
Załącznik nr 1. 

Wniosek o przeprowadzenie mediacji 

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego pomiędzy: 

........................................................................................................................... zamieszkałym/ą 

w ……........................................... przy ul. ..…………..................................................................... 

legitymującym/ą się dowodem tożsamości (seria i numer) ..................................................., 

a 

........................................................................................................................... zamieszkałym/ą 

w ……........................................... przy ul. ..…………..................................................................... 

legitymującym/ą się dowodem tożsamości (seria i numer) ................................................... . 

w sprawie o (proszę określić przedmiot sporu): 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

Wyrażam zgodę, aby mediator powiadomił drugą stronę o złożonym przeze mnie wniosku 

i uzyskał jej zgodę na rozpoczęcie procedury mediacyjnej. 
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Dane kontaktowe strony wnioskującej: 

Imię i nazwisko: ..................................................................... 

Adres: ..................................................................................... 

Telefon, e-mail: ...................................................................... 

 

Dane drugiej strony: 

Imię i nazwisko: ..................................................................... 

Adres: ..................................................................................... 

Telefon, e-mail: ...................................................................... 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, ul. Kosm. 

Polskich 30/1, 67-200 Głogów. 

2) W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan zwrócić do administratora za 

pośrednictwem numeru telefonu: 508 192 741 lub pisemnie na wskazany wyżej adres administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów 

przetwarzania. Przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi 

przeprowadzenie wymienionego w punkcie 3. postępowania. 

 

 

 

 

 

................................................................. 

            Podpis strony wnioskującej 


