REGULAMIN
KORZYSTANIA Z WIDEOKONFERENCJI ORGANIZOWANYCH
PRZEZ SĄD REJONOWY W ŚWIECIU
w szczególności rozpraw i posiedzeń prowadzonych na podstawie
art. 15zzsx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki korzystania z wideokonferencji pozwalającej na prowadzenie
e-rozpraw (rozpraw i posiedzeń sądowych) oraz narad, szkoleń i kursów organizowanych
przez Sąd Rejonowy w Świeciu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających
przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i
dźwięku.
2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności Sądu Rejonowego w Świeciu
jako organizatora wideokonferencji oraz podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie
danych osobowych, a także prawa i obowiązki zarejestrowanych uczestników
wideokonferencji.
3. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w wideokonferencji jest akceptacja i przestrzeganie
postanowień Regulaminu oraz dostęp do urządzeń technicznych umożliwiających zdalne
połączenie z Sądem (komputer PC, laptop, smartfon itp.), ze stabilnym łączem
Internetowym.
4. Wideokonferencja umożliwia:
a. organizację i przeprowadzenie rozpraw lub posiedzeń przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku na podstawie art. 15zzs1 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (dalej: ustawa) oraz
b. organizację i przeprowadzenie spotkań przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających komunikację na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem
obrazu i dźwięku (spotkanie przy wykorzystaniu komunikacji na odległość).
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§2
Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Administratorze danych - należy przez to rozumieć odpowiednio:
a. w odniesieniu do danych osobowych użytkowników przetwarzanych w trakcie
rozprawy, posiedzenia, narady lub szkolenia organizowanego i prowadzonego w formie
wideokonferencji przez sąd - Sąd Rejonowy w Świeciu;
b. w odniesieniu do danych osobowych uczestników rozpraw i posiedzeń prowadzonych
formie wideokonferencji - Minister Sprawiedliwości oraz Sąd Apelacyjny we
Wrocławiu, któremu Minister Sprawiedliwości w drodze zarządzenia z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności
związanych

z

projektowaniem,

wdrażaniem

i

utrzymywaniem

systemów

informatycznych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2018 r. poz. 352) powierzył do
wykonywania czynności dot. Systemu przewidziane w tym zarządzeniu (System jako
element składowy konglomeratu usług - tzw. e-protokół).
2. Incydencie bezpieczeństwa - zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji, tj.
pojedyncze zdarzenie lub serię niepożądanych albo niespodziewanych zdarzeń związanych
z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia
działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji.
3. Organizatorze - osobę o odpowiednich uprawnieniach nadanych przez Sąd Rejonowy w
Świeciu do organizacji i zarządzania wideokonferencją w trakcie jej trwania.
4. Regulaminie - Regulamin korzystania z wideokonferencji organizowanych przez Sąd
Rejonowy w Świeciu.
5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO).
6. Systemie wideokonferencji, Systemie - zespół narzędzi połączonych ze sobą służących do
organizacji i przeprowadzania rozpraw lub posiedzeń przez Sąd Rejonowy w Świeciu oraz
spotkań i szkoleń przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich realizację na
odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku przy udziale
wskazanych uczestników.
7. Uczestniku - osobę, która otrzymała odpowiedni link do wideokonferencji i się do niej
dołączyła.
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8. Wideokonferencji - rozprawy, posiedzenia, spotkania, szkolenia i narady organizowane
przez Sąd Rejonowy w Świeciu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających
przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i
dźwięku.
§3
Ogólne zasady korzystania z wideokonferencji
1. System wideokonferencji opiera się na aplikacji Jitsi udostępnianej przez Sąd Apelacyjny
we Wrocławiu.
2. Zasady korzystania przez uczestników z systemu wideokonferencji, w tym łączenia się do
wideokonferencji realizowanej w oparciu o aplikację Jitsi zawiera „Instrukcja połączenia
wideokonferencyjnego za pośrednictwem oprogramowania Jitsi”, która stanowi załącznik
nr 1 do regulaminu.
3. „Instrukcja prowadzenia wideokonferencji w oparciu o aplikację Jitsi” stanowi załącznik nr
2 do regulaminu - przeznaczona jest dla organizatora i dostępna wyłącznie dla pracowników
Sądu Rejonowego w Świeciu.
§4
Ogólne zasady przeprowadzania i uczestnictwa w wideokonferencji
1. Sąd Rejonowy w Świeciu jako organizator wideokonferencji moderuje jej przebieg i
decyduje o udziale uczestników.
2. Organizator i uczestnicy wideokonferencji zobowiązani są do korzystania z systemu
wyłącznie w celach służbowych, w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów, praw
osób trzecich, niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów. Uczestnicy działają
zgodnie z instrukcjami Organizatora.
3. Organizator monitoruje funkcjonowanie Systemu w celu:
1) wykrywania nieuprawnionych działań uczestników, w szczególności działań
utrudniających lub destabilizujących jego funkcjonowanie;
2) zapewnienia właściwego poziomu jego jakości oraz bezpieczeństwa.
4. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik dopuszcza się nieuprawnionych działań, w
szczególności takich, które mogą stanowić czyn zabroniony, wykroczenie lub przestępstwo
przeciwko ochronie informacji, organizator wideokonferencji odbiera mu dostęp do
systemu.
5. Udostępnianie linka służącego do połączenia się z aplikacją wideokonferencji bez wiedzy i
zgody organizatora innym nieupoważnionym osobom jest zabronione i stanowi rażące
naruszenie postanowień Regulaminu.
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6. Dane i informacje ujawniane w trakcie wideokonferencji mogą być widoczne i słyszalne
również dla innych uczestników tej wideokonferencji.
7. Organizator umożliwia przeprowadzenie uczestnikom połączenia testowego w celu
weryfikacji poprawności połączenia i działania kamery lub mikrofonu uczestnika.
Uczestnik samodzielnie decyduje jakie dane podaje i udostępnia podczas połączenia
testowego. Połączenie testowe umożliwia udostępnienie obrazu i dźwięku z kamery i
mikrofonu uczestnika.
§5
Przebieg wideokonferencji
1. Przebieg wideokonferencji prowadzonej na podstawie § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu:
1) Proces uczestnictwa w wideokonferencji rozpoczyna wezwanie na rozprawę albo
zawiadomienie o terminie rozprawy lub posiedzenia.
2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 zawierają następujące dane:
a) pouczenia, w szczególności o możliwości złożenia przez osobę wezwaną oraz stronę
niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, na co najmniej 5 dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego, wniosku o umożliwieniu udziału w
posiedzeniu zdalnym w budynku sądu z uwagi na brak urządzeń technicznych
umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu;
b) szczegółowe

wymagania

techniczne

niezbędne

do

przeprowadzenia

wideokonferencji;
c) informacje dotyczące Regulaminu korzystania z wideokonferencji organizowanych
przez Sąd Rejonowy w Świeciu wraz z instrukcjami dołączenia do wideokonferencji;
d) numer telefonu w sytuacji wystąpienia problemów technicznych w trakcie trwania
wideokonferencji;
e) numer sali rozpraw, w której prowadzona jest rozprawa lub posiedzenie.

3) Na wskazany przez uczestnika rozprawy lub posiedzenia adres e-mail przesyła się link
umożliwiający dołączenie do wideokonferencji;
4) Przed rozpoczęciem rozprawy lub posiedzenia w formie wideokonferencji uruchamiana
jest „poczekalnia”, prowadzona jest weryfikacja tożsamości uczestników;
5) Organizator wideokonferencji, o której mowa w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu podejmuje
decyzję o jej zarejestrowaniu, przy czym rejestracja odbywa się poza systemem
wideokonferencji (aplikacją Jitsi). Rejestracja prowadzona jest w Systemie Cyfrowej
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Rejestracji Rozpraw Sądowych (ReCourt);
6) Przewodniczący składu sędziowskiego rozpoczyna rozprawę lub posiedzenie w formie
wideokonferencj i;
7) Udział publiczności jest możliwy tylko na sali rozpraw, w której prowadzona jest
rozprawa;
2. Przebieg wideokonferencji prowadzonej na podstawie § 1 ust. 4 lit. b Regulaminu:
1) Proces uczestnictwa w wideokonferencji rozpoczyna się na polecenie przełożonego lub
zaproszenie organizatora szkolenia;
2) Uczestnik wideokonferencji, niezwłocznie udostępnia numer tel. służbowego i adres
poczty służbowej;
3) Na 15 minut przed rozpoczęciem wideokonferencji uruchamiana jest „poczekalnia”,
prowadzona jest weryfikacja tożsamości uczestników;
4) Po zakończeniu szkolenia, narady link do wideokonferencji ulega dezaktywacji;
5) Wideokonferencje prowadzone na podstawie § 1 ust. 4 lit. b Regulaminu nie są
nagrywane.
§6
Udział w posiedzeniu zdalnym w budynku Sądu
1. Sąd zapewnia uczestnikowi możliwość udziału w rozprawie lub posiedzeniu zdalnym w
budynku sądu, na jego wniosek zgłoszony na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym
terminem rozprawy lub posiedzenia zdalnego.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, uczestnik wskazuje, że nie posiada urządzeń
technicznych umożliwiających udział w rozprawie lub posiedzeniu zdalnym poza
budynkiem sądu.
3. Uczestnik stawia się w budynku Sądu we wskazanej w zawiadomieniu/wezwaniu sali
rozpraw, w której prowadzona jest rozprawa lub posiedzenie zdalne.
§7
Odpowiedzialność Organizatora
Organizator ponosi odpowiedzialność za:
1) planowanie i prowadzenie wideokonferencji;
2) właściwe i prawidłowe udostępnienie linku służącego do połączenia uczestników do
wideokonferencji;
3) nadzór nad przebiegiem wideokonferencji i jej moderowanie.
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§8
Wyłączenia odpowiedzialności organizatora wideokonferencji
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania uczestnika
wideokonferencji posiadającego uprawniony dostęp do systemu, w szczególności
organizator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze dysponowanie danymi przez
uczestników wideokonferencji, za niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem
wykorzystywanie systemu oraz za treści ujawniane lub pozyskane przez uczestników w
trakcje wideokonferencji.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu systemu będące
konsekwencją naturalnych zdarzeń niewynikających z działalności człowieka lub awarią
systemu.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki czasowej niedostępności systemu, w
szczególności przerw technicznych wynikających z potrzeby dokonywania konserwacji,
przeglądów i modyfikacji systemu.

4.

Organizator nie odpowiada za parametry techniczne łącza internetowego oraz stan
techniczny urządzeń uczestników wideokonferencji.
§9
Obowiązki Sądu Rejonowego w Świeciu jako Administratora danych

1.

Administrator danych uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych wynikające z przetwarzania, stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

2.

Dane osobowe zawarte w systemie przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO oraz
innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. W sytuacji dokonania zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowego działania systemu udziela się
uczestnikowi wsparcia technicznego.
§ 10
Dane osobowe - obowiązek informacyjny
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Świeciu, ul. Sądowa 12,
86-100 Świecie, tel.: 52 33 32 800, email: sad@swiecie.sr.gov.pl
Administrator danych informuje, co następuje:
1. Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Dziadkowiec, dalej: IOD, adres e-mail:
iod@swiecie.sr.gov.pl.
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2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia wideokonferencji,
a także zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu świadczonych usług w aplikacji
w zakresie organizacji i przeprowadzenia rozpraw lub posiedzeń oraz narad, szkoleń, spotkań
przez Sąd Rejonowy w Świeciu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających realizację
ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku przy udziale
wskazanych przez Sąd Uczestników.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
2) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, (dalej: KPC);
3) art. 15zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zarządzenia z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z
projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych;
4) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
5) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
4. Wideokonferencja odbywa się z wykorzystaniem aplikacji JITSI, która uruchomiona jest na
serwerach znajdujących się w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez upoważnionych pracowników Sądu
Rejonowego w Świeciu oraz osoby uprawnione z mocy przepisów prawa, natomiast w zakresie
danych telemetrycznych (miejsce łączenia, ilość przesyłanych danych, wydane aplikacji
komendy i podstawowe Pani/Pana dane jako uczestnika wprowadzone do aplikacji) przez Sąd
Apelacyjny we Wrocławiu.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione
przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie
Administratora.
7. Dane są przechowywane na serwerach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do czasu zakończenia
połączenia.
8. Przebieg wideokonferencji nie jest rejestrowany w aplikacji JITSI. Wideokonferencje, o
których mowa w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu, są rejestrowane w Systemie Cyfrowej Rejestracji
Rozpraw Sądowych (ReCourt) na podstawie przepisów KPC.
9. W zakresie zebranych danych ma Pani/Pan jako uczestnik wideokonferencji prawo do:
1) art. 15 RODO dostępu do danych;
2) art. 16 RODO sprostowania danych;
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3) art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania;
4) art. 19 RODO (informowanie o sprostowaniu).
10. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 9 należy skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych.
11. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj., Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl
Infolinia: 606-950-000, w zakresie przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 5.
12. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w celach związanych z automatycznym
podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
13. Pani/Pana

dane

osobowe

nie

są

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

międzynarodowej.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Systemu wideokonferencji dostępny jest pod adresem strony internetowej
swiecie.sr.gov.pl , w zakładce „Wideokonferencje i rozprawy zdalne”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w
każdym czasie.
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