
Zaiqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 14/2015 
Prezesa Sqdu Rejonowego w Garwolinie 

z dnia 10 listopada 2015 roku 

R E G U L A M I N 

P O R T A L U I N F O R M A C Y J N E G O 

S 4 D U R E J O N O W E G O W G A R W O L I N I E 

Rozdzia! I 

Postanowienia ogolne 

I I 

1. Regulamin okresla warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu intemetowego Portal 

Informacyjny S^du Rejonowego w Garwolinie. 

2. Regulamin normuje obowi^zki i zakres odpowiedzialnosci administratora, jako podmiotu 

zarz^dzaj^cego serwisem oraz prawa i obowi^zki zarejestrowanych uzytkownikow 

serwisu. 

3. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowien 

Regulaminu. 

4. Uruchomienie Portalu Informacyjnego ma na celu ulatwienie podmiotom upowaznionym i 

uprawnionym w my si obowi^zuj^cych przepisow prawa, a w szczegolnosci stronom 

post^powania i ich pelnomocnikom, a takze s^dziom i prokuratorom dost^pu do 

informacji, jakie znajduj^ si? w oprogramowaniu wspomagaj^cym biurowosc s^dow^ 

w sprawach rozpoznawanych przed S^dem Rejonowym w Garwolinie. 

Rozdzial I I 

Definicje 

§ 2 

Ilekroc w Regulaminie jest mowa o: : 

1. Portalu Informacyjnym - rozumie si? przez to serwis intemetowy dost?pny pod 

adresem https-.//portal.lublin.gov.pl umozliwiaj^cy zarejestrowanym uzytkownikom 

dost?p do informacji o stanie sprawy i o czynnosciach podejmowanych w sprawie, 

obejmuj^cy swym dzialaniem S^d Rejonowy w Garwolinie. 
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2. Administratorze - rozumie si? przez to podmiot prowadz^cy serwis internetowy Portal 

Informacyjny, ktorym jest S^d Rejonowy w Garwolinie z siedzib^ przy ul. Aleja 

Legionow 46. 

3. Regulaminie - rozumie si? przez to Regulamin Portalu Informacyjnego okreslaj^cy 

warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu intemetowego Portal Informacyjny, 

ktory jest dost?pny pod adresem https.//portal, lublin.sa.gov.pl. 

4. Uzytkowniku - rozumie si? przez to podmiot upowazniony i uprawniony w mysl 

obowi^zuj^cych przepisow prawa, a w szczegolnosci strony post?powania i ich 

pelnomocnikow, a takze s?dzi6w i prokuratorow, ktorzy przez akceptacj? Regulaminu 

oraz rejestracj? i pozytywnq weryfikacj?, uzyskali dost?p do funkcjonalnosci Portalu 

Informacyjnego. 

5. Loginie - rozumie si? przez to nazw? jednoznacznie identyfikuj^c^ uzytkownika 

Portalu Informacyjnego. 

6. Hasle - rozumie si? przez to ci^g znakow znany wyl^cznie uzytkownikowi Portalu 

Informacyjnego, wymagany w procesie uwierzytelnienia. 

7. Sprawie - rozumie si? przez to zestaw dokumentow, czynnosci i informacji 

0 posiedzeniach udost?pnianych uzytkownikowi Portalu Informacyjnego na jego 

koncie. 

8. Podmiocie uprawnionym - rozumie si? przez to podmiot upowazniony i uprawniony 

w mysl obowi^zuj^cych przepisow prawa, w szczegolnosci stron? post?powania, 

pelnomocnika strony post?powania, prokuratora lub s?dziego. 

9. Punkcie informacyjnym - rozumie si? przez to Biuro Podawcze s^du lub Punkt 

Informacyjny s^du. 

10. Weryfikacji uzytkownika - rozumie si? przez to proces przeprowadzany przez 

kierownikow sekretariatow Wydzialow lub pracownikow sekretariatow Wydzialow 

S^du Rejonowego w Garwolinie, polegaj^cy na weryfikacji danych (w szczegolnosci 

numeru PESEL, a w przypadku pelnomocnika profesjonalnego rowniez numeru 

legitymacji potwierdzaj^cej wykonywanie zawodu prawniczego), z danymi zawartymi 

w dowodzie tozsamosci, a wprowadzonymi przez osob? podczas wypelniania 

„Wniosku o rejestracj?" w celu zaiozenia konta. 

11. Aktywacji konta - rozumie si? przez to czynnosci wykonywane przez kierownikow 

sekretariatow Wydzialow lub pracownikow sekretariatow Wydzialow S^du 

Rejonowego w Garwolinie. Aktywacja nast?puje po pomyslnie zakohczonej 

weryfikacji podmiotu uprawnionego. Jej wynikiem jest wydruk potwierdzajqcy 

Str. 2 



zlozenie poprawnych danych na „Wniosku o rejestracj? konta" oraz informacje 

zawieraj^ce login i haslo, umozliwiajqce uzytkownikowi dost?p do konta. 

12. Procesie publikacji - rozumie si? przez to proces umozliwiaj^cy synchronizacj? 

danych pomi?dzy wewn?trznymi systemami administratora a baz^ serwisu. 

13. Koncie - rozumie si? przez to dost?pne dla uzytkownika miejsce w serwisie, 

za posrednictwem ktorego administrator udost?pnia uzytkownikowi informacje 

o sprawach. Kazdy z uzytkownikow posiada jedno konto obejmuj^ce wszystkie 

sprawy, w ktorych jest on podmiotem uprawnionym. 

14. Koncie pelnomocnika profesjonalnego - rozumie si? przez to konto glowne 

o rozszerzonej funkcjonalnosci, umozliwiaj^ce tworzenie kont zaleznych. 

15. Koncie zaleznym - rozumie si? przez to konto powi^zane z kontem glownym, 

posiadaj^ce ograniczony dost?p do wybranych spraw. Konto zalezne tworzone jest 

przez profesjonalnego pelnomocnika posiadaj^cego konto glowne dla osob 

uprawnionych do dost?pu do sprawy. 

16. Koncie s?dziego - rozumie si? przez to konto zalozone dla s?dziego s^du obj?tego 

dzialaniem Portalu Informacyjnego. 

17. Koncie prokuratury - rozumie si? przez to konto zalozone dla prokuratury. 

Rozdzial I I I 

Zasady korzystania z Portalu Informacyjnego 

§ 3 

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

2. Uzytkownikiem serwisu moze bye wyl^cznie osoba fizyczna. . , 

3. Dost?p do informacji o sprawach, w ktorych strong jest osoba prawna jest mozliwy 

poprzez konto uzytkownika, b?d4cego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem 

osoby prawnej lub poprzez konto pelnomocnika procesowego. 

4. Dost?p do informacji o sprawach, w ktorych strong jest osoba fizyczna nieposiadaj^ca 

zdolnosci procesowej jest mozliwy poprzez konto uzytkownika, b?d4cego 

przedstawicielem ustawowym lub poprzez konto pelnomocnika procesowego. 

5. Dla konta s?dziego dost?p do informacji mozliwy jest w zakresie spraw prowadzonych 

w wydziale s^du, w ktorym pelni funkcj? orzecznika. Konto dedykowane dla s?dziego 

tworzone jest na wniosek s?dziego przez administratora lub pracownika wydzialu bez 

potrzeby uprzedniej rejestracji. • 
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6. Konto prokuratury obejmuje dost?p do informacji o sprawach, w ktorej prokuratorzy 

danej prokuratury wyst?puJ4 w charakterze oskarzyciela lub innego uczestnika 

post?powania. Konto dedykowane dla prokuratury tworzone jest dla danej prokuratury po 

zlozeniu stosownego wniosku przez administratora lub pracownika wydzialu bez 

potrzeby uprzedniej rejestracji. 

7. Kazdy, kto wykonuje operacje w ramach serwisu, ponosi odpowiedzialnosc za skutki 

swoich dzialah. 

8. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrazenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.). 

Rozdzial IV 

Rejestracja 

§ 4 

1. Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest poprzez wypeinienie „Wniosku o rejestracj? 

konta", dost?pnego na stronie glownej serwisu. 

2. Rejestracja osoby fizycznej przebiega w nast?puJ4cy sposob: 

1) Zapoznanie si? z Regulaminem i jego akceptacja. 

2) Podanie danych osobowych wymienionych nizej, niezb?dnych do identyfikacji 

uzytkownika serwisu: 

a. imi? i nazwisko, 

b. adres zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowosc), 

c. numer dokumentu tozsamosci, 

d. imi? matki, imi? ojca, •. - = 

e. data i miejsce urodzenia, - =̂ 

f numerPESEL, 

g. adres e-mail, 

h. numer legitymacji potwierdzaj^cej wykonywanie zawodu prawniczego (w przypadku 

zaznaczenia opcji „pelnomocnik profesjonalny"). , 

3) Fakultatywne podanie sygnatur spraw, ktore tocz^ si? z udzialem uzytkownika przed 

s^dem, ktory obj?ty jest dzialaniem Portalu Informacyjnego. 

4) Uzupelnienie kodu z obrazka, znajduj^cego si? na koncu „Wniosku o rejestracj? konta". 

5) Przycisni?cie przycisku „Wyslij", co powoduje wyswietlenie informacji o pomyslnym 

zlozeniu wniosku. 
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3. Nast?pnie nalezy zglosic si? do Kierownika Sekretariatu Wydzialu lub pracownika 

sekretariatu Wydzialu S^du Rejonowego w Garwolinie w celu weryfikacji danych 

podanych we „Wniosku o rejestracj? konta" z waznym dokumentem tozsamosci, a w 

przypadku profesjonalnego pelnomocnika rowniez z legitymacji potwierdzaj^c^ 

wykonywanie zawodu prawniczego. • >- : M r ^ . V : 

4. Do czasu dokonania weryfikacji dost?p do konta jest niemozliwy. 

5. Pomyslna weryfikacj a kohczy si? aktywacja konta oraz wydrukowaniem potwierdzenia 

zaiozenia konta przez Kierownika Sekretariatu Wydzialu lub pracownika sekretariatu 

Wydzialu S^du Rejonowego w Garwolinie. Potwierdzenie zaiozenia konta zawiera login 

i haslo, ktore otrzymuje uzytkownik. 

6. Zweryfikowany uzytkownik podpisuje oswiadczenie zgodnie ze wzorem stanowi^ce 

Zal^cznik do niniejszego Regulaminu. ; . 

7. Sprawy na aktywnym koncie uzytkownika pojawiq si? najwczesniej na drugi dzieh 

roboczy od chwili aktywacji. 

8. Weryfikacji sygnatur spraw, w ktorych uzytkownik z^da dost?pu, dokonuje kierownik 

wlasciwego sekretariatu wydzialu lub wskazany przez niego pracownik sekretariatu 

Wydzialu Sadu Rejonowego w Garwolinie. 

Rozdzial V 

Dane osobowe 

§ 5 

1. Podczas rejestracji uzytkownik udziela administratorowi danych osobowych zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w Portalu Informacyjnym. 

2. Akceptuj^c niniejszy regulamin Uzytkownik wyraza rowniez zgod? na powierzenie 

swych danych osobowych do przetwarzania S^dowi Apelacyjnemu w Lublinie i innym 

sqdom dzialaj^cym na obszarze tej apelacji w celu: 

a) dost?pu do informacji o sprawach, ktorych posiadaczem jest S^d Apelacyjny w 

Lublinie lub inne s^dy tej apelacji, 

b) zapewnienia jednolitego systemu obslugi konta na obszarze apelacji. 

3. Dane osobowe uzytkownikow b?d4 przetwarzane w budynku, w ktorym ma siedzib? S^d 

Rejonowy w Garwolinie oraz w siedzibie s^dow, o ktorych mowa w § 5 ust. 2. 

4. Administratorem danych osobowych jest Prezes S^du Rejonowego w Garwolinie, ktory 

dokonuje przetwarzania danych osobowych uzytkownika zgodnie z przepisami ustawy z 
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dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 20 Mr. poz. 

182 ze zm.) i niniejszym Regulaminem. 

5. Dane osobowe oraz informacje zawarte we „ Wniosku o rejestracj? konta" 

wykorzystywane b^d^ przez administratora danych osobowych do weryfikacji 

tozsamosci osoby ubiegajqcej si? o dost?p do serwisu, identyfikacji uzytkownikow 

systemu oraz do zapewnienia jak najwyzszej jakosci obslugi uzytkownika. 

6. Uzytkownik ma prawo wglqdu do przetwarzanych jego danych osobowych w kazdym 

czasie, jak rowniez ma prawo do ich poprawiania oraz do zadania ich usuni?cia z bazy 

serwisu. 

7. Uzytkownik wyraza zgod? na otrzymywanie drog^ elektronicznq informacji o nowych 

funkcjonalnosciach Portalu Informacyjnego wraz z mozliwosci^ wyrazenia zgody na 

przetwarzanie danych w zakresie nieobj?tym zgod^ okreslonq w § 5 ust. 1 i 2. 

Rozdzial VI 

Zasady korzystania z serwisu 

§ 6 -

1. Wszelkie dzialania majqce na celu utrudnienie lub destabilizowanie dzialania serwisu 

stanowi^ czyn zabroniony w mysl obowi^zuj^cych przepisow prawa. W przypadku 

stwierdzenia dopuszczenia si? takich dzialah przez uzytkownika, administrator zablokuje 

konto uzytkownika oraz zglosi czyn zabroniony wlasciwym organom. Administrator jest 

rowniez uprawniony do podj?cia dzialah majacych na celu napra wienie poniesionej przez 

niego szkody. 

2. Akceptuj^c Regulamin uzytkownik zobowi^zuje si? w szczegolnosci do zaniechania 

jakichkolwiek dzialah na szkod? administratora oraz innych uzytkownikow. 

Rozdzial VII 

Obowiqzki Administratora 

§ 7 

1. Administrator zobowi^zuje si? zastosowac srodki techniczne i organizacyjne, 

zapewniajace ochron? przetwarzanych danych osobowych, odpowiedni^ do zagrozeh 

oraz kategorii danych obj?tych ochron^. ' 

2. Administrator zobowi^zuje si? zabezpieczyc dane osobowe przed ich utratq, 

uszkodzeniem udost?pnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osob? 
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nieuprawnion^, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych oraz zmiany lub zniszczeniem. 

3. Dane osobowe zawarte w Portalu Informacyjnym podlegaj^ ochronie zgodnie 

z rozporz^dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urz^dzenia i systemy 

informatyczne sluz^ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

Rozdzial VIII 

Uprawnienia Uzytkownika 

............ 

1. Uzytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych uzytkownikow oraz udost?pniania 

swojego konta innych osobom. 

2. Uzytkownik nie ma prawa posiadania dodatkowych kont. 

3. W kazdym przypadku zmiany danych osobowych, wymaganych do rejestracji 

uzytkownika w Portalu Informacyjnym, uzytkownik zobowi^zany jest powiadomic o tym 

administratora w celu aktualizacji tych danych. 

4. Uzytkownik ma prawo z^dac usuniecia swojego konta z Portalu Informacyjnego. W celu 

usuniecia swojego konta uzytkownik zobowi^zany jest powiadomic pisemnie o tym 

fakcie administratora na adres siedziby S^du Rejonowy w Garwolinie, podany w §2 pkt 2 

Regulaminu lub stawic si^ osobiscie z dokumentem tozsamosci w punkcie 

informacyjnym s^dow obj^tych dzialaniem Portalu Informacyjnego. 

Rozdzial IX 

Odpowiedzialnosc Administratora 

§ 9 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek dzialania uzytkownika lub 

uzytkownika konta zaleznego. 

2. Administrator zobowi^zuje si^ do zapewnienia jak najwyzszej jakosci swiadczonych 

uslug. 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za zaklocenia w funkcjonowaniu serwisu 

wywolane silq wyzsz^ lub awari^ sprz^tu. 

Str. 7 



4. Administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za czasow^ niedost^pnosc serwisu, 

wynikaj^cq z dokonywania zmian i ulepszen w serwisie. O przerwach technicznych 

i czasie ich trwania uzytkownicy zostan^ powiadomieni na glownej stronie serwisu. 

Rozdzial X 

Przepisy koncowe 

§10 

1. Regulamin Portalu Informacyjnego dost^pny jest pod adresem strony intemetowej 

https .//portal. I ublin. sa. gov.pl. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostroimej zmiany postanowien Regulaminu 

Portalu Informacyjnego w kazdym czasie. 
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