
REGULAMIN

PORTALU I NFORMACYJ NEGO

SADU REJONOWEGOW B|ATEJ pODtASKtU

Rozdzial I

Postanowienia o96lne

s 1
Regulamin okreila warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego portal

lnformacyjny Sqdu Rejonowego w Bialej Podlaskiej.

Regulamin normuje obowiqzki izakres odpowiedzialno(ci administratora, jako podmiotu

zarzqdzajecego serwisem oraz prawa i obowiqzki za rejestrowa nych u2ytkownik6w

serwtsu.

3. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowiei

Regulaminu.

4. Uruchomienie Portalu Informacyjnego ma na celu ulatwienie podmiotom upowa2nionym

i uprawnionym w my6l obowiqzujqcych przepis6w prawa, a w szczeg6lno6ci stronom

postqpowania i ich pelnomocnikom, a tak2e sqdziom i prokuratorom dostqpu do

informacji, jakie znajdujq siQ w oprogramowaniu wspomagajqcym biurowoit sqdowq

w sprawach rozpoznawanych przed Sqdem Apelacyjnym w Lublinie oraz s4dami

dzialajqcymi w jego obszarze.

Rozdziaf ll

Definicje

5 2
l lekroi w Regulaminie jest mowa o:

1. Portalu Informacyjnym - rozumie siQ przez to serwis internetowy dostqpny pod

adresem https://portol.lublin.sa.aov.pl umo2liwiajqcy zarejestrowanym u2ytkownikom

dostqp do informacji o stanie sprawy i o czynno6ciach podejmowanych w sprawie,

obejmujqcy swym dzialaniem S4d Apelacyjny w Lublinie oraz sqdy dziaiajqce
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w jego obszarze. Aktualna I ista sqd6w objqtych dziaianiem portalu lnformacyjnego

dostqpna jest w serwisie na podstronie,,Wykaz sqddw"

2. Administratorze - rozumie siq przez to podmiot prowadzqcy serwis internetowy portal

Informacyjny, kt6rym jest Sqd Rejonowy w Biatej podlaskiej z siedzibq przy

ul. Brzeskiej 2O - 22.

3, Regulaminie - rozumie siq przez to Regulamln portalu lnformacy.jnego okre{ajqcy

warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego portal Informacyjny,

ktdry jest dostqpny pod adresem https ://po rtol. lu bli n. so. qov. pl.

4. U2ytkowniku - rozumie siq przez to podmiot upowa2niony i  uprawniony w my6l

obowiqzujqcych przepisdw prawa, a w szczegdlno6ci strony postqpowania i ich

petnomocnik6w, a tak2e sqdzi6w i prokurator6w, ktorzy przez akceptacjq Regulaminu

oraz rejestracjq ipozytywna weryf ikacjq, uzyskal i  dostqp do funkcjonalnodci portalu

Informacyjnego.

5. Loginie * rozumie siq przez to nazwq jednoznacznie identyf ikujqcq u2ytkownika

Portalu Informacyjnego.

6. Ha6le - rozumie siq przez to ciqg znak6w znany wylqcznie u2ytkownikowi Portalu

lnformacyjnego, wymagany w procesie uwierzytelnienia.

7. Sprawie - rozumie siq przez to zestaw dokument6w, czynno(ci i  informacji

o posiedzeniach udostepnianych u2ytkownikowi Portalu lnformacyjnego na jego

koncie.

8. Podmiocie uprawnionym - rozumie siq przez to podmiot upowa2niony I uprawniony

w mySl obowiqzujqcych przepis6w prawa, w szczeg6lno(ci strone postepowania,

pelnomocnika strony postqpowania, prokuratora lub sqdziego.

9. Punkcie informacyjnym - rozumie siq przez to Punkt Obslugi Interesanta Sqdu

Rejonowego w B iatej Podlaskiej.

10. Weryfikac1i u2ytkownika - rozumie siq przez to proces przeprowadzany przez

pracownik6w punktu informacyjnego jednego z sqd6w objqtych dzialaniem Portalu
'  Informacyjnego polegajqcy na weryf ikacj i  danych (w szczeg6lno(ci numeru PESEL),

a w przypadku pelnomocnika profesjonalnego r6wnie2 numeru legitymacji

potwierdzajqcej wykonywanie zawodu prawniczego), z danymi zawartymi

w dowodzie to2samo6cl, a wprowadzonymi przez osobq podczas wypeiniania

,,Wniosku o rejestracjq" w celu zato2enia konta.
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11. Aktywacji  konta - rozumie siq przez to czynno(ci wykonywane przez pracownika

Punktu obslugi Interesant6w sqdu. Aktywacja nastQpuje po pomyflnie zakoiczonej

weryf ikacj i  podmiotu uprawnionego, Jej wynikiem jest wydruk potwierdzajqcy zlo2enie

poprawnych danych na,,Wniosku o rejestracjq konta,,oraz informacje zawierajace

login i  has.io, umo2liwiajqce u2ytkownikowi dostqp do konta.

12. Procesie publ ikacl i  -  rozumie sig przez to proces umo2liwiajqcy synchronizacjq danych

pomiqdzy wewnqtrznymi systemami administratora a bazq serwisu.

13. Koncie - rozumie siq przez to dostqpne dla u2ytkownika miejsce w serwisie,

za poSrednictwem ktorego administrator udostqpnia u2ytkownikowi informacje

o sprawach. Ka2dy z u2ytkownikdw posiada jedno konto obejmujqce wszystkie sprawy,

w kt6rych jest on podmiotem uprawnionym.

14. Koncie peinomocnika profesjonalnego - rozumie siq przez to konto gldwne

o rozszerzonej fun kcjona lno6ci, umo2liwiajqce tworzenie kont zaleznych.

15. Koncie zale2nym - rozumie siq przez to konto powiqzane z kontem gt6wnym,

posiadajqce ograniczony dostqp do wybranych spraw. Konto zale2ne tworzone jest

przez profesjonalnego petnomocnika posiadajqcego konto gl6wne dla os6b

uprawnionych do dostqpu do sprawy.

16. Koncie sqdziego - rozumie sig przez to konto zalo2one dla sqdziego sqdu objqtego

dziaianiem Portalu lnformacyjnego.

1,7. Koncie prokuratury - rozumie sig przez to konto zato2one dla prokuratury.

Rozdziat lll

Zasady korzystania z Portalu Informaryjnego

9 3

1. Utworzenie i  korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i  bezptatne.

2. U2ytkownikiem serwisu mo2e byi wylqcznie osoba f izyczna.

3. Dostqp do informacji  o sprawach, w kt6rych stronE jest osoba prawna jest mo2liwy

poprzez konto u2ytkownika, bqdqcego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem

osoby prawnej lub poprzez konto pelnomocnika procesowego.
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4. Dostqp do informac.j i  o sprawach, w kt6rych stronE jest osoba f izyczna nieposiadajqca

zdolnoici procesowej jest mo2liwy poprzez konto u2ytkownika, DqoEcego

przedstawicielem ustawowym lub poprzez konto petnomocnika procesowego.

5. Dla konta sqdziego dostqp do informacji  mo2liwy jest w zakresie spraw prowaozonycn

w wydziale sqdu, w ktdrym pelni funkcjq orzecznika. Konto dedykowane dla sgdziego

tworzone jest na wniosek sqdziego przez admlnistratora lub pracownika wydziatu bez

potrzeby u przed niej rejestracli.

6. Konto prokuratury obejmuje dostqp do informacji  o sprawach, w kt6rej prokuratorzy

danej prokuratury wystqpujq w charakterze oskar2yciela lub innego uczestnika

postqpowania. Konto dedykowane dla prokuratury tworzone jest dla danej prokuratury

po zfo2eniu stosownego wniosku przez administratora lub pracownika wydziafu bez

potrzeby u przed niej rejestracji,

7. Kaidy, kto wykonuje operacje w ramach serwisu, ponosi od powiedzia lno(i  za skutki

swoich dziata 6.

8. Warunklem korzystania z serwisu jest wyra2enie zgody na przetwarzanie danych

osobowych w rozumieniu art.  23 ust. l  pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych (Dz.U.z201,4r.,  poz. 1L82 tekst jed nol i ty).

Rozdziai lV

Rejestracja

9 4

1. Rejestracja osoby f izycznej dokonywana jest poprzez wypetnienie ,,Wniosku o rejestracjq

konta", dostqpnego na stronie gtdwnej serwisu.

2. Rejestracja osoby f izycznej przebiega w nastqpujqcy sposdb:

1) Zapoznanie siq z Regulaminem i jego akceptacja.

2) Podanie danych osobowych wymienionych ni2ej,  niezbqdnych do ldentyf ikacj i  u2ytkownika

serwisu:

a)  im lq  inazwisko ,

b) adres zameldowania (ul ica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowo6i),

c) numer dokumentu to2sa mo6ci,

d) imiq matki,  imiq ojca,
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e) data i  miejsce urodzenia,

f)  numer P ESE L,

g) ad res e-mai l ,

h) numer legi tymacj i  potwierdzaiEcej wykonywanie zawodu prawniczego (w przypadku

zaznaczenia opcj i,, pelnomocni k profesjonal ny,' ).

3) Fakultatywne podanie sygnatur spraw, kt6re toczq siq z udzialem u2ytkownlka przed

sqdem, kt6ry objQty jest  dzialaniem portalu Informacyjnego.

4) Uzupetnienie kodu z obrazka, znajdujqcego siq na kor icu,,Wniosku o re1estracjq konta,, .

5) Przyci6niqcie przycisku , ,Wy(l i j " ,  co powoduje wy(wiet lenie informacj i  o pomydnym

zto2en iu wniosku.

1- 3.  Nastqpnie nale2y zglosi i  s iq w punkcie informacyjnym jednego z sqddw objqtych

dziataniem Portalu Informacyjnego w celu weryf ikacj i  danych podanych we,,Wniosku

o rejestracjq konta" z wa2nym dokumentem to2samolci ,  a w przypadku profesjonalnego

pelnomocnika rowniei  z legi tymacjq potwierdzajEcE wykonywanie zawodu prawnrczego.

4, Do czasu dokonania weryf ikacj i  dostqp do konta jest  nlemo2l iwy.

5.  PomySlna weryf ikacja kor iczy siq aktywacjq konta oraz wydrukowaniem przez

pracownik6w punktu informacyjnego Sqdu potwierdzenia zalo2enia konta zawierajqcego

login i  haslo,  kt6re otrzymuje u2ytkownik.

6.  Zweryf ikowany u2ytkownik podpisuje oiwiadczenie zgodnie ze wzorem stanowiEce

Zalqczn ik do niniejszego Regulaminu.

7. Sprawy na aktywnym koncie uiytkownika pojawiq siq najwcze(niej  na drugi  dzier i  roboczy

od chwi l i  aktywacj i .

8.  Weryf ikacj i  sygnatur spraw, w kt6rych u2ytkownik 2qda dostqpu, dokonuje kierownik

wtaSciwego sekretar iatu wydziatu lub wskazany przez niego pracownik.

Rozdzial V

Dane osobowe

5 s
1. Podczas rejestracj i  u2ytkownik udziela ad m inlstratorowi danych osobowych zgody na

przetwarzanie danych osobowych w Portalu Informacyjnym.
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Akceptuiqc niniejszy regulamin U2ytkownik wyra2a r6wnie2 zgodq na powierzenie swych

danych osobowych do przetwarzania Sqdowi Apelacyjnemu w Lublinie

i innym sqdom dzlalajqcym na obszarze tej apelacj i  w celu:

a) dostqpu do informacji  o sprawach, ktdrych posiadaczem jest Sqd Apelacyjny

w Lublinie lub inne sqdy z obszaru apelacj i  lubelskiej;

b) zapewnienia jednoli tego systemu obslugi konta na obszarze apelacj i .

Dane osobowe u2ytkownikdw bqdq przetwarzane w budynku, w kt6rym ma siedzibg Sqd

Rejonowy w Bia' lej  Podlaskiej oraz w siedzibie sad6w, o kt6rych mowa w S 5 ust. 2.

Administratorem danych osobowych jest Prezes Sqdu Rejonowego w Biatej podlaskie. j

ktdry dokonu.le przetwarzania danych osobowych u2ytkownika zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity

Dz. l .  z 201,4 r. ,  poz. I I82) i  niniejszym Regulaminem.

Dane osobowe oraz informacje zawarte we ,,Wniosku o rejestracjq konta"

wykorzystywane bqdq przez administratora danych osobowych do weryf ikacj i  to2samo(ci

osoby ubiegajEcej siq o dostqp do serwisu, identyf ikacj i  u2ytkownik6w systemu oraz do

zapewnienia jak najwy2szej jako(ci obslugi u2ytkownika.

U2ytkownik ma prawo wglqdu do przetwarzanych jego danych osobowych w ka2dym

czasie, jak r6wnie2 ma prawo do ich poprawiania oraz do 2qdania ich usuniqcia z bazy

se rwis u.

U2ytkownik wyra2a zgodq na otrzymywanie drogE elektronicznq informacji  o nowych

funkcjonalno6ciach Portalu lnformacyjnego wraz z mo2liwo6ciq wyra2enia zgody na

przetwarzanie danych w zakresie nieobjqtym zgodq okre6lonq w $ 5 ust. 1 i  2.

Rozdziat Vl

Zasady korzystania z senvisu

5 6

1. Wszelkie dzialania majqce na celu utrudnienie lub desta bi l izowa nie dziatania serwisu

stanowiE czyn zabroniony w my6l obowiqzujqcych przepis6w prawa. W przypadku

stwierdzenia dopuszczenia siQ takich dzialari  przez u2ytkownika, administrator zablokuje

konto u2ytkownika oraz zglosi czyn zabroniony w' lalciwym organom. Administrator lest
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r6wnie2 uprawniony do podiqcia dziaiari  maiqcych na celu naprawienie poniesionej przez

niego szkody.

2. Akceptuiqc Regulamin u2ytkownik zobowlqzuje siq w szczegdlno(ci do zaniechania

jakichkolwiek dzialarl  na szkodq administratora oraz innych u2ytkownikdw.

2 .

1..

Rozdzial Vll

Obowiqzki Administratora

9 7

Administrator zobowiqzuje siQ zastosowai Srodki techniczne i  organizacyjne,

zapewniajace ochronq przetwarzanych danych osobowych, odpowiedniq do zagro2eh

oraz kategori i  danych ob.jqtych ochronq.

Administrator zobowiqzuje siq zabezpieczyc dane osobowe przed ich utratq,

uszkodzeniem udostqpnieniem osobom nieu powa2n ionym, zabraniem przez osobq

njeuprawniona, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych oraz zmianq lub zniszczeniem.

Dane osobowe zawarte w Portalu Informacyjnym podlegajq ochronie zgodnie

z rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnqtrznych iAdministracj i  z dnia 29 kwietnia 2OO4

roku w sprawie dokumentacji przetworzonio danych osobowych oroz worunkow

technicznych i organizocyjnych, jakim powinny odpowiodot urzqdzenio i systemy

informotyczne sluiqce do przetwarzonio donych osobowych (Dz. U, Nr 1OO, poz. 1,024).

Rozdziat Vlll

Jprawnienia Uiytkownika

5 8

U2ytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych u2ytkownik6w oraz udostqpniania

swojego konta in nyc h osobom.

U2ytkownik nie ma prawa posiadania dodatkowych kont.

W ka2dym przypadku zmiany danych osobowych, wymaganych do rejestracj i  u2ytkownika

w Portalu Informacyjnym, u2ytkownik zobowiqzany jest powiadomii o tym administratora

w celu aktual izacj i  tych danych.

3 .

1 .

2.

3 .
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4. u2ytkownik ma prawo 2qdai usuniqcia swojego konta z portalu Informacyjnego. w celu

usuniqcia swojego konta u2ytkownik zobowiqzany jest powiadomii pisemnie o tym fakcie

administratora na adres siedziby Sqdu Rejonowego w Bialej podlaskiej podany w 52 pkt 2

Regulaminu lub stawi6 siq osobi6cie z dokumentem to2samo(ci w punkcie informacyjnym

sqd6w objqtych dzialaniem Portalu Informacyjnego,

4 .

Rozdzial lX

OdpowiedzialnoSi Administratora

5 9

Administrator nie ponosi od powiedzia Ino6ci za jakiekolwiek dziaiania u2ytkownika lub

u2ytkownika konta za le2nego,

Administrator zobowiEzuje siq do zapewnienia jak na.lwy2szej jakodci 3wiadczonych ustug.

Administrator nie ponosi odpowiedzia Ino3ci za zakldcenia w funkcjonowaniu serwisu

wywolane si lq wy2szq lub awariq sprzqtu,

Administrator nie ponosi od powiedzia lnodci za czasowq niedostqpno6i serwisu,

wynikajqcq z dokonywania zmian i  ulepszed w serwisie. O przerwach technicznych

i czasie ich trwania uiytkownicy zostana powiadomieni na gidwnej stronie serwisu.

3-.

Rozdziat X

Przepisy koricowe

5 1 0

Regulamin Portalu Informacyjnego dostqpny jest pod adresem strony internetowej

http s : //po rto l. I u b I i n. so. q ov. p l.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowied Regulaminu

Portalu lnformacyjnego w ka2dym czasie.

PREZLS S.{D r i RN.I\N 011TGo

2.

3 .

Biala Podlaska. dnia 31" s ieronia 2015 roku
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