REGULAMIN
PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJOI§OWEGO
W RADZYNIU PODLASKIM

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
l, Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal
Informacyjny Sądu Rejonowego rv Radąmiu Podlaskim
2.

Regulamin normuje obowiąki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu
zuządzającego serwisem oTaz prawa

i

obowiązki zarejestrowanych użytkownikÓw

serwlSu.

3. Warunkiem koniecznym

do

korzystania

z

serwisu jest akceptacja postanowień

Regulaminu.

4.

Uruchomienię Portalu Infonnacyjnego ma na celu ułatwięnie podmiotom upoważnionYm

i

uprawnionyrn w myślobowiązujących przepisów prawa, a

postępowania

i

w

szezęgÓlnoŚci

stronom

ich pełnomocnikom, orzecznikom dostępu do danych o sprawie, treŚci

protokołórv (w tym protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego

dźwięk albo obraz

i dzwięk)

oraz pism sądowych

i

procesowych, jakie znajdują się

w oprogramowaniu wspomagającyrn biurowośćsądową w §prawach rozpoznawanYch
przed Sądem Apelacyjn5.łrn lv

Lublinie oraz sądami działającpni w jego abszarze.
Rozdzial II
Definicje

§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1, Portaiu lnfonnacyjnym

-

rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod

adresem htuls://!łortal.!ublin,sa.gol,,plumozliwiający zarejestrov/an}m użytkownikom

dostęp do infbrmacji o stanie spra\^/y

i o czlmnościach podejmowanych w

sprawie-

jego
obejmujący sw)rm działaniem Sąd Apelacyjny w Lublinie. oraz sądy dzińające w
obszarze..Aktualna lista sądów objetych działaniem Portalu Informacyjnego dostęPna
jest w serwisie na podstronie ,,Wykaz sądórł"'.
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2.

Administratorze - rozumie się przez to podmiot prowadzący serwis intemetowy Portal

Informacfny, któryrn jest Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

z

siedzibą przy ul.

Stefana Kardynała Wyszynskiego 5, 21 -300 Radzyn Podlaski.

3.

Regularninie

-

rozumie się przez to Regulamin Porlalu informacyjnego określający

waruŃi korzystania oraz fuŃcjonorvania senvisu internetowego Portal Informacyjny,
który j est dostępny pod adresem

4. UżYtkowniku

-

h try§", /lpo rt a l. ! ub

l i n. s

a. grł,. p

l

.

rozumie się przez to podmiot upowazniony

obowiązujących przepisów prawa.

i

a w szczególności strony

uprawniony w myśl

i

postępowania

ich

Pełnomocników. orzeczników. którzy, uzyskali dostęp do Portalu Inforrnacyjnego.

5. Loginie - rozumie się przez to

nazwę jednoznacznie identyfikującą uży.tkownika

Portalu Intbrmacyjnego.

6.

'l.

HaŚle

-

rozumie się przez to ciąg znaków znany wyłącznie uzflkor.vnikowi Portalu

Informacyj nego, wyrnagany w pro c esi e uwi erzytelnieni a.

SPrawie

o

-

rozumie się przez to zęstarv dokumęntów, czynności i informacji

posiedzeniach udostępnianych uży,tkownikowi Portalu Informacyjnego na jego

koncie.

8.

Podmiocie uprawnionym

-

rozumie się przez to podmiot upowazniony i uprawniony

w myŚl obowiązujących przepisów

prawa,

w

szczególności stronę postępowania,

Pełnomocnika strony postępowania. orzecznika a także osoby upowaznionę przęz
podmiot publiczny (w ramach uprawnień Konta podmiotu publicznego).

9.

Punkcie informac,vjnyrn - rozumie się przez to Biuro Obsługi Interesantów sądu lub
Punkt Informacyjny sądu.

10.

Weryfikacji uzytkownika - rozumie się przez to jeden z poniższych procesów:
a) proces przeprowadzany przez pracowników puŃtu informacyjnego sądu
polegający na werl.fikacji danych wprowadzonych podczas wypełniania ,,Wniosku o
rejestrację" w cęlu założęnia konta, z danymi zawartymi w dowodzie tożsamości(z
wyłączeniem adresu) i legitymacji służbolvej, o ile typ konta tego w}łrnaga.

b)

Proces przeprowadzany przez pracowników Punktu informacyjnego

sądu

polegający na przyjęciu od profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem lub

radcą prawnym oryginału pełnomocnictwa, z którego wynika umclcowanie do
dokonania czyrności i oświadczeniu użytkownika, w zakresie prawidłowości danych

podlegających weryfikacji, zgodnte ze wzorem ,,Wetryfikacja użytkownika przęz
pełnomocnika" (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz podpisanego przez użytkownika

str. 2

,,Oświadczenia" (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Pracownik punktu informacyjnego
sądu przekazuje dokumenty do Admiratora Bezpieczeństwa Informacji,

c) Proces polegający na złożęniuprzez użytkorvnika ,,Oświadczenta" (Zaląeznik nr 2

do

Regulaminu) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznytrr w
rozumieniu art,3 pkt 12 Rozporządzenta Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej

i

usług zaufania w

odniesięniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające
dyrektyłvę l999l93lWB albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP do

Sądu Rejonowego w Radąmiu Podlaskim.

l1.Aktylvacji konta

-

rozumie się przez to czlmności wykonywanę ptzęz pracownika

Punktu informacyjnego sądu. Aktywacja następuje po pomyślnie zakończonej
weryfikacji podmiotu uprawnionego, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, a

jej wlnikiem jest wydruk zaw.ierający login

i

hasło umozlirviające użl'tkorvnikowi

dostęp do konta. Jeżeli werl,fikacja została pfzeprowadzona w sposób, o którym mowa

w pkt. 10 lit. c _ pracownik punktu informacyjnego drukuje podpisane oświadczenie i
na adres e-mail podany we wniosku przesyła login. W celu uzyskania hasła do Pońalu

Informacyjnego podmiot uprawniony korzystĄąc

z

dostępnej w panelu logowania

opcji ,,Zapomniałem hasła" podaje wskazany we ,,Wniosku o Ąestrację konta" swój
adres e-mail, na który Portal Informacyjny wysyła link umożliwiający zdefiniowanie
pierwszego hasła.
12.

procesię publikacji

*

rozumie się przez to pTocęs umożiiwiający synchronizację

danych pomiędzy wewnętrznvmi systemami administratora

a bazą

serwisu. O

udostępnionej w Potalu Informacyjnyn bazie spraw, a w szczególności czasookresie.

nazrvach repertoriów w_vdziałowych, decyduje Prezes danego sądu. Wykaz typów
spraw i początków publikacji określa Zńącznlk nr 4 do Regulaminu.
13.

Koncie głównyn - rozumie się przez to dostępne dla użytkownika miejsce w serwisie,
za pośrednictwem którego Administrator udostępnia użlkownikowi informacje
o sprawach. Zkńdymkontem/subkontem musi być skojarzony unikalny adręs e-mail.

Każde konto/subkonto moze być przypisane tylko do jednego adresu e-mail.
14.

Koncie pełnomocnika profesjonalnego rozumie się przez to konto główne
o roz szerzonej fu nkcj onalno

ci, umożliwiaj ące tworz

ś

eni ę

kont za7eżny ch.

l5.Koncie za|eżnym _ rozumie się przez to konto powiązane z kontem głównym,
posiadające ograniczony dostęp do wybranych spraw dostępnych na koncie głównYm-

str, 3

Konto zależne tworzone jest przez profesjonalnego pełnomocnika posiadającego
konto główne dla osób, które uprawnia w srł,oim irnieniu do dostępu do sprawy.

16.Koncie orzecznika

-

rozumie się przez to konto zńożone dla sędziego, asesora

sądowego lub referendarza sądu objętego działanięm Portalu informacyjnego.
17.

Koncie podmiotu publicznego - rozumię się przez to konto założonę dla osoby
upowźnioneJ, przez kierornnika jednostki podmiotu publicznego, do zarządzania
dostępami pracownikórv podmiotu publicznego

do spraw podmiotu publicznego

występującego w charaktęrzę uczestnika postępowania (strony, oskarżyciela itp.)
18.

Koncie pragownika podmiotu publicmego

-*

rozumie się przez to konto powiązane z

kontem podmiotu publicznego posiadające ograniczony dostęp do wybranych spraw

dostępnych dla podmiotu publicznego występującego

w

charakterze uczestnika

postępowania (strony, oskarzyciela itp,).
19.

Koncie służbow)rm - Koncie sfużbowym

-

pracownika sądu lub obsługi technicznej w

rozumie się przez to konto zŃożonę dla

Ęłnadministratora

sądu, administratora

Portalu Informacyjnego orąz pracownika pomocy technicznej (helpdesk), w zwtązkuz
rea|izacją przez niego

obowiąków służbowych.

Rozdział III
Zasady korzystania z Portalu Informacyjnego

§3
1.

Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

ż.

sprawy na aktywnl,m koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień
roboczy od chwili odnotowania czynnościw systemie biurowym sądu, a protokół
utrwalony za pomocą urządzenta rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk najwcześniej
po czterech dniach roboczych od utrwalenia.

3.

Weryfikacji sygnatur spraw, w których uzytkownik żąda dostępu, dokonuje kierownik
właściwegosekretariatu wydziału lub wskazany przez niego pracownik,

4.

Uży,tkownikiem serwisu moze byc w.vłącznie osoba ftzyczna.

5.

Dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możlirvy
poprzęz kontó uzytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem

osoby prawnej upoważnionp ptzez kierownika jednostki podmiotu publicznego,
pracownikiem lub poplzez konto pełnomocnika procesowęgo.

str. 4

6.

Dostęp do informacji o sprawach,

r,v

których stroną jest osoba ftzyczna nieposiadająca

zdolnościprocesowej jest mozliwy poptzez konto uzy,tkownika,,

będącego

przedstawicięlem ustawowyrn lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

7.

Dla konta orzecznika dostęp do informacji mozliwy jest w zakresie spraw prowadzonych
w wydziale sądu, w którym pełni funkcję orzecznika lub w zakresie §praw w wydziałach
wskazanych ptzez pręż.esa sądu. Konto orzecznlka tworzone jest na wniosek orzecznlka
1ub

jeślidostęp do spraw wykracza poza rvydział w ktorym pracuje na wniosek prezesa

sądu przez administratora lub pracownika wydziału bezpotrzeby uprzedniej

8.

Ęestracji,

Użytkownik, który w sprawie przestał być podmiotem uprawnionym, a nadal posiada na
nieuprawniony dostęp

o

lub zauważył, ze
do informacji o sprawie, powinien w celu odebrania

Portalu Informacyjnym dostęp do informacji

sprawie

posiada
dostępu

niezwłocznie powiadomić o tirm fakcie Administratora lub centrum wsparcia portali (na
podany na podstronie ,,Pomoc" zgłoszeniowy telefon lub adres e-mail).

g. W celu uzyskania

do informacji o sprawie, do której Użytkowrrik jest
uprawniony, a intbrmacja o sprawie nie pojarviła się automatycznie na koncie
dostępu

Uzytkownika, tależy wypełnić ,,Wniosek o udzielenie dostępu do sprawy".
10.

Kazdy, kto wykonuje operacje w ramach serwisu, ponosi odpowiedzialnośc za skutki
swoich dzińń.

ll.Warunkiem korzystania

z

serwisu jest wyrazenie zgody na przetwarzanię danych

osobowych w rozumieniu art. 23 ust.

1

pkt l ustawy z dnia 29 sierpnia |997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz, U, z 2al6 r. poz,92ż), przez złozenie w Punkcię Informacyjnym
sądu oświadczęniazgodnie ze wzorem nr 2 do Regulaminu Portalu lnformacyjnego.

Rozdział IV

§4
Rejestracj a konta głównego użytkownika i profesjonalnego pełnomocnika

1.

Rejestracja osoby ftzycznej dokonyrvana jest poprzez ,,ł,ypełnienie ,,Wniosku o rejestrację
konta", dostępnego na stronie głównej sętwisu.

2. Rejestracja osoby ftzycznej przebiega w następujący sposób:
1) Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
2)

Podanie danych osobowych wirmienionych niżej, niezbędnych

do

identyfikacji

użytkownika serwisu:

a.
b.

imię.
drugie imię (opcjonalnie),
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c.
d.
e.

nazwisko,
seria i numer dokumentu tozsamości.

kraj dla obcokrajowca (w przypadku zaznaczęnia opcji ,,Obcokrajowiec bez numeru
PESEL"),

f.

numel PESEL,

o
b.

data urodzenia,

h.

miejsce urodzenia.

i.

imię ojca,

J.

imię rnatki,

k.

telefon (opcjonalnie, jego podanie moze ułatrvić kontakt w sytuacji tozwlązryania przez

problemów technicznych przez Centrum Wsparcia Portali oruz w kontaktach ze strony
sekretariatów sądowych),
l.

fax (opcjonalnie),

m.

adres e-mail (indyrvidualny i unikalny w Pońalu Informacyjnego),

n.

numer legitymacji potwierdzającej wykonlłvanie zawodu prawniczego (w przypadku
zaznaczęnia opcji,,pełnomocnik profesj onalny").

3) Uzupełnienie kodu

z

obrazka. znajdującego się na końcu,,Wniosku o rejestrację konta".

4) Przyciśnięcie przycisku ,,Dalej". porvoduje przejście do odnotowania danych adresowych.
5) Podanie danych adresowych: obligatoryjnego adresu zameldowania

(ulica, nr domu" nr

mieszkania, kod pocztowy, miejscowośc), a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika

adresu kancelarii

i

opcjonalnie dodatkowych adresów złożonychw aktach spraw

sądowych.
6) Opcjonalne podanie sygnatur §praw, które toczą się z udziałem uźytkownika przed sądem,

który objęty jest działaniem Portalu Infbrmacyjnego.

3.

Następnie należy przeprowadzić weryfikację uzytkownika z godnie z procedurą opisaną

w§2pkt,10.

4,
5.

Do czasu dokonania weryfikacji dostęp do konta jest niełnożliwy,
Pomyślna weryfikacja kończy się aktywacją konta,

§4a
Rejestracja konta podmiotu publicznego

l.

Konto podmiotu publicznego zakładane jest w Portalu Informacyjn}m na pisemny
,,Wniosek o załozenię konta dla administratora podmiotu publicznego" (ZaŁącznik nr 3 do

Regulaminu) zlożony przęz orgarl podmiotu publicznego do prezesa jednego

z

sądów

str. 6

objętych działaniem Portalu informacyjnęgo,

z

informacją

o

akceptacji niniejszego

regulaminu.

2.

Administrator podmiotu publicznego otrzymuje drogą elektroniczną na adres e-mail od

pracownika sądu login do konta podmiotu publicznego,

W cęlu uzyskania hasła do

Portalu Informacyjnego administrator podmiotu publicznego korzystając z dostępnej w
panelu logowania opcji ,,Zapomniałem hasła" podaje wskazany we ,,Wniosek o założenie

konta dla administratora podmiotu publicznego" srvój adres e-mail, na który Portal
Informacyj ny wysyła iink umozliwiaj ący zdefi niowanie pierwszego hasła.

3.

Administrator podmiotu publicznego samodzielnię zaYJada konta

w ramach

własnej

organizacji.

4, Jeżeli względy

techniczne Portalu Intbrmacyjnego na to pozwalają podmiot publicznY

moze wskazac rvięcej niż jednego administratora podmiotu publicznego.

5.

Administrator podmiotu publicznego samodzięlnie administruje danymi użytkownikow,
dla których zńożonę zostało przez niego konto.

Rozdział V
Dane osobowe

§5

1.

Użytkownik udziela administratorowi danych osobowych zgody na przetwarzanie danych
osobowych w Portalu Informacyj nym.

ż, Akceptujac

niniejszy regulamin Użltkownik wyńa równiez zgodę na powierzenie

swych danych osobowych do przetwarzania Sądowi Apelacyjnymi w Lublinie

i inn5.łn sądom działająclłrr naobszarzę apelacji lubelskiej rv celu:

a) dostępu do intbrmacji o sprawach, ktorych posiadaczem jest Sąd ApelacYjnY
w Lublinie lub inne sądy z obszaru apelacji lubelskiej.
b) zapewnienia jednolitego systemu obsługi konta na obszarze apelacji.

3.

Darre osobowe użytkowników będą przetwarzane w budynkach, w których ma siedzibę

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim oraz w siedzibie sądów, o których mowa W §
ust. 2.

4.

Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego

w

5

RadzYniu

podlaskim, który dokonuje przetwarzania danych osobowych uzytkownika zgodnie
z przepisami ustawy z dnia29 sierpnia |997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z2016 r. poz. 9ż2)i niniejszlm Regulaminem.
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5.

Dane osobowe oraz intbrmacje zalNarte we ,,Wniosku o rejestrację konta"
wykorzystywane będą ptzez administratora danych osobowych do weryfikacji
tożsamoŚci osoby ubiegającej się

o

dostęp do setwisu, identyfikacji użlkowników

systemu oraz do zapewnienia jak na;wyższej jakości obsługi uźytkounika.
6.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanychjego danych osobowych w
§za§ie,

kżdyn

jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do źądaniaich usunięcta z bazy

serwisu.
7,

Użytkownik wyrńa zgodę na otrzynyr,vanie drogą elektroniczną informacji o nowych
funkcjonalnościach Portalu Informacyjnego. wraz

z mozliwościąwyrażenia zgody

przętwarzanie danych w zakresie nieobjętym zgoda określonąw § 5 ust.

l

na

i 2.

Rozdział YI
Zasady korzystania z serwisu

§6
l

1.

Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie dztńania sęrwisu
stanowią czyn zabtoniony w myślobowiązująclch przepisów prawa. W przypadku
stwierdzenia dopuszczenia się takich działń przez uży,rkownika, administrator zablokuje

konto uży,tkownika oraz zgłosi cz5m zabroniony łvłaściwymorganom. Administrator jest
równisż uprarvniony do podjęcia dztńań mających na celu naprawienie poniesionej przez
niego szkody.
ż.

Akceptując Regulamin uzytkownik zobowiązuje się rł, szczególności do zaniechania
jakichkolwiek działan na szkodę administratoTa oraz innych uzytkowników.
Rozdział VII

Obowiązki Administratora

1.

Administrator. zobowiązuje

się

§7
zastosować środkitechniczne

i

organizacyjne,

zapewniające ochronę ptzetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną,
2.

Administrator zobowiązuje

się

zabezpieczyc dane osobowe przed

ich

utratą,

uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupowaznion)..rn, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem

z

naruszeniem ustawy

z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o

octrronie danych osobowych oTaz zmlaną lub zniszczeniem.

str. B

3.

Dane osobowe zawartę

z

w

Portalu Informacyjnym podlegają ochronie zgodnie

razporządzęniem Ministra Spraw Wewnętrznych

2004 r,

w

i

Administracji

z

dnia 29 kwiętnia

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz waruŃów

technicznych

i

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać vrządzenta

i

systemy

informatyczne służącedo przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Rozdział VIII
[-Iprawnienia Użytkownika

§8
l.

Użytkownik.nie ma prawa korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania
swojego konta innych osobom.

2.

Uzytkownik nie ma prawa posiadania dodatkowych kont głównych.

W kżdym

przypadku zmian,v danych osobowych, wynaganych do rejestracji uzytkownika w
Portalu Informacyjnym, uży,tkownik zobowiązany jest powiadomić o tym administratora
w celu aktualizacji tych danych.
3.

Uzytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego aktywnegcl konta

z

Portalu

Informacyjnego. W celu usunięcia swojego akty"wnego konta uzytkownik zobowiązany
jest powiadomić pisemnie o tym fakcie administratora na adres siedziby Sądu podany w

§2 pkt 2 Regulaminu lub stawić się osobiście z dokumentem tożsamościw punkcie
informacyjnym sądów objętych działaniem Portalu lnformacyjnego lub złażyćstosowne
oświadczenie podpisane podpisem potwierdzonym profilem zaufanyTn ePUAP. Jeżęli

proces rejestracji konta

nie zosIał dokończony, a konto w

systernie ma status

,,Zarejestrowany" użytkownik ma prawo za pośrednictwem Centrum Wsparcia Portali

żądaćusunięcia takiego konta poprzęz kontakt telefoniczny dzwoniąc

z

numeru

podanego we ,,Wniosku o rejestrację konta" lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

pisząc z adresu e-mail podanego we ,,Wniosku o Ęestrację konta"

.

Rozdział IX
Odpowiedzialność Administratora

1.

§9
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwięk dztałania podmiotu
posiadającego dostęp do Portalu Informacyjnego,
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2.

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyźszej jakościświadczonych
usług.

3.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócęnta w fuŃcjono*uń., serwisu
wywołane siłą wyzszą lub awańą.

4.

Administrator.
wyrrikającą

z

nie ponosi odpowiedzialności za czasową
dokonyłvania zmian

i

ulepszeń

niedostępnośćserwisu,

w serwisię. O planowanych przerwach

technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie
sęrwisu.

Rozdział X
Przepisy końcowe

1.

§10
Regulamin Pońalu Informacyjnego dostępny jest pod adresem strony internetowej
hłtns : /'l o0 rtcł l. l ub

2,

l i n. s

a,so

t,.

Dl

.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu
Portalu Informacyjnego w każd5.łnczasie.
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