
REGULAMIN 

SYSTEMU WIDEOKONFERENCJI  

UDOSTĘPNIANEGO  

PRZEZ SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki korzystania z Systemu Wideokonferencji (zamiennie również: 

Systemu) na potrzeby organizacji rozpraw lub posiedzeń przez sądy powszechne oraz 

spotkań przez Instytucje przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 

przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i 

dźwięku.  

2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Systemu jako 

podmiotu zarządzającego Systemem, Administratora danych, jako podmiotu 

odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych oraz prawa i obowiązki 

zarejestrowanych Użytkowników Systemu i Uczestników łączących się do 

Wideokonferencji. 

3. Warunkiem koniecznym do korzystania z Systemu jest akceptacja i przestrzeganie 

postanowień Regulaminu.  

4. Udostępnienie Systemu Wideokonferencji i przetwarzanie w nim danych osobowych ma na 

celu umożliwienie: 

a. sądom powszechnym organizacji i przeprowadzania rozpraw lub posiedzeń przy 

użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na 

odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, w tym 

na podstawie art. 15zzs1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875 z późn. zm.) oraz   

b. Instytucjom bezpłatnej organizacji i przeprowadzania spotkań przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających komunikację na odległość z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (spotkanie przy 

wykorzystaniu komunikacji na odległość).  

 



§ 2  

Definicje 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Administratorze danych – należy przez to rozumieć odpowiednio: 

a. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w trakcie rozprawy lub 

posiedzenia przeprowadzanego przez sąd powszechny przy wykorzystaniu 

Systemu (za pośrednictwem Wideokonferencji) - odrębnie każdy sąd 

powszechny; 

b. w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników –Administratora Systemu 

i Instytucje; 

c. w odniesieniu do danych osobowych Uczestników – Instytucję (w tym sąd 

powszechny) będącą Organizatorem Wideokonferencji, zaś w przypadku 

danych Uczestników wprowadzonych do Systemu (w szczególności: nazwa, IP 

komputera) - również Administratora Systemu (z ograniczeniem wynikającym 

z art. 11 RODO – Administrator Systemu nie identyfikuje Uczestników).  

2. Administratorze Systemu – należy przez to rozumieć Ministra 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).   

3. Centralnym Portalu Wirtualizacji Wideokonferencji/CPW/Portalu – należy przez to 

rozumieć portal dostępny pod adresem: https://cpw.wroclaw.sa.gov.pl, wchodzący w 

skład PW, za pośrednictwem którego możliwe jest organizowanie Wideokonferencji przy 

użyciu oprogramowania Avaya-Scopia.  

4. Incydencie bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć incydent związany 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. 

5. Instytucji – należy przez to rozumieć sądy powszechne, Sąd Najwyższy, Krajową Radę 

Sądownictwa i pozostałe jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra 

https://cpw.wroclaw.sa.gov.pl/


Sprawiedliwości, o których mowa w art. 24 Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1220 z późn. zm.). 

6. Koncie Użytkownika głównego – należy przez to rozumieć konto założone dla Instytucji, 

za pośrednictwem którego Administrator Systemu udostępnia funkcjonalności 

umożliwiające organizację Wideokonferencji przy użyciu Portalu za pośrednictwem 

oprogramowania Avaya-Scopia. Konto Użytkownika głównego, to konto o rozszerzonej 

funkcjonalności, umożliwiające tworzenie Kont zależnych (subkont). 

7. Koncie zależnym (subkoncie) - należy przez to rozumieć konto powiązane z Instytucją, 

posiadające ograniczony dostęp do wybranych funkcjonalności Konta Użytkownika 

głównego, w szczególności zakładania subkont. Konto zależne tworzone jest przez 

Użytkownika głównego i umożliwia organizację Wideokonferencji przy użyciu Portalu 

za pośrednictwem oprogramowania Avaya-Scopia. Z każdym subkontem musi być 

skojarzony unikalny adres e-mail. Adres e-mail może być przypisany tylko do jednego 

subkonta. 

8. Organizatorze/Moderatorze/Gospodarzu – należy przez to rozumieć podmiot lub osobę o 

odpowiednich uprawnieniach do zarządzania Wideokonferencją w trakcie jej trwania. 

Nazwy te występują zamiennie w różnych składnikach Systemu Wideokonferencji, zaś w 

niniejszym Regulaminie przyjęto nazwę: Organizator.   

9. Platformie Wideokonferencyjnej/PW – należy przez to rozumieć platformę sprzętowo-

programową, wchodzącą w skład Systemu Wideokonferencji służącą do przeprowadzania 

Wideokonferencji.  

10. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 

11. RODO – należy przez to rozumieć 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

12. Systemie Wideokonferencji, Systemie – należy przez to rozumieć zespół narzędzi 

połączonych ze sobą zgodnie z poniższym schematem:  



 

oparty o dwa oprogramowania: Avaya-Scopia i Jitsi, służący organizacji i 

przeprowadzaniu rozpraw lub posiedzeń przez sądy powszechne oraz spotkań przez 

Instytucje przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających realizację ich na odległość 

z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku przy udziale wskazanych 

przez te podmioty Uczestników. 

13. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która otrzymała odpowiedni link do 

Wideokonferencji i się do niej dołączyła.  

14. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą konto w Portalu i posiadającą 

uprawnienia do organizacji Wideokonferencji. 

15. Użytkowniku głównym – należy przez to rozumieć administratora konta utworzonego dla 

Instytucji w Portalu, który ma uprawnienia do organizacji Wideokonferencji i zakładania 

subkont w Portalu. 

16. Użytkowniku subkonta – należy przez to rozumieć Użytkownika wskazanego przez 

Użytkownika głównego, uprawnionego do organizacji Wideokonferencji.  

17. Wideokonferencji – należy przez to rozumieć rozprawy lub posiedzenia organizowane 

przez sądy powszechne oraz spotkania organizowane przez Instytucje przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.  

 

§ 3  



Tworzenie konta Instytucji i rejestracja Użytkownika głównego w celu organizacji 

Wideokonferencji w oparciu o oprogramowanie Avaya-Scopia 

 

1. Zasady tworzenia konta Instytucji i Użytkownika głównego opisane są w Instrukcji 

Użytkownika dostępnej na stronie Portalu: https://cpw.wroclaw.sa.gov.pl. 

2. Użytkownik główny samodzielnie zakłada subkonta w ramach własnej Instytucji i przydziela 

dostęp do Portalu. 

3. Użytkownik główny samodzielnie administruje danymi Użytkowników subkont, dla których 

założone zostały przez niego subkonta. 

4. Użytkownik główny nadaje dostęp do Portalu oraz pozbawia osoby, którym założył subkonta, 

udzielonego dostępu do Portalu, jeśli tym osobom przestało przysługiwać uprawnienie do tego 

dostępu. 

5. Użytkownik ma prawo do korzystania wyłącznie z konta lub posiadanych (utworzonych dla 

niego przez innych Użytkowników) subkont, do których otrzymał uprawnienia.  

 

§ 4  

Ogólne zasady korzystania z Systemu Wideokonferencji 

1. System Wideokonferencji opiera się o Platformę Wideokonferencyjną wykorzystującą 

oprogramowanie: Avaya-Scopia lub Jitsi, udostępnianą przez Sąd Apelacyjny we 

Wrocławiu.  

2. Warunkiem koniecznym do organizacji Wideokonferencji w oparciu o oprogramowanie 

Avaya-Scopia jest założenie konta zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu. 

3. Zasady korzystania z Systemu Wideokonferencji i przeprowadzania Wideokonferencji 

przez Organizatorów w oparciu o oprogramowanie Avaya-Scopia opisane zostały w 

Instrukcji  przeprowadzania posiedzenia w drodze wideokonferencji – sys. Scopia 

dostępnej https://zasobyckis.ad.ms.gov.pl/ oraz w Instrukcji Użytkownika dostępnej na 

stronie internetowej portalu CPW. 

4. Zasady korzystania przez Uczestników z Systemu Wideokonferencji, w tym łączenia się do 

Wideokonferencji realizowanej w oparciu o oprogramowanie Avaya-Scopia opisane 

zostały w Instrukcji instalacji i testowego połączenia programu Scopia dostępnej na 

stronie: https://wroclaw.sa.gov.pl w zakładce Wideokonferencje. 

5. Zasady korzystania z Systemu Wideokonferencji i przeprowadzania Wideokonferencji 

przez Organizatorów w oparciu o oprogramowanie Jitsi opisane zostały w Instrukcji 

https://cpw.wroclaw.sa.gov.pl/
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przeprowadzania posiedzenia w drodze wideokonferencji – sys. Jitsi dostępnej na stronie: 

https://zasobyckis.ad.ms.gov.pl/. 

6. Zasady korzystania przez Uczestników z Systemu Wideokonferencji, w tym łączenia się do 

Wideokonferencji realizowanej w oparciu o oprogramowanie Jitsi opisane zostały w 

Instrukcja uczestnictwa w rozprawie prowadzonej za pośrednictwem Jitsi dostępnej na 

stronie: https://wroclaw.sa.gov.pl w zakładce Wideokonferencje. 

7. Instrukcje przeznaczone dla Organizatorów dostępne są wyłącznie dla podmiotów 

uprawnionych do organizacji Wideokonferencji.  

8. W celu poprawy jakości przeprowadzanych Wideokonferencji Uczestnicy powinni 

stosować się do Zestawu Dobrych Praktyk Uczestnika Wideokonferencji dostępnych na 

stronie: https://wroclaw.sa.gov.pl w zakładce Wideokonferencje. 

 

§ 5 

Dane osobowe – obowiązek informacyjny 

1. Administratorem danych osobowych są podmioty wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora danych i 

Administratora Systemu jest niezbędne w celu korzystania z Systemu, tj.: 

a. założenia konta Instytucji, konta Użytkownika głównego i Użytkownika 

subkonta; 

b. umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Portalu; 

c. identyfikacji Użytkowników w Portalu;  

d. użytkowania Systemu, organizacji i przeprowadzania (realizacji) 

Wideokonferencji; 

e. rozwiązywania zgłoszonych problemów technicznych lub Incydentów; 

f. zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu świadczonych usług w 

Systemie. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Wideokonferencji odbywa się: 

a. przez sądy powszechne w celu określonym w § 1 ust. 4 lit. a – na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO; 

b. przez Instytucje w celu określonym w § 1 ust. 4 lit. b - na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. e lub f RODO.  

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Systemu odbywa się na podstawie  

zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. 
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5. Dane osobowe Użytkowników lub 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. 

6. Dane kontaktowe Administratora danych oraz inspektora ochrony danych (o ile 

Administrator danych ma prawny obowiązek jego wyznaczenia) udostępniane są na stronie 

internetowej (podmiotowej) Administratora danych.   

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych w 

Systemie oraz prawo do ich poprawiania i sprostowania. Prawa te realizowane są 

bezpośrednio w Portalu – po zalogowaniu Użytkownik ma zagwarantowany dostęp do 

własnych danych osobowych i możliwość ich edycji. 

8. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych (usunięcia Konta) z 

Portalu. W celu żądania usunięcia Konta z Portalu Użytkownik powinien wysłać wniosek 

o usunięcie konta  na adres cpw@wroclaw.sa.gov.pl. W przypadku subkonta, jego usunięcia 

dokonuje Użytkownik główny.  

9. Użytkownik ma także prawo odpowiednio: do ograniczenia przetwarzania danych, prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO). Prawa te realizowane 

są przez Instytucję, w ramach której zarejestrowano Użytkownika, w razie konieczności 

przy pomocy Administratora Systemu.  

10. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli zdaniem osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie danych osobowych 

narusza RODO.  

11. Podanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 

celów określonych w § 5 ust. 2. 

12. Dane osobowe w Systemie nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu. 

12. Dane osobowe Użytkownika i Uczestnika mogą być ujawniane: 

1) Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu i podmiotowi świadczącemu I 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 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia sądom 

apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i 
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utrzymywaniem systemów informatycznych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2018 r. poz. 

352);   

2) innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych. 

13. Dane i informacje ujawniane w trakcie Wideokonferencji są widoczne i słyszalne również 

dla innych Uczestników tej Wideokonferencji. 

13. Administrator danych ani Administrator Systemu nie mają zamiaru przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

14. Dane osobowe Użytkownika głównego i Użytkowników subkont będą przechowywane 

przez Administratora Systemu do czasu usunięcia konta, a po tym czasie do celów 

archiwalnych lub do ustalenia, dochodzenia roszczeń albo ochrony przed nimi. 

15. Organizator zobowiązany jest spełniać obowiązki informacyjne w stosunku do tych osób, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu organizacji i 

przeprowadzenia Wideokonferencji, przewidziane w art. 13 lub 14 RODO i poinformować 

je o zasadach użytkowania Systemu określonych niniejszym Regulaminem.  

16. Organizator jest odpowiedzialny za odpowiednią realizację praw przewidzianych w 

rozdziale III RODO w stosunku do Uczestników.  

17. 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  

Zasady przeprowadzania i uczestnictwa w Wideokonferencji   

1. Sąd powszechny, przed którym toczy się postępowanie, jest Organizatorem posiedzenia 

lub rozprawy realizowanej w trybie Wideokonferencji i moderuje jej przebiegiem. 

Analogiczne uprawnienia ma Instytucja organizująca Spotkanie w tym trybie.  

2. Organizator Wideokonferencji zarządza jej przebiegiem i decyduje o udziale Uczestników. 

3. Sesje Wideokonferencji nie są rejestrowane, przechowywane, ani archiwizowane w 

Systemie Wideokonferencji. 



4. Wyłącznie sąd powszechny, który jest Organizatorem posiedzenia lub rozprawy 

realizowanej w trybie Wideokonferencji może podjąć decyzję o zarejestrowaniu sesji, przy 

czym rejestracja odbywa się poza Systemem Wideokonferencji.  

5. Każdy, kto wykonuje operacje w Systemie Wideokonferencji, ponosi odpowiedzialność za 

skutki swoich działań.  

6. Organizatorzy zobowiązani są do korzystania z Systemu, wyłącznie w celach służbowych, 

w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, niniejszego 

Regulaminu oraz dobrych obyczajów. 

7. Uczestnicy Wideokonferencji zobowiązani są do korzystania z Systemu w sposób 

nienaruszający obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, niniejszego Regulaminu 

oraz dobrych obyczajów i powinni działać zgodnie z instrukcjami Organizatora. 

8. Administrator Systemu monitoruje funkcjonowanie Systemu: 

1) w celu wykrywania nieuprawnionych działań Użytkowników, Organizatorów, 

Uczestników w szczególności działań utrudniających lub destabilizujących jego 

funkcjonowanie; 

2) w celu zapewnienia właściwego poziomu jego jakości oraz zapewnienia mu właściwego 

poziomu bezpieczeństwa. 

9. Administrator Systemu może przetwarzać informacje pozyskane w ramach monitorowania 

Systemu, o którym mowa w ust. 8, przy pomocy podmiotu zewnętrznego, przy czym ma 

obowiązek zapewnić przetwarzanie tych informacji zgodnie z obecnie obowiązującymi 

przepisami, w tym przepisami o ochronie danych osobowych, o ile zajdzie taka 

okoliczność.   

10. W przypadku stwierdzenia, że Organizator, Użytkownik lub Uczestnik dopuszcza się 

nieuprawnionych działań, w szczególności takich, które mogą stanowić czyn zabroniony, 

wykroczenie lub przestępstwo przeciwko ochronie informacji, Administrator Systemu 

zablokuje konto Organizatora lub Użytkownika, a Uczestnikowi wideokonferencji 

odbierze dostęp do Systemu oraz zawiadomi Administratora danych. W wyniku działań 

nieuprawnionych podejmowanych przez Organizatorów, Użytkowników i Uczestników 

Wideokonferencji właściwe organy mogą zostać powiadomione o podejrzeniu popełnienia 

czynu zabronionego. 

11. Udostępnianie konta lub danych służących do logowania albo udostępnienie linka 

służącego połączeniu się do Wideokonferencji bez wiedzy i zgody Organizatora, innym 

nieupoważnionym osobom jest zabronione i stanowi rażące naruszenie postanowień 

Regulaminu, co może skutkować odpowiedzialnością, w tym karną na podstawie 



odrębnych przepisów, w przypadku umożliwienia dostępu do danych osobowych osobom 

nieuprawnionym.  

12. W przypadku poniesienia szkody na skutek nieuprawnionych działań Organizatora, 

Użytkownika lub Uczestnika Wideokonferencji, Administrator danych lub Administrator 

Systemu, mogą domagać się od tych osób jej naprawienia na zasadach ogólnych.  

13. Wszelkie podmioty korzystające z Systemu zobowiązane są do zaniechania jakichkolwiek 

działań na szkodę Administratora danych i Administratora Systemu oraz innych 

Użytkowników i Uczestników Wideokonferencji. 

14. Konto Użytkownika, które nie jest wykorzystywane dłużej, niż pół roku, może zostać 

zablokowane, a po dwóch latach usunięte.  

 

§ 7  

Obowiązki Administratora danych i Administratora Systemu 

1. Administrator danych oraz Administrator Systemu, 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. Administrator danych i Administrator Systemu dokłada należytej staranności, aby nie 

dopuścić do naruszenia ochrony danych osobowych, a w szczególności do ich 

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, 

nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych 

przesyłanych, przechowywanych, lub w inny sposób przetwarzanych. 

3. Dane osobowe zawarte w Systemie przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO oraz 

innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

4. W wyniku dokonania zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowego działania Systemu udziela 

się Użytkownikowi lub Uczestnikowi wsparcia technicznego. 

 

§ 8  

Odpowiedzialność Organizatora 

Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) planowanie Wideokonferencji, w tym zapewnienie zasobów do jej przeprowadzenia; 

2) właściwe i prawidłowe udostępnienie linku służącego do połączenia Uczestników do 

Wideokonferencji; 



3) nadzór nad przebiegiem Wideokonferencji i jej moderowanie, w tym prawidłowość 

udziału Uczestników Wideokonferencji; 

4) zgodną z przepisami prawa weryfikację tożsamości Uczestników; 

5) pouczanie Uczestników o zgodnym z prawem uczestnictwie w Wideokonferencji.  

 

 

§ 9  

Wyłączenia odpowiedzialności Administratora danych i Administratora Systemu 

1. Administrator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Instytucji, 

Użytkownika lub Uczestnika Wideokonferencji posiadającego uprawniony dostęp do 

Systemu lub Wideokonferencji, w szczególności administrator nie ponosi 

odpowiedzialności za dalsze dysponowanie danymi przez Uczestników Wideokonferencji,  

za niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywanie Systemu oraz za 

za treści ujawniane lub pozyskane przez Uczestników w trakcje Wideokonferencji. 

2. Administrator Systemu nie ponoszą odpowiedzialności za przydzielanie i odbieranie 

Użytkownikom subkont dostępu do Portalu w imieniu Instytucji – za te działania wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Użytkownik główny będący administratorem konta Instytucji, w 

ramach której te subkonta zostały utworzone, a ich Użytkownikom  przydzielone dostępy.  

3. Administrator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za zgodne z prawem pozyskiwanie, 

uaktualnianie oraz usuwanie danych osobowych Użytkowników subkont lub Uczestników 

utrwalonych w ramach Wideokonferencji. Za te czynności wyłączną odpowiedzialność 

ponosi Instytucja, w ramach której te subkonta zostały utworzone lub  Organizator 

odpowiadający za organizację Wideokonferencji.   

4. Administrator danych i Administrator Systemu nie ponoszą odpowiedzialności za 

zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu wywołane siłą wyższą lub awarią Systemu. 

5. Administrator danych i Administrator Systemu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki 

czasowej niedostępności Systemu, w szczególności przerw technicznych wynikających z 

potrzeby dokonywania konserwacji, przeglądów i modyfikacji Systemu. O planowanych 

przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator Systemu, o ile to technicznie 

możliwe, informuje przez zamieszczanie stosownych komunikatów na głównej stronie 

Systemu. 

6. Administrator Systemu nie odpowiada za parametry techniczne łącza internetowego 

Organizatorów i Uczestników Wideokonferencji.  

 



§ 10  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Systemu Wideokonferencji dostępny jest pod adresem strony internetowej 

https://wroclaw.sa.gov.pl w zakładce Wideokonferencje. 

2. Administrator Systemu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień 

Regulaminu Systemu Wideokonferencji w każdym czasie. 

  

https://wroclaw.sa.gov.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Systemu Wideokonferencji      

       ………..………..………………… 

(miejscowość oraz data) 

 

 

………………………………….. 

 (Nazwa Instytucji) 

 

 

Wniosek o założenie konta Instytucji 

 

Wnioskuję o założenie w Systemie Wideokonferencji (CPW) konta dla:  

………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 (Nazwa Instytucji) 

Administratorem Konta Instytucji upoważnionym do zarządzania Wideokonferencjami    

i subkontami w ramach mojej jednostki wyznaczam (Użytkownik główny): 

a. imię:………………………………………………………………………………., 

b. nazwisko: …………………………………………………………………………, 

c. telefon: ……………………………………………………………………………, 

e. e-mail:…………………………………………………………………………….., 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Systemu Wideokonferencji, akceptuję 

jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Również osoby, którym nadany zostanie 

dostęp do Systemu oraz Uczestnicy Wideokonferencji zostaną zapoznani  

z Regulaminem i zobowiązani do jego przestrzegania.  

Przyjmuję do wiadomości, że jestem zobowiązany do spełnienia obowiązków informacyjnych 

z art. 13 i 14 RODO w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa.  

Przyjmuję do wiadomości, że dostęp do Systemu Wideokonferencji musi być realizowany  

w oparciu o przepisy § 20 KRI1. 

 

…………………………………………… 

       Podpis Dyrektora lub Prezesa Instytucji 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 


