WNIOSEK
o wpis na listę mediatorów
Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców
Prawnych

Do Dyrektora Centrum Mediacji
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

…………………………………………………………………
Nr wniosku (wypełnia KRRP)

…………………………………………………………………
miejscowość i data

Cel złożenia wniosku (zaznacz właściwe)
Wniosek o wpis:

Wniosek aktualizacyjny:

(zaznacz właściwe)

(uzupełnij tylko pola, które aktualizujesz oraz dane identyfikacyjne)

Mediator certyfikowany CM

⃝

Mediator CM

⃝

⃝

Przed uzupełnieniem i przesłaniem wniosku proszę zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
przez Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
Wnoszę o wpisanie mnie na listę mediatorów certyfikowanych prowadzoną przez Centrum Mediacji
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
Dane osoby:
1. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:

2. Drugi człon nazwiska złożonego:

3. Pierwsze imię:

4. Drugie imię:

5. Adres:

6. Nr telefonu:

(kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania)

7. Adres e-mail:

8. Nr wpisu na listę radców prawnych:

Zaświadczenia i certyfikaty:
9. Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach na mediatora:

10. Doświadczenie z zakresu mediacji:

11. Liczba przeprowadzonych mediacji, w tym liczba mediacji zakończonych ugodą:

1

12. Czy prowadziła Pani / prowadził Pan mediację zakończoną ugodą, gdzie kwota sporu wynosiła:
o

o

od 100 tyś. do 1 mln zł;

o

od 1 mln do 10 mln zł;

powyżej 10 mln zł.

13. Autor / współautor publikacji, książek:

14. Członek organizacji związanych z mediacjami:

15. Doświadczenie zawodowe radcy prawnego:

16. Forma wykonywania zawodu:

17. Znajomość języków obcych:

18. Czy jest Pani/Pan wpisana/y na listę mediatorów stałych? Jeśli tak, proszę podać przy którym Sądzie/Sądach Okręgowych.
Proszę podać w okręgu, których sądów prowadzi Pani/Pan mediacje.

19. Rodzaje mediacji (proszę zaznaczyć, te które mediator chce prowadzić, oraz podać specjalizacje):
o gospodarcze

o

cywilne

o

rodzinne

o

administracyjne

20. Proszę podać specjalizację (np. prawo autorskie, naruszenie dóbr osobistych, zamówienia publiczne). Przy wnioskach o
mediację skierowanych do CM będzie to pomocne przy wyborze mediatora.

21. Oświadczenia:
Oświadczam, że zostałam poinformowana/y, że zgoda lub zgody wyrażone przeze mnie na przetwarzanie danych mogą być
cofnięte w dowolnym momencie. Wycofanie zgody lub zgód pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Treść oświadczenia

Tak

Nie

Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych.

⃝

⃝

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Mediacji (dalej „CM”) przy
Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie (dalej „KRRP”) z siedzibą w Warszawie, al. Ujazdowskie 41
lok.2. Celem przetwarzania danych zawartych we wniosku zgłoszeniowym jest dokonanie wpisu na listę
mediatorów CM przy KRRP oraz ich przetwarzanie zgodnie ze statutem CM.
Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wpis na listę mediatorów CM przy KRRP,
niepodanie danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.

⃝

⃝

Oświadczam, że postępowanie mediacyjne będę prowadził z zachowaniem norm Kodeksu Etycznego Radcy
Prawnego Mediatora wraz z deklaracją stosowania Standardów Prowadzenia Mediacji i Postępowania
Mediatora.

⃝

⃝
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Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie CM przy KRRP danych w zakresie: imię i nazwisko,
przynależność do OIRP, specjalizację, a-mail adres, telefon kontaktowy, zdjęcie oraz biogram do celów
związanych z realizacją zadań statutowych CM.

⃝

⃝

Wyrażam zgodę na udostępnienie podanych powyżej danych podmiotom wnioskującym o przeprowadzenie
mediacji (z wyjątkiem danych w polach oznaczonych kolorem szarym).

⃝

⃝

Zgoda na udostępnienie danych
Wyrażam zgodę na udostępnienie podanych powyżej danych przez CM w celu propagowania
alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz promocji mediatorów wpisanych na listę CM przy KRRP
(z wyjątkiem danych w polach oznaczonych kolorem szarym) podmiotom trzecim w tym w szczególności
sądom prowadzącym listy instytucji (ośrodków) mediacyjnych, organom administracji rządowej
i samorządowej, innym ośrodkom mediacyjnym.
W związku z realizacją powyższego celu CM prowadzi ewidencję udostępnień.

⃝

⃝

Zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o inicjatywach (szkoleniach, konferencjach,
itp..) dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym w szczególności mediacji, arbitrażu,
na wskazany we wniosku adres e-mail.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, brak wyrażenia zgody w powyższym zakresie uniemożliwi przesyłanie
informacji o wydarzeniach.

⃝

⃝

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w postaci zdjęć oraz na jego rozpowszechnianie przez
Centrum Mediacji (dalej „CM”) przy KRRP z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 lok. 2 w formie
określonej poniżej.
Niniejsza zgoda obejmuje nieodpłatne upublicznienie nieograniczonemu kręgowi odbiorców wizerunku
poprzez takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku na stronach internetowych
samorządów, w mediach społecznościowych administrowanych przez CM, KIRP w Warszawie,
zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach KIRP w Warszawie oraz materiałach promocyjnych
i informacyjnych samorządu radcowskiego w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji
z wydarzeń promujących alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów.
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieopłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie
rozpowszechniania wizerunku.
Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie wykorzystania Pani/Pana wizerunku w przyszłości, jednak nie
będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystywanych i rozpowszechnianych przed jej
wycofaniem.

⃝

⃝

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych dotyczącą zgłoszenia wpisu na
listę mediatorów przy Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, której administratorem
jest Krajowa Izba Radców Prawnych.
Treść informacji stanowi załącznik nr 1 do wniosku.

⃝

⃝

Załączniki (prosimy nie załączać oryginałów certyfikatów szkoleń oraz innych dokumentów):

1.
2.
3.

Podpis:
Podpis osoby składającej wniosek:
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