Klauzula informacyjna
dla uczestników Wideokonferencji
Administrator Systemu - 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) – dalej zarządzenie Ministra
Sprawiedliwości, powierzył do wykonywania czynności dot. Systemu przewidziane w tym zarządzeniu.
RODO - Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
dalej RODO.
System - zespół narzędzi służący organizacji i przeprowadzaniu rozpraw lub posiedzeń przez sądy
powszechne przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających realizację ich na odległość
z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku z wykorzystaniem oprogramowania Scopia
lub Jitsi;
Uczestnik – osoba, która otrzymała odpowiedni link do Wideokonferencji i się do niej dołączyła;
Wideokonferencja - rozprawa lub posiedzenie organizowane przez sądy powszechne przy użyciu
urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim
przekazem obrazu i dźwięku.
1.

Administratorem danych osobowych:
a)

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w trakcie rozprawy lub posiedzenia
przeprowadzanego przez Sąd Okręgowy w Siedlcach przy wykorzystaniu Systemu jest
Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce,

b)

w odniesieniu do danych osobowych Uczestników wprowadzonych do Systemu
(w szczególności: nazwa, IP komputera) jest Administrator Systemu (z ograniczeniem
wynikającym z art. 11 RODO - Administrator Systemu nie identyfikuje Uczestników).

2.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@siedlce.so.gov.pl lub pod
numerem telefonu: 25 64 07 866.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzania Wideokonferencji. Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów prawa.

4.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez sądy powszechne na potrzeby organizacji
i przeprowadzania rozpraw lub posiedzeń w formie wideokonferencji odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Systemu odbywa
się na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c.

5.

Rozprawy ani posiedzenie nie są nagrywane przy wykorzystaniu programu służącego
do przeprowadzania Wideokonferencji. Dane przekazywane przez Uczestników podczas
Wideokonferencji utwalane są zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie sądowe.
Administrator Systemu 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. Dane te nie
są przechowywane i są usuwane po przeprowadzeniu połączenia testowego.

6.

Dane osobowe Uczestników wprowadzone do Systemu będą przetwarzane odpowiednio
w siedzibie Administratora danych lub Administratora Systemu, lub siedzibach podmiotów
działających z polecenia ww. administratorów, przy czym dane osobowe Uczestników
przetwarzane są przez Administratora Systemu w oparciu o art. 11 RODO. Dane osobowe
Uczestnika mogą być ujawniane:
a)

Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu i podmiotowi świadczącemu 1 linię wsparcia dla
Systemu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przez te podmioty zadań powierzonych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności na podstawie zarządzenia
Ministra Sprawiedliwości;

b)

innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych.

7.

Dane i informacje ujawniane w trakcie Wideokonferencji są widoczne i słyszalne również dla
innych Uczestników tej Wideokonferencji.

8.

Przysługuje Pani/Panu na zasadach określonych w RODO prawo do złożenia wniosku o dostęp
do danych, sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania w przypadku
wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania.

9.

W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Sądu
Apelacyjnego w Lublinie.

10.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji
międzynarodowych.

11.

Dane osobowe w Systemie nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym
podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

