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Pani

Adw. Kinga Dagmara Siadlak

Prezes Stowarzyszenia Adwokackiego

„DEFENSOR IURIS”

ul. Wojska Polskiego 2/4

76-200 Słupsk

W związku ze złożonym wnioskiem z 15 marca 2020 r. o udostępnienie informacji 

publicznej w zakresie:

1. Czy i jakie zostały przedsięwzięte środki i zarządzenia przez Prezesa Sądu mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno pracownikom Sądu i Sędziom, a przede wszystkim uczestnikom postępowań 
sądowych?

2. Czy zostały zastosowane procedury weryfikujące pochodzenie świadków/innych stron pod kątem  
możliwości rozpowszechniana wirusa.

3 . Czy zostały pracownikom/sędziom/uczestnikom postępowań zapewnione środki ochrony bezpośredniej - 
rękawiczki i maseczki ochronne - inne, a je ś li tak, to jakie?

4 . Czy wejścia do Sądu i wyjścia z Sądu podlegają ewidencjonowaniu?

5 . Czy budynek sądu je st odkażany, jakim i preparatami, z jaka częstotliwością, w ja k i sposób?

6 . Czy pracownicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki, maseczki ochronne, odzież ochronną?

7 . Czy, a je ś li tak to w ja k i sposób monitorowane jest stosowanie ww. środków ochrony?

8 . Jeśli nie zostali zaopatrzeni w ww. środki ochrony to czy, a jeśli tak to kiedy to nastąpi?
9 . Czy czynna jest czytelnia akt, a je ś li tak to w ja k i sposób została zorganizowana ochrona i środki 

bezpieczeństwa/higieny w tym miejscu?
10. Czy zostały wyznaczone konkretne sale i pomieszczenia w celu wykonywania czynności z udziałem  

wszystkich uczestników postępowania?
11 . Czy wyznaczono sale spełniające kryteria zachowania bezpiecznej odległości wszystkich uczestników  

postępowania?
12 . Gdzie i w jakich miejscach rozmieszczone są pojem niki do dezynfekcji?
13. Czy prowadzony jest pom iar temperatury ciała pracowników sądów, Sędziów i osób wchodzących do sądu?
14. Czy wstęp do sądu został ograniczony do kręgu osób, które zostały wezwane do sądu lub mają prawo 

wziąć udział w konkretnej czynności?

uprzejmie informuję, że odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania znajdują się w szeregu 

wydanych zarządzeń, które są dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego 

w Słupsku pod adresem www.slupsk.so.gov.pl.

http://www.slupsk.so.gov.pl
http://www.slupsk.so.gov.pl


Pracownikom/sędziom/uczestnikom postępowań zapewnia się na bieżąco środki ochrony 

bezpośredniej w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz płynu 

dezynfekującego do rąk. Budynki Sądu są odkażane 70% roztworem alkoholu 

izopropylowego. Kilka razy dziennie odkażane są klamki, balustrady, blaty stołów, ławki, 

przyciski w windach, raz dziennie odkażane są podłogi. Pracownicy zostali zaopatrzeni 

w rękawiczki jednorazowe i w maseczki ochronne. W Sądzie prowadzi się rejestr 

wydawanych środków sanitarnych. Codziennie, w pojemnikach wystawionych przed 

wejściem do Sądu oraz toaletach uzupełniany jest płyn do dezynfekcji rąk. Prowadzony jest 

bezdotykowy pomiar temperatury wszystkim osobom wchodzącym do Sądu.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) 
informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem 
wymiaru sprawiedliwości jest Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku (z siedzibą przy 
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk) w zakresie realizowanych zadań.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Słupsku możliwy jest 
pod adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy w Słupsku, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk 
lub adresem e-mail: iod@slupsk.so.gov.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku 
o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 
roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom 
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane 
w imieniu administratora danych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zgodnie 
z obwiązującymi przepisami.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
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