Klauzula informacyjna dla mediatorów.
Szanowna Pani Mediator, Szanowny Panie Mediatorze,
Okręgowe Izby Radców Prawnych w dniu 16 października 2017 roku zawiązały Ogólnopolską Sieć
Ośrodków Mediacji Radców Prawnych (dalej „OMRP”).
Celem działania sieci OMRP jest wdrożenie do stosowania przez każdego mediatora, radcę prawnego
działającego w ramach OMRP przyjętego Kodeksu Etycznego Radcy Prawnego-Mediatora,
wypracowanie standardów obejmujących kryteria wpisu na listę mediatorów, standardy szkoleń w
zakresie mediacji, doskonalenie i ujednolicenie procedur mediacyjnych oraz unowocześnianie zaplecza
mediacyjnego.
Ujednolicenie działań w powyższych celach umożliwi szerokie propagowanie idei mediacji poprzez
zaoferowanie obywatelom ogólnodostępnej sieci OMRP, gwarantujących uczestnikom mediacji i
wymiarowi sprawiedliwości wysoki poziom prowadzenia mediacji w całej Polsce, a mediatorom
możliwość rozwoju, wypromowania jako profesjonalnego mediatora.
Efektem działań powinno być zwiększenie liczby mediacji prowadzonych przez mediatorów radców
prawnych.
Szanując Pani/ Pana prywatność uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją
dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L
119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Niezależnymi administratorami Pani/Pana danych osobowych są Okręgowe Izby Radców
Prawnych przy których działa Ośrodek Mediacji, prowadzona jest lista mediatorów lub inne
podmioty (np. fundacje), które przystąpiły do sieci OMRP. Pełna lista zawierająca dane
poszczególnych administratorów znajduje się na stronie www.mediacje.kirp.pl/osrodkimediacji-oirp.
Administratorzy w swoich działaniach dotyczących przetwarzania danych działają niezależnie
jako odrębni administratorzy danych.
Administratorzy współpracujący w ramach sieci OMRP mogą udostępnić dane poszczególnych
mediatorów lub listy mediatorów celem zapewnienia współpracy i wymiany doświadczeń oraz
informacji.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej zgody dla danego administratora, w zakresie zawartym
we wniosku zgłoszeniowym na listę mediatora.
W przypadku udzielenia dodatkowej zgody Pani/Pana dane będą również przetwarzane w
innych celach, określonych każdorazowo w treści zgody.
Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

b) art 6 ust. 1 lit f RODO, tj. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – np.
w celu komunikacji w zakresie informowania o własnych inicjatywach i organizowanych
wydarzeniach przez administratora oraz ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń.
3. Źródło pochodzenia danych
Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od
której pochodzą oraz uzyskane pośrednio od innych administratorów zrzeszonych w OMRP. W
niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio ze źródeł ogólnie dostępnych np.
strony www. danego administratora.
4. Kategorie danych
Kategorie Pani/Pana danych osobowych, które będą przetwarzane w związku z
udostępnieniem danych przez organizację przyjmującą: imię, nazwisko, dane kontaktowe,
ośrodek mediacyjny przy którym jest Pani/Pan wpisana na listę mediatorów.
5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty
którym administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do
odbioru Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich
przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody, w szczególności sądy prowadzące
listy instytucji (ośrodków) mediacyjnych, organy administracji rządowej i samorządowej, osoby
i podmioty potencjalnie zainteresowane mediacją, inne ośrodki mediacyjne.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów samorządu zawodowego i
podmiotów przez nie założonych w celu propagowania i prowadzenia mediacji.
Ponadto administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, w
zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji Pani/Pana żądania (np. przekazanie do
organizatora, hotelu, przewoźnika, w celu zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanym
wydarzeniu).
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda,
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego
interesu administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu (np. wygaśnięcie
roszczeń wynikających z przepisów prawa).
7. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zamieszczenia
Pani/Pana danych na liście OMRP oraz udostępnienia danych podmiotom wymienionym w pkt.
6.
8. Informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
9. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
10. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo
do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do
ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
11. Kontakt z Administratorem
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia
kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą każdy z administratorów
umożliwia kontakt za pomocą poczty elektronicznej oraz listownie na adres siedziby
administratora (lista wskazana poniżej).
12. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Lista administratorów danych, którzy przystąpili do porozumienia w ramach współpracy
Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych:
Aktualna na dzień 20.09.2018 r.
•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2A, 15-430 Białystok,
prowadząca listę mediatorów,
NIP: 542-25-54-887, e-mail: oirp@oirp.bialystok.pl, www.oirp.bialystok.pl/index.php;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy, ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz, przy
której działa Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy,
NIP: 967-02-24-516, e-mail: biuro@oirp.bydgoszcz.pl, www.oirp.bydgoszcz.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80 – 803 Gdańsk, przy
której działa Ośrodek Mediacji przy OIRP w Gdańsku,
NIP: 583-00-18-575, e- mail:oirp@oirp.gda.pl, www.oirp.gda.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, ul. Kościuszki 223c (osiedle Pastelowe), 40600 Katowice, przy której działa Ośrodek Mediacji przy OIRP w Katowicach,
NIP: 954-11-88-451, e-mail: biuro@oirp.katowice.pl, www.oirp.katowice.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach, ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce, prowadząca
listę mediatorów,
NIP: 657-17-68-097, e-mail: izba@oirpkielce.pl, www.oirpkielce.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin, prowadząca
listę mediatorów,

NIP: 669-21-54-661, e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl, www.oirpkoszalin.pl/index.php;
•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, ul. płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków,
przy której działa Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie,
NIP: 675-10-42-048, e-mail: biuro@oirp.krakow.pl , www. oirp.krakow.pl/;

•

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „ZNAM PRAWO”, ul. Konrada
Wallenroda 2e, 20-607 Lublin, przy której działa Ośrodek Mediacyjny Fundacji OIRP w Lublinie
„Znam Prawo”,
NIP: 712-331-08-13, e-mail: kontakt@fundacjaznamprawo.pl , www.fundacjaznamprawo.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, 90-001 Łódź, przy której działa Ośrodek
Mediacji OIRP w Łodzi,
NIP: 725-10-54-497, e-mail: dane.osobowe@oirplodz.pl, www.oirplodz.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, 10-511 Olsztyn, ul. Kopernika 10, przy której
działa Ośrodek Mediacji Gospodarczych,
NIP 739-10-28-459, e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl, www.oirp.olsztyn.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, ul. Krakowska 26, 45-075 Opole, która prowadzi
listę mediatorów,
NIP: 754-217-04-98, e-mail: biuro@oirp.opole.pl, www.oirp.opole.pl/index.html;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, ul. Chwaliszewo 69, 61-105 Poznań, przy której
działa Ośrodek Mediacji przy OIRP w Poznaniu,
NIP: 778-11-75-116, e-mail: iod@poznan.oirp.pl, www.poznan.oirp.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, ul. K. Hoffmanowej 8, 35-016 Rzeszów, przy
której działa Ośrodek Mediacji OIRP w Rzeszowie,
NIP: 813-10-96-855, e-mail: biuro@oirp.rzeszow.pl, www.oirp.rzeszow.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, ul. ul. gen. Ludomiła Rayskiego 23/3, 70-442
Szczecin, przy której działa Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie,
NIP: 8521870630, e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl, www.oirp.szczecin.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu, ul. Chełmińska 16, 87-100 Toruń, która prowadzi
listę mediatorów,
NIP: 956-17-30-143, e-mail: oirp@torun.oirp.pl, www.torun.oirp.pl;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 20/4, 58-300 Wałbrzych,
która prowadzi listę mediatorów,
NIP: 886-12-72-885, e-mail: biuro@oirp.walbrzych.pl, www.oirp.walbrzych.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, przy
której działa Ośrodek mediacji przy OIRP w Warszawie,
NIP: 526-025-09-43, e-mail: iod@oirpwarszawa.pl , www.oirpwarszawa.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, 50-72 Wrocław, przy
której działa Ośrodek Mediacji przy OIRP we Wrocławiu,
NIP: 896-10-01-619, e-mail: iodo@oirp.wroclaw.pl, www.oirp.wroclaw.pl/;

•

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona
Góra, przy której działa Lubuskie Centrum Mediacji przy OIRP w Zielonej Górze,
NIP: 973-04-49-438, biuro@zielonagora.oirp.pl, www.zielonagora.oirp.pl/;

