyznany grant obliczeniowy PCSS. Grant obliczeniowy może zostać przyznany na
maksymalnie 5 lat.
§2
W przypadku zmiany danych podanych na wniosku grantowym, użytkownik jest zobowiązany
powiadomić PCSS o zaistniałych zmianach.
§3
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z superkomputerów bez szkody na rzecz innych
użytkowników oraz PCSS. W szczególności zabronione jest podejmowanie działań zakłócających pracę
innym użytkownikom lub mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu, przejęcie kontroli czy
zniszczenie zasobów komputerowych. Ograniczenie dotyczy zarówno systemów i urządzeń należących do
PCSS jak i innych, do których dostęp może być poprzez nie realizowany.
2. Użytkownik jest zobowiązany zadbać, aby hasło dostępu do konta nie było proste i łatwe do zgadnięcia.
3. Użytkownik nie może udostępniać własnego konta innym osobom.
§4
Użytkownikowi przysługuje konto pocztowe w domenie man.poznan.pl. Na podane przez użytkownika
konto pocztowe będą wysyłane komunikaty dotyczące spraw technicznych, niedostępności systemów oraz
instalacji nowego oprogramowania, sprawozdawczości, szkoleń.
§5
Rozliczenie wykorzystanych zasobów odbywa się na podstawie zużytego czasu zegarowego rdzenia
obliczeniowego
i
pamięci
operacyjnej
łącznie
według
następującego
wzoru:
max{
WallTime*#rdzeni_wykorzystanych,
WallTime*sufit[MemRequired/(RAM_zainstalowany/#rdzeni_na_węźle)]}
§6
Rok rozliczeniowy w PCSS trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Po 1 stycznia PCSS wyśle kierownikom
grantów informacje dotyczące wykorzystania zasobów na poszczególnych systemach. Do 20 stycznia
kierownik grantu jest zobowiązany przesłać raport z wykorzystania zużytej mocy obliczeniowej za ostatni rok
rozliczeniowy. Brak rozliczenia w tym terminie może być podstawą do zablokowania konta i przerwania
grantu obliczeniowego.
§7
Wszelkie publikacje wykorzystujące wyniki obliczeń wykonanych na komputerach PCSS muszą zawierać
następującą informację:
"Obliczenia wykonano w Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym"
Kierownik grantu jest zobowiązany powiadomić PCSS o wszystkich publikacjach i raportach, w których
umieszczono powyższą adnotację.
§8
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przydzielonych limitów (czas obliczeń, zajętość dysków
itp.). Przekroczenie limitów jest podstawą do zablokowania konta i przerwania grantu obliczeniowego po
jednokrotnym ostrzeżeniu.
§9
W przypadku wygaśnięcia grantu lub jego przerwania z innych przyczyn, dostęp do zasobów PCSS
zostanie zablokowany. Użytkownik ma czas 2 miesiące na złożenie nowego grantu obliczeniowego. Jeżeli w
tym czasie nie wpłynie nowy wniosek konta użytkowników zostają skasowane, a zawartości katalogów
domowych zarchiwizowane. Czas archiwizacji wynosi 1 rok. Po tym okresie pliki zostają bezpowrotnie
skasowane.
§10
PCSS będzie dokładać wszelkich starań, aby systemy pracowały efektywnie i bezawaryjnie. PCSS nie
bierze jednak odpowiedzialności za straty obliczeń spowodowane awarią sprzętu lub innymi
nieprzewidywalnymi wydarzeniami losowymi.

W każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca systemy mogą być wyłączone po uprzednim poinformowaniu
użytkowników. W nagłych wypadkach systemy mogą być wyłączone w innych terminach po uprzednim
powiadomieniu użytkowników z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
§11
Użytkownik ma prawo do korzystania z dokumentacji technicznej dostępnej w PCSS, zainstalowanego i
dostępnego na systemach komputerowych oprogramowania.
§12
Rada Użytkowników podejmuje decyzję o nadaniu priorytetu dla przyznanego grantu obliczeniowego.
Przydzielony priorytet ma znaczenie przy przydzielaniu współdzielonego czasu procesora w systemach
szeregowania zadań użytkowników.
§13

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia 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), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej
PAN informuje, że:
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii
Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, tel. 61 852 85 03, e-mail.
ibch@ibch.poznan.pl (zwany dalej Instytut).
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za
pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Instytutu: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704
Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ichb.poznan.pl
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1. założenia i korzystania z konta w usługach, serwisach i systemach PCSS (podstawa prawna:
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit.b RODO).
2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń dla obrony przed nimi (podstawa prawna:
prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f. RODO, którym jest
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
3. zapewnienia rozliczalności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f RODO, którym jest wykazanie
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut:
1. do czasu usunięcia konta w systemach PCSS
2. do czasu wycofania udzielonej zgody (o ile podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda i jest to jedyna podstawa przetwarzania);
3. w przypadku wniesienia skargi – przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia
potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu.
V. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom Instytutu, a także mogą zostać

udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VI. PAŃSTWA TRZECIE LUB ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości założenia i korzystania z konta w usługach, serwisach i systemach PCSS.
§14
W razie problemów oraz pytań należy kontaktować się z PCSS za pomocą adresu support-hpc [-at-]
man.poznan.pl
§15
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r.

