
Miejscowość/ data

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY
 
Imię i nazwisko

Adres

Telefon

E-mail 

DANE OSOBOWE DRUGIEGO UCZESTNIKA SPORU

Imię i nazwisko

Ares

Telefon

E-mail 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI

1.  W związku z istniejącym sporem dotyczącym: 

Krótki opis przedmiotu sporu 

o wartości* 

Kwota w zł 

wnoszę o przeprowadzenie mediacji przez mediatora stałego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu Grażynę 
Górską z Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie przy pl. Zamkowym 24 A/14. 



2. Opis sprawy przedstawia się następująco: 

Krótki opis okoliczności sporu 

3. Oświadczam, iż**
 

 druga strona wyraziła zgodę na mediację,
 strony zawarły umowę o mediację, 
 zobowiązuję się odebrać od drugiej strony zgodę na mediację i osobę mediatora,
 wnoszę o odebranie przez mediatora od drugiej strony zgody na mediację i osobę mediatora 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla

potrzeb niezbędnych do realizacji mediacji i potwierdzam, iż zapoznałem się z klauzulą przetwarzania danych

zamieszczoną poniżej. 

Podpis wnioskodawcy



KLAUZULA RODO

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia
2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE l
119/1 z 4.5.2016.r.), dalej „RODO”, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kancelaria Mediacyjna i Prawna Grażyna
Górska z siedzibą: 55-200 Marcinkowice, ul. Letnia 3, adres biura: 55-200 Oława, pl. Zamkowy
24 A/14,  NIP 912 165 98 20, www:  mediator-olawa.pl, z którym można się skontaktować
telefonicznie  pod  nr:  884  989  384 lub  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej:
biuro@mediator-olawa.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia mediacji.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 2.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  wynikający z przepisów prawa.
Okres  przetwarzania  danych  osobowych  może  zostać  każdorazowo  przedłużony  o  okres
przedawnienia  roszczeń,  jeżeli  przetwarzanie  danych  osobowych  będzie  niezbędne  dla
dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  lub  obrony  przed  takimi  roszczeniami  przez
Administratora;

5. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu,  prawo do cofnięcia  zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  w  związku  z  przetwarzaniem  przez  nas  danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Administrator  danych bez Pani/Pana zgody nie będzie  przekazywał  danych osobowych  do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Podpis wnioskodawcy

*Dotyczy roszczeń majątkowych 

** Wybierz właściwe 

http://mediator-olawa.pl/
mailto:biuro@mediator-olawa.pl

