
 
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI 

 
 

Dane strony wnioskującej o mediację: 

Imię i nazwisko osoby wnioskującej / 
nazwa (jeśli firma)* 

 

Adres do korespondencji/ adres siedziby 
(jeśli firma) * 

 

Numer telefonu *  

 

Dane drugiej strony sporu: 

Imię i nazwisko drugiej strony / nazwa 
(jeśli firma)* 

 

Adres korespondencyjny/ adres siedziby 
(jeśli firma) * 

 

Numer telefonu  

* dane obowiązkowe 

Przedmiot sporu: 

Temat do mediacji *  
(prosimy określić zwięźle) 

 

 

Rodzaj relacji  łączącej strony *  
(np. rodzinna, małżeńska, biznesowa itp.) 

 

Oświadczam, że dostarczyłam/em odpis 
tego wniosku drugiej stronie mediacji. 
 

Podpis strony wnioskującej:  

Data złożenia wniosku __ - __ - ____ 

Wybrane miejsce odbycia sesji 
mediacyjnych  
(proszę wpisać: Poznań lub Kalisz) 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Primum Pactum Agnieszka Bartosik, 62-
800 Kalisz, ul. Zawodzie 1 , reprezentowaną przez mediatorów  Agnieszkę Bartosik oraz Andrzeja Bartosik w celu 
przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. 
Dane podaję dobrowolnie, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. 
Jednocześnie potwierdzam otrzymanie i zrozumienie poniższych informacji: 
Tożsamość administratora: Administratorem danych jest, firma Primum Pactum Agnieszka Bartosik 62-800 Kalisz, 
ul. Zawodzie 1 , tel. 660 760 322, 608 177 070, +48 501 647 336, email: kancelaria@primum-pactum.pl 

1. Dane kontaktowe administratora/ inspektora: może Pani/ Pan się skontaktować pod adresem: 
kancelaria@primum-pactum.pl.  



 
2. Pod wyżej wymienionym adresem mailowym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
3. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna: Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 

celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego oraz celem przygotowania protokołu z postępowania 
mediacyjnego i ewentualnej ugody. 

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych: Pani/Pana dane zostaną zamieszczone w protokole z 
postępowania mediacyjnego, ugodzie mediacyjnej (w przypadku jej zawarcia) oraz we wniosku do sądu o 
zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Wymienione dokumenty zostaną przekazane do sądu 
celem zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, na co strony przez podpisanie ugody wyrażają zgodę. 

5. Okres przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania 
postępowania mediacyjnego, do momentu formalnego jej zakończenia, którym jest doręczenie stronie 
postępowania mediacyjnego odpisu protokołu z postępowania mediacyjnego wraz z egzemplarzem 
ewentualnie zawartej ugody. Następnie dane zostaną zniszczone lub wymazane. 

6. Pani/ Pana prawa: Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 ma Pani/Pan prawo 
do: 

a. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
b. Żądania ich sprostowania, 
c. Żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
d. Żądania  przeniesienia danych, 
e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce jest to: Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 
86 

8. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich 
nie będziemy mogli się z Panem/ Panią skontaktować, ani przygotować dokumentów z postępowania 
mediacyjnego.   

 
Data i podpis uczestnika postępowania mediacyjnego  
(potwierdzam otrzymanie i zrozumienie powyższych informacji) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


