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I. Cel dokumentacji
Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie kluczowych elementów

infrastruktury
telekomunikacyjnej TOM MEDIA Sp. z o.o. (dalej TOM MEDIA), mającym istotne znaczenie dla
integralności sieci i działania usług telekomunikacyjnych, oraz wskazanie działań zabezpieczających
ciągłośćich działania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020r. (Dz.
U. z2020r., poz. 1130)

II.

Właścicieldokumentacji, zasady aktualizacji i publikacji
Właścicielemniniejszej dokumentacji oraz załącznlków

jest Prezes Zarządll.

Właściciel

odpowiedzialny jest za ich aktualiŹację oraz publikowanie najświeższej wersji na stronie internetowej:
www.tom-media.p1

[II. Kluczowe elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TOM MEDIA
Za kluczowe elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TOM MEDIA zapewniające ciągłośćusług
uznaj e się?

l.

Elementy infrastruktury i warstwy aplikacyjnej, łączenie z modułami umożliwiającymi wyminę
informacji / SIKOM. zwanym dalej ,.CRM" (wyszczególnione w załączniku 1)

2.

Elementy infrastrŃtury i warstwy aplikacyjnej, łączenie z modułami umożliwiającymi wyminę
inlormacji z innymi operatorami / EXATEL S.A. , zwanym dalej ,.EXATEL" (wyszczególnione
w załączniku 2)

3.

Elementy infrastruktury i warstwy aplikacyjnej, łączenie z modułami umożliwiającymi wyminę
inlbrrnacji / TOYA SP. z o.o., zwanym dalej ,.TOYA'' (wyszczególnione w zŃącznikll3)

4.

Elementy infrastruktury i warstwy aplikacyjnej, łączenie z modułami umożliwiającymi wyminę
infbrmacji z innymi operatorami / UKE, , zwanym dalej ,.UKE" (wyszczególnione w załączniku

5.

4)

Elementy infiastruktury i warstwy aplikacyjnej call-center zwanych alej ,,CC" (wyszczególnione
w załączniku 5)
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Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i integralności usług

Poniźsza tabela zawiera wykaz zidentyfikowany ch zagrożeń dla bezpieczeństwa i integralności usług
oparlych o kluczową inliastrukturę telekomunikacyjną TOM MEDIA
Zagrożenle

Lp.
1

Awaria elementów

Prawdopodobieństwo
wystąpienia
niskie

infrastrukturv

Wpływ
sredni

sprzętowej

ż

4

)

6

niskie

rłysoki

niskie

niskie

inlbrmatyczne
(sieciowe. anl ikaci e. ftzy czne)
Ataki hakerskie próby nieuprawnionego
dostępu do systemów

średnie

wysoki

średnie

wysoki

Awarie elementórł, aplikacyjnych i

niskie

średni

Awaria łącza intemetowego od operatora

Awaria łączy internetowych w siedzibie
IO\4 MFDlA i Dąbrorłie Górniczej

Ataki na systemy

systemoWych(Za\ł,ieszanie usług, błędy
konfiguracyjne, brak miejsca na dyskach ,

8

UKE
CC

ToYA
CRM
EXATEL
ToYA
UKE
CC
CRM

CRM
UKE
CC
CRM
ExATEL

ToYA

klimatyzacji, etc.)

UKE
CC
CRM
EXATEL

Zdarzenia losowe w serwerowni (poźar,

UKE
CC
CRM

etc. )

7

CRM
EXATEL

ToYA

Zeu,nętrZnego
J

Dotyczy
Systemów

Awarie w serwerowni

niskie

(zasilanie,

rłrysoki

ToYA
niskie

zalanie, włamanie itp,)

wysoki

EXATEL
ToYA
UKE
CC

,.
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V. Środki zapobiegawcze i minimalizujące skutki zagrożeń
Ponlższa tabela zawięra wykaz zidentyfikowanych zagrożei dla bezpieczeństwa i integralności usług
oparlych o kluczową intiastrukturę telekomunikacyjną TOM MEDIA
Stosowane środkizapobiegawcze
minimalizuiace skutki zagrożeń

Zagrożenie

Lp.

Alł,aria elementów infiastruktury sprzętowej

2

Awaria łącza intemetowego" od operatora
Ze\Ą,nętrznego

_)

Awaria łączy intemetowych w siedzibie
l OM MEDIA i Dąbrorłie Górniczej

r

o umowy z

dostawcami sprzętu oTaz
podwykonawcami odpowiedzialnymi za

.
o
o

o
o

utrzymanie infrastruktury/systemów
polityka backupów
Backup sprz9tu sieciowego
Redundancja kluczowl,ch elementów
inf'rastruktun, sieciowei
umowa z wiodącym operatorem na rynku
telekomunikacyjnym
środki
wyposazenie pracowników
sprzęt umożliwiający pracę zdalną
zarządzanie systemami poza siedzibą

w

i
i

ToM MED]A

4

Ataki na systemy informatyczne (sieciowe,
aplikacje" flz,vczne)

o Monitorig elementów
.

infrastruktury

sprzętowej i sieciowej

zabezpieczenia przed niepowołanymi
próbami dostępu (firewall, wykluczenia
adresów IP etc.)

o TAMA, autorski anty-DDoS EXATEL
o polityka zarządzania dostępem
5

Ataki hakerskię

-

do

svstemów

próby nieuprawnionego

dostępu do systemów

. Monitoring elementów
.

infrastruktury

sprzętowej i sieciowej

zabęzpieczenia przed niepowołanymi
próbami dostępu (firewall, wykluczenia
adresów lP etc.)
TAMA, autorski anty-DDoS

o
o polityka
6

Awarie elementów aplikacyjnych

i
systemowych(zawieszanie usług, błędy
konfiguracyjne, brak miejsca na dyskach .
etc. )

7

Awarie w

klimatyzacji, etc.)

serwerowni

do

SystemóW

. Backupy
o Instrukcje instalacji,
i

r

konfiguracji
odtwarzania poszczególnych ęlementów

syStemu

Ręagowanie
aktualizacie

(zasilanie,

EXATEL
zarządzania , dostępem

o umowa z

na wykryte

podatności,

operatorem serwelownl

zapewniaiąca naiwyższe standardy
PREzDśt
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dostępu, posiadającymi

odpowiednie
zabezpieczenia przed awariami prądu

. UPS-y
o Monitoring inlrastruktuq sprzętorł ej
. Redudancja kluczowych elementów
Zdarz,enia losowe

8

w

serw-erowni (poźar,

.

w serwerowni
Backup offsite

zalanie. włamanie itp.)

Zasacly dostępu do kluczowej infrastruktury i przetwarzanych
danych, zasady zdalnego przetwarzania danych, opis kluczowych
środków zapobiegania ryzykom bezpieczeństwa stosowanych w TOM

VI.

MEDIA

Odpowiedzialność za kluczową infrastrukturę ponosi Administrator sieci SIKOM.
operacyjne komputerórł
o konto ograniczone dla użytkowników (blokada instalowania oraz odinstalowania oprogramowania)
o kota systemowe zabezpieczone hasłen,
. Program antywirusowy ESET Endpoint Antivirus
serwerownia:
o kontrola dostępu do pomieszczenia za pośrednictwem klucza i pilota do alarmu
. zasilanie awaryjne ups podtrzymujące wszystkie urządzenia
. s)sLem monitorując} telnperaturę rł pomieszczeniu
c zabezpięczenia ant1 przepięciorł e
31 stellt5

:

Budynek:

o
.
o

Monitoring strychu budyŃu
Mon itoring serrł erorł ni

z.abezpięczęnia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi standardarni
Oprogramowanie:
(systemy informatyczne dostępne są wyłącznie z wewnątrz sieci lokalnej lub za pośrednictwem

VPN)

CRM

.
o

Logi systemowe
Backup konliguracj i urządzeń
ESET En d point Antivirus
o wgląd w bezpieczeństwo stacjonarnych i zdalnych tlrmowych endpointórł,
Kopie bezpieczeństwa
. codzienne automatyczne kopie bezpieczeństwa baz danych przechowywane
oddzielnym urządzentu
. I(opie bezpieczeństwa wirlualnych maszyn
poczta e-mail
o wykorzystywanie szyfrowanych protokołów komunikacji

Firewall

, "
j:

"REES
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Dostęp do sieci z zewnąlrz odbywa się za pośrednictwem vpN windolvs
Fragmentacja sieci wewnętrznej na vlan
Przełączniki Switch
o przypisanie odpowiedniego vlan-u do konkretnego porlu. uniemoźliwia to przełączenia
podłączenia urządzenia do innej podsieci

Monitoring stanu infrastruktury kluczowej prowadzony jest przy pomocy systemu NAGIoS. System
monitoringu pozwala na bieżące sprawdzanie zdefiniowanych komponentów systemów na poziomie sieci.
inliastruktury. systemu operacyjnego lub aplikacji.

VII.

dostawcami
Umowy
bezpieczeństwa infrastruktury

Lp.

ZeWnętrznymi kluczowe

dIa

kontrahent
Exatel

ż
J

TP-LINK

ToYA

Zawierając umowę mającą mieć wpływ na iunkcjonowanie sieci lub usług należy zidentyfikować
zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci lub usług.

VIII.

Audytbezpieczeństwa

Audyt przeprowadza się:
l ) Co najmniej raz a dwa lata (począwszy od 2021r)
2) Po każdym:

o
.

lub integralności sieci lub usług
funkcjonowanie
sieci lub usług, w zakresie
telekomunikacyjnych o istotnym wpływie na
ob jęL; nl naruszeniem. oraz
wykryciu podatności zwiększającej poziom ryzyka wystąpienia naruszenia
bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych o istotnym
wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług, w zakresie objętym wykrytą podatnością
stwierdzonym naruszeniu bezpieczeństwa

Ix.

Wewnętrzna proced ura zglaszania naruszeń bezpieczeństwa lu b
integralności sieci i usług oraz zasady informowania Prezesa UKE o
naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług

Współpracownicy natychrniast zglaszalą Administratorowi sieci wszelkie naruszenia lub próby
naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.
W przypadku braku możliwościzgłoszenia Administratorowi sieci zgłoszenia dokonuje się osobie
zastępującej (serwisant sieci). a w przypadku nieobecności tej osoby Prezesowi Zarzą<lu.
Zgłoszer-ria dokonywane są w

fbrmie:
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elęktronicznej (adres e-mail)
telefonicznej
inne dostępne środkikomunikacji
W przypadku zgłoszonego przez \-vspółpracowników lub wykrytego naruszenia bezpieczeństwa lub
integralnościsieci lub usług Administrator sieci (albo osoba zastępująca) infbrmuje o tym niezwłocznie
Zarząd Spółki.
Administrator sieci (albo osoba zastępująca) oraz Zarząd Spółki dokonują kwalitikacji istotności wpływu
na funkcjonowanie sieci 1ub usług, zgodnie z kryteriami określonymiw rozporządzeniu Ministra Cyfiyzacji
z dnia 20 września 2018r, w sprawie kryteriów uznania natuszenia bezpieczeństwa lub integralnościsieci
lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanię sieci lub usług (Dz.
tJ. z 2018r. poz. 1830). W przypadku braku kontaktu z jedną z tych osób kwalifikacji dokonuje osoba. która
jest dostępna.

1. NoĘfikacja Prezesa UKE o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci
lub usług, które miało istotny wpły,tv a funkcjonowanie sieci lub usług

Jezeli ustalono, że wpływ był istotny. Administrator sieci (a w przypadku niedostępności, zastępca lub
Zarząd Spółki) niezwłocznie infbrmuje Prezesa UKE o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci
lub usług. które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług, o podjętych działaniach
zapobiegarł,czych i środkach naprawczych oraz podjętych przez przedsiębiorcę działaniach.
Wzór formularza stanowi załącznik 6.
Informacja powinna być przesłana w lbrmie elektronicznej z wykorzystaniem PUE, a w przypadku braku
możliwościprzekazanla w postaci elektronicznej przy uĄciu innych dostępnych środków komunikacji.

2. Zasady dzialań i notyfikacja Prezesa UKE

środkach mających
na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralnościsieci, usług oraz przekazaniu
kom u n i katów zw iązany ch ze świadczonym i usłu ga m i
o zasto§owanych

Niezależnie od notyfikacji Prezesa UKE o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usug, które
miało istotny wpĘw na funkcjonowanie sieci lub usług, Administrator sieci (albo osoba zastępująca) w
porozumieniu z Zarządem Spółki podejmuje proporcjonalne i uzasadnionę środki mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa i integralnościsieci, usług oraz przekanl komunikatów związarrych ze
świadczonymi usługami, w tym:
o Eliminację przekazl komunikatu, który zagrażabezpieczeństwu sieci lub usług
o przerwanie lub ograniczenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu sieci, z którego
następuje wysłanie komunikatów zagrażającychbezpieczeństwu sieci lub usług
Administrator sieci (a w przypadku nieobecności, zastępca |lb Zarząd Spółki) informuj e Prezesa UKE
triezwłocznie, o podjęciu takich środków jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od ibh podjęcia.
W informacji zatnieszcza się dane niezbędne do identyfikacji zagrożeń bezpieczęństwa sieci lub usług oraz
przekazu komunikatów związanych ze świadczonymi usługami, ze wskazaniem podjętych środków
naprawcz,vch.

Infbrrnacja powinna być przesłana w 1brmie elektronicznej w wykorzystaniem PUE, a w przypadku braku
możliwościprzekazania w postaci elektronicznej - przy lżycill innych dostępnych środków komunikacji.
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X. Zgłaszanie przez użytkowników końcowych naruszeń bezpieczeństwa
lub integralności sieci lub usług
Spółka umożliwia użytkownikom końcowym dokonywanie zg]oszeń wszelkich

naruszeń
przez:
integralności
lub
usług
bezpieczeństwa lub
sieci
Biuro Obsługi Klienta
bezpośrednio na numer telefonu serwisu sieci telekomunikacyjnej.
Biuro Obsługi Klienta lub technik obecny pod telefonem serwisowym, niezwłocmie ptzekazuje
Administratorowi sieci (albo osobie zastępuj ącej )
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Zńącznik

1.

Elementy infrastruktury kluczowej dla systemy CRM

A)

Serwery bram 20, 40,60

o

Serwer Supermicro SYS-5019C-WR
Procesor: Intel Xeon E-2236 CPU 3,4GHz
Pamięć: 32 GB DDR4 ECC
Kontroler Raid: SAS3008
KaĄ sieciowe:2 x Intel Corporation 82599ES 10GB SFI/SFP+
podwójny nadmiarowy zasilacz

o

B) InfrashŃtura sieciowa

.

przęłączniki konflgurowalne

C) Połączenie VPN realizowane przez łącza intemetowe
a

o

Jedno łącze intemetowe
Rodzaj połączenia: SFP 1GB ETH

D) Zabezpieczeńe zasilania energeĘcmego
Rozdzielnia elektrycma
a
System awaryjnego zasilania UPS
a Redundancja zasilania
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Załącmlk 2. Elementy infrastrŃtury kluczowej dla systemy EXATEL

A) Switch EXATEL ASR920
a
a
a

Podwójny nadmiarowy zasilacz
Ilosc i rodzaj SFP etc: 4 sź SFP 10GB
Inne

B) Połączenie VPN realizowane przez łącza intemetowe

o
o

Jedno łącze intemetowe
Rodzaj połączenia,. SFP

lGB

C) Zab ezpie czenie zasilania energetyczrre go
a
Rozdzielnia elektrycma
a
System awaryjnego zasilania UPS
a
Redundancja zasilania
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ZŃączńk

3. Elementy infrastruktury kluczowej dla systemy

TOYA

A) Serwer modułu do komunikacji z CMTS/SQUID
a Podwójny nadmiarowy zasilacz
a Ilośó i rodzaj kart sieciowych : 2 x RTL8139 lGB
a Rodzaj połączenia: ETH

B)

r
.

Połączenie VPN realizowarre ptzez łącza intemetowe
Jedno łącze intemetowe
Rodzaj połączenia: SFP lGB

C) Zab ezpie czeńezasilania energetycmego
a
Rozdzielnia elektryczna
a
System awaryjnego zasilania UPS
a Redundancja zasilania
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Załącznik 4. Elementy infrastruktury kluczowej dla systemy

UKE

A) Serwer modułu do komunikacji z PLI-CBD DELL OPTIPLEX 750
a Podwój ny nadmiarowy zasilacz
a
a

B)

.
.

C)
a
a

Ilośći rodzaj kart sieciowych: 1GB wbudowana
Rodzaj połączenia: ETH

Połączenie VPN realizowane przezłącza inIemetowe
Jedno łącze intemetowe
Rodzaj połączenia: SFP
Zab

e

lGB

zpie czenie zasilania energety cznę go

Rozdzielnia elektryczna
System awaryjnego zasilania UPC
Redundancja zasilania
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Załącznik 6. Elementy infrastruktury kluczowej dla systemy CC

A) Serwer VOIP : HP PROILAT DL3680 GF
a
Jakie posiada właściwości
np. RAID etc: RAID

5

a

Podwój ny nadmiarowy zasilacz

a

sieciowych: 4 x lGB wbudowane
Rodzaj połączenia: ETH

a

I1ośó i rodzaj kart

B) Połączenie VPN

realizowane ptzez łącza intemetowe

a

Jedno łącze intemetowe

a

Rodzaj połączenia: SFP 1GB.

C) Trakty telekomunikacyjne
o Zestaw kanałów zestawionych pruez LOVO

D) Zab ezpie czenie zasilania energety cznę go
a
Rozdzielnia elektryczna
a
System awaryjnego zasilania UPC
a
Redundancja zasilania

l,,i i: D
Tt3:,ł
s;fI1l\:l ż (). o.

uj. I,rli, ;.:lli,..

i'o11.1,

<t

lA

rl

c

lll: 129

o

cza
t{.)|.,i,]:i .]2 7']5 l)o-5o

41-i} l U

NiF

il,1;

ilrL,..l

l

.,,.', i, r

ij;]!]:2.1 e

tel.: 32 765 oo

50;

N lP :

rl

l

5423

bok@tvtom,pl

6292465423,

;

Www,tom-media.Dl

REG o N :

;

Ę

/tommedia.tv

243069532, KRs: 0000435008

*

l\r\

a l.,, Mat)IA

ToM MED|A sp. z o.o,
ul. Legionów Polskich 129
41-310 Dąbrowa Górnicza

SP 7i) a

Załącznik 7. Wzór 1brmularza do przekazania Prezesowi UKE inlbrmacji o naruszeniu bezpieczeństwa
lub integralności sieci lub usług, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług, o
podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych oraz podjętych przez przedsiębiorcę
działaniach

FORMULARZ INFORMACJI DO PRZEKAZANIA PREZESOWI UKE
INFORMACJI o NARUSZENIU BEZPIECZEŃsTwł r-un
INTEGRALNOŚCI SIECI LUB USŁUG, KTÓRE MIAŁO ISTOTNY
WPŁYW NA FUNKCJOOWAIE SIECI LUB USŁUGI, O PODJĘTYCH
DZIAŁANIACH ZAPOBIEGAWCZYCH I ŚRODKACH NAPRAW CZY CH
ORAZ PODJDTYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ DZIAŁANIACH
I. Dane przedsiebiorcy telekomunikacyinego
l

) Firrna przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do wykonywania

działalnościsosDodarczei na podstawie odrębnych przepisów
2) Numer w reiestrze przedsiębiorców telekomunikacyinych

3) siedziba i adres przedsiębiorcy

II. Dane osoby składaiącei zgłoszenie
1l Imię i Nazwisko

2 )

Nr. Telefonu slużborłego

3) e-mail służbowy

III. Dane kontaktowe osoby uprawnionej do składania Prezesowi
wyiaśnień dotyczących z*ł^§z;anych informacii

UKE

l ) Imię i Nazwisko

2 )

Nr. Telefonu służbowego

Ln

r.l
_]

)

C

e-majl służbowy
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Cr

o przyczynie naruszenla
1) Uslugi, na które naruszenie wywarło wpĘw (naleĘ zaznaczyć odpowiednio jedną
nozvcie lub kilka)

Iv. opis wpływu naruszenia na usługi i informacie

E
E

a) publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona na stacjonamej publicznej sieci

telekomunikacyinei VOIP

b) usługa dostępu do sieci Intemet świadczona w stacjonamej publicznej sieci

telekomunikacyuinei (ETH, światłowód, HFC)

..

. ......,..

t]

c) rozporł,rzechnianie lub rozprowadzanie programów radiowych lub telewizyjnych w

sieciach kablowvch

E

d) rozpowrzeclrnianie lub rozprowa{zanie programów radiowych lub telewizyjnych

naziemnie

infrastruktury, na które naruszenie wywarło wpĘw (należy zaznaczyć
odpowiednio iedną rlozycię lub kilka)
2) Elementy

a) stacie bazowe

użvtkowników
przełączniki
sieciowe
c)
d) węzły transmisvine
e) siec magistralna ś,uriatlowodowa

|--l
|--l

fl puŃty styku sieci lub wymiany ruchu internetowego
*) serwel,y DNS

t-

b) reiestrv

|--l
|--l

h) system zasilania

i) Systemv podtrzymania UPS
) inne (nalezv wymienió iakie) ...............
3) Informacie o wnływie naruszenla
a) liczba użytkow-ników danego przedsiębiorcy, na którym naruszenie miało wpływ, według

wyliczeń przedsiębiorcy (należy wskazać liczbę uzytkowników. którzy w konsekwencji
naruszenia zostali pozbawieni możliwościkorzystania z usług, w tym wykonywania połączen z
numerami alarmowymi - odrębnie dla każdei z usług wskazanej przez przedsiębiorcę

liczby uĄtkowników danego przedsiębiorcy, jaką stanowią
użytkownicy danej usługi. na których naruszenie wywarło wpływ, według wyliczeń
przedsiębiorcy - odrębnie dla każdei z usług wskazanej przez przedsiębiorcę
b) warlośćprocentowa z ogólnej

c) czas trwania niedostępności usługi lub ograniczenia dostępności usług telekomunikacyjnych

(należy wskazać momęnt rozpoczęcia i zakończenia niedostępności lub ograniczenia dostępności
usług telekomunikacyjnych w tbrmacie RRRR-MM-DD, GG:MM)

(o
§-l

-o

d) obszar. na któryrn wystąpiło naruszenle

ź,ABzĄpU/)

,

',.
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ńl*i '
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e) rł,r, yw naruszenia na połaczęnia z numerami alarmowymi

fl wpływ naruszenia na poziom ochrony taiemnicy telekomunikacyinej
g) wpływ naruszenia na możliwośćrealizacji zadań lub obowiązków na rzecz obronności.

bełlieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
h) irrne inlbrmacie o wpływie naruszenia (bez danych osobowych)

4) informacie o nrzvczynie naruszenia
Kategoria naruszenia (na\ęży zaznacryć odpowiednio jedną lub kilka)

b)bład ludzki

r

f-l

.

e) atak a infrasLrukturę

d) awaria sprzętu lub oprogramowanra
e) awaria po stronie podmiotu trzeciego lub współpracującego .................

fl inna (należv wskazać iaka)

............,,..

przyczyny naruszenia (nalęży zaznaczyć odpowiednio jędną

1ub

kilka)

przecięcia kabIa

E

[-l

kradziez kabli

l=l

porł,ódź

ooady śnielru

bllrza

[-l

przerwa w zasilaniu

E

DrzeDlecle
atak fizyczny

cyberatak
źle wprowadzone modyllkacie
złe utrzymanie

ur

E

ządzeń

pzeclążenle Slec1
awaria sprzętu błąd oprogramowanra
r.ł ada procedury
inna (należv podać iaka)

Y. Szczegółowe informac.ie o naruszeniu
l. Opis

nan-lszen

ia uraz z iłlszczególnieniem bezpośrednich przycz\ n jego po,utstania

a) opis naruszenia

PĘau]ea
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b) informacja o urządzeniach, systemach, aplikacjach etc., które spowodowały naruszenie (w
szczególności: nazwa . model. producent, podstawowe dane techniczne etc.)

\łaruŃów pracy vządzeń, systemów, aplikacji etc.,
które spowodowały naruszenie (w szczególności dotyczących: waruŃów atmosferycznych,
c) informacja o wypełnieniu wymaganych

zasilania. dostępu osób trzecich, spełniania wymagań eksploatacyinych etc.)
2. Informacie o podiętych działaniach zapobiegawczych

3. Informacie o podiętych środkach naprawczych

4. lnfbrmacja o podjętych działaniach o których mowa w art.,175 i art..175c ustawy z dnia 16
1ipca 2004r. - Prawo Telekomunikacy jne
5) Inlbrmacja o wpływie naruszenia na infrastrukturę lub usługi innych przedsiębiorców
telekomunikacyinych

VI. Wnioski i inne dodatkowe informacje

@
\--l
C

o
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