
Mediator 
Joanna Ogrodowicz

ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz
tel. 609778650

WNIOSEK 
O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez mediator Joannę Ogrodowicz
pomiędzy:

Imię i nazwisko/nazwa, adres, numer telefonu, NIP/Pesel 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
a 
Imię i nazwisko/nazwa, adres, numer telefonu, NIP/Pesel
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

w sprawie 
(przedmiot sporu i oczekiwania)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Relacja łącząca strony
…………………………………………………………………………………………………………

Wartość przedmiotu sporu  (w sprawach majątkowych należy podać kwotę w PLN)
…………………………………………………………………………………………………………

Strona wnioskująca o mediację                                                     Druga strona 

………………………………                                                    ……………………………………
(data i czytelny podpis)                                                                      (data i czytelny podpis)

Załączniki:
-
…………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu  przeprowadzenia
postępowania  mediacyjnego  przez  Joannę  Ogrodowicz.  Dane  podaję  dobrowolnie  oraz
potwierdzam otrzymanie i zrozumienie wiadomości, że administratorem moich danych osobowych
jest Joanna Ogrodowicz z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 5 w Bydgoszczy, NIP 9532333646.



Kontakt  z  administratorem  możliwy  jest  osobiście  lub  listownie  pod  adres
korespondencyjny podany powyżej lub poprzez adres mailowy joanna.ogrodowicz@wp.pl

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o
ochronie danych osobowych. Administrator dba by dane osobowe zbierane były w niezbędnym
zakresie  i  czasie,  ponadto  przetwarza  je  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  celu,  czyli
świadczonej  usługi,  w  szczególności:  imię,  nazwisko,  adres
zameldowania/zamieszkania/korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer
Pesel/NIP/KRS, data i miejsce urodzenia, nr IP.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności w
celu wykonania umowy z Panią/Panem. Odbiorcami danych mogą być ponadto osoby upoważnione
przez Administratora.

W każdym czasie ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 W celu Pana/Pani realizacji umowy jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych
osobowych.

Zawierając  umowę wyraża  Pani/Pan  zgodę  na  zbieranie  i  przetwarzanie  swoich  danych
osobowych. 

Klient ma prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
sądzi, że Administrator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Niniejszym potwierdzam, że:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
- znam zasady odpłatności za postępowanie mediacyjne i koszty te zostaną pokryte przez:
*stronę wnioskującą o mediację
*drugą stronę 
*po połowie przez strony

…………………………………                                               ……………………………………...
data i czytelny podpis Strony wnioskującej o mediację            data i czytelny podpis Drugiej Strony

*podkreśl właściwe


