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Lublin, dnia2

Do
Prezesa Sądu Rejonowego
w Radzyniu Podlaskim

.2_015 "roku

Sąd Rejonowy w Radzyniu
ul. Wyszyńskiego 5
21-300 Radryń Podlaski

Podmiot wnoszący petycję:
radca prawny Konrad Cezary Łakomy
adres:
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
ul. Onyksowa lil1
20-582 Lublin
tel,722001016 _
ę-mail:
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Na podstawie art. 2 ust. l ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 5.09.2014 t., poz.

ll95) niniejszym proszę o dostosowanie stosowanych w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim
zasad anonimizacji dokumentów zawierających informację publiczną z uwzględnieniem tego, że celem
anonimizacji powinna byó tylko rcalizacja ochrony określonych w ustawach praw i wolności osób i
podmiotów gospodarczych, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ważnego interesu
gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Kons§rtucji). Anonimizacja dokonywana bowiem w szerszym
zakresie, niż pozwala na to przlłvołany wyżej przepis konstytucyjny, prowadzió możę do pozbawienia
bądź utrudnienia pełnego dostępu do informacji publicznej osób do tego dostępu uprawnionych,

Mając na uwadze powyższe proszę o dostosowanie stosowanych w Sądzie Rejonowym w
Radzyniu Podlaskim zasad anonimizacji dokumentów zawierających informację publiczną do art. 61
ust.3 Konstytucji i art. 5 ust. 3 ustawy zdnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.
DzU. z20|4 r., poz782 , 1662), poprzez (o ile obowiązek anonimizacji nie wynika zpotrzeby ochrony
porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa |ub tęZ waznego interesu gospodarczego państwa)
wyraźne w}łączenie §poaranonimizacji, w szczegóirtośei:

1) danych osobowych innych niż danę wrazliwe (sensytywne), o których mowa w art. 27 ust, l
ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2002 r., nr 101, poz.
926 zę zm.) osób pełniących funkcje publiczne, występujących w postępowaniu
administracyjnym, sądowoadministracyjnym lub sądowym w jakimkolwiek charakterze, lub
jeże|i orzeczenie podlegające anonimizacji o nich wspomina, jeżeli ma to jakikolwiek związekz
pełnieniem tych funkcjiprzez te osoby;

2) danych osobowych innych niż danę wrazliwe (sensytywne), o których mowa w art. 27 ust, I

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronię danych osobowych (Dz.U. z2002 r., nr 101, poz.
926 zę zm.) osób innych niz osoby pełniące funkcje publiczne, jeżeli oczywiste jest, ze
ujawnienie ich nie będzie prowadzić do naruszenia prywatnościtych osób;

3) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, chyba że dany przedsiębiorca w Ębie art. 11

ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w ramach
toczącego się postępowania zastrzęgł na piśmie lub ustnie do protokołu ich poufność;
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4) nazw organÓW instYtucji, urzędów 
. 
panstwowych biorących udział w postępowaniu wjakimkolwiek charakterze, równiez w charakt..r. ,t ony lub'do których |ublikowan ę orzęczęnięodnosi się w jakikolwiek sposób oraz miejscowości, w których znajdują się ich siedziby, bądźsiedziby ich jednostek terenowych;

5) danYch indYwidualizujących akty administracyjne, orzęczęnia sądowe lub jakiekolwiek inneindYwidualne akty o charaktęrz2 wJadcz,rm'wyóane na podstawie procedury regulowanej
ustawą, do których odnosi się w jakikolwiek .porOb publikówan ę orzęczenię w szczęgólnościsygnatury/nĘ..y sĘraq daty wydania konkretn ych rczstrzygnięć;

6) nazw gęograftcznYch, jeŻeli nie doprowa dzi to do naruszenia'czyjejkolwiek prywatności lub
taj emnicy j e go przedsiębiorstwa, której poufno śó zastrze g};

7) adresów, chYba ze ujawnienie ich doprowadziłoby do naruszenia prywatności osoby ftzycznej;8) nazwY koŚciołów i związków wyŻnaniowych, chyba ze ujawnieni" 
-i.ł, 

prowadziłoby doujawnienia danYch osobowych wrażliwych'(sensytyłvne;, o których mowa w art. 27 ust. 1ustawY z dnia 29 sierPnia 1997 l o ochronie danyclr osobowych (bz.U. z2002 r., nr 101, poz.
926 ze zm.);

9) nazw jakichkolwiek osób Prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami
Pra'"vnYmi, które nie są Przedsiębiorcami, jeśli z treści orŹecr"nił ń" *niku, ze prowadzi,łoiy
to do naruszenia prywatności jakiejkolwiek osoby fizycznej;

l0) nazw jakichkolwiek Przedsiębiorców, jeżeli * .u.u.-h toczącego się postępowania nie zastrzeg)na PiŚmie lub ustnie do Protokołu żę sam fakt występowania-w charakterze strony iv
PostęPowaniu, w ramach którego zostaje wydane orr""."ri" podlegające anonimizacji stanowijego tajemnicę przedsiębiorstwa i zasttzega jej poufność

Wnosząc PovłryŻs!4PetYcję pragnę ulyraziĆpogląd, żę anonimizacja dokumentów zawierających
informację Publiczną dokonYwana jesi w. interesię pibii."ny- wówczas, gdy nie jest posuni ęta zb>Ądaleko, W szczególnoŚci brak jest podstaw prawnych do dokonyrvania"anonimizacji informacji
dotYczącYch organów, urzędóq ins§łĘi publicŻnych, czy numerów i dat wszelkiego rodzaju orzeczeń
wYdawanYch na Podstawie ustawy. Dokonywanielakiejk-olwiek anonimizacji ni. po*inn o wyl<raczać
Poza ramY zakreŚlone art. 61 ust. 3 Konstytucji i art. 5 uJta*y o dostępie oo inrormac;i publicznej.

JednoczeŚnie na Podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia ll lipca 2014 roku o petycjach vryrażam
zgodę na ujawnienie na stronie internetowej, o której mowa w art. 8 ust. l w/w ustawy moich danych
osobowych.
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