
IMIĘ 

DATA URODZENIA 

NAZWISKO

Mężczyzna Kobieta

PŁEĆ 

1.DANE OSOBOWE

ADRES KANCELARII 

MIEJSCOWOŚĆ

ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON TELEFON KOMÓRKOWY ADRES STRONY WWW

ADRES E-MAIL OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA

KOD POCZTOWY

KOD POCZTOWY

NIP

MIEJSCOWOŚĆ

2.ADRES
(adres widoczny na stronie Centrum, właściwy do korespondencji)

WOJEWÓDZTWA 

3. MOŻLIWY ZAKRES REGIONALNY WYKONYWANIA FUNKCJI MEDIATORA
(konieczność zapewnienia na danym obszarze pomieszczeń do przeprowadzenia mediacji)

4. SPECJALIZACJA W MEDIACJI (ZAZNACZYĆ TYLKO 3 GŁÓWNE)
 w przypadku zaznaczenia powyżej 3 specjalizacji ich wybór zostanie dokonany losowo

Prawo administracyjne Prawo cywilne, umowy cywilnePrawo gospodarcze

Prawo karne-gospodarcze Prawo bankowePrawo ubezpieczeniowe

Prawo handlowe, umowy handlowe Umowy dystrybucyjne, franchisingPrawo budowlane

Prawo handlowe międzynarodowe Papiery wartościoweNowe technologie

Prawo przewozowe Prawo rodzinnePrawo sportowe

Prawo pracy Prawo farmaceutyczneNieruchomości

Prawo reklamy, mediów Prawo medycznePrawo telekomunikacyjne, IT

Prawo spółek Prawo własności intelektualnejRynki kapitałowe

Prawo energetyczne, surowce Prawo podatkowePrawo karne*

Formularz zgłoszeniowy dla mediatora
Centrum Mediacji przy NRA
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* Zaznaczenie specjalizacji możliwe po ukończeniu dodatkowego szkolenia z mediacji karnych, konieczność załączenia zaświadczenia o odbyciu szkolenia



ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW (PROSZĘ WSKAZAĆ POZIOM) 

ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA MEDIACJI W JĘZYKU OBCYM (PROSZĘ WSKAZAĆ JĘZYK)

5. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE PRZEZ KANDYDATA 

6. INNE

WPISY NA LISTĘ MEDIATORÓW W INNYCH ORGANIZACJACH (WSKAZAĆ ORGANIZACJE: CENTRA, OŚRODKI)

WPIS NA LISTY STAŁYCH MEDIATORÓW SĄDOWYCH (WSKAZAĆ SĄDY)

7.CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH MEDIACYJNYCH I WPIS NA LISTĘ STAŁYCH MEDIATORÓW SĄDOWYCH

8. SZKOLENIA MEDIACYJNE
W których kandydat/ka uczestniczył/a (konieczne odbycie co najmniej jednego szkolenia 40 godzinnego lub ukończenie studiów podyplomowych mediacyjnych) 

Konieczność załączenia skanu certyfikatu/zaświadczenia wraz z programem szkolenia, wykazem godzin i nazwiskami trenerów
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Powyższe dane są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na publikację danych zawartych w niniejszym formularzu na stronie internetowej Centrum (w zakresie widocznym na stronie Centrum) oraz innych 
publikacjach Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackie, a w przypadku zmiany danych zobowiązuje się do ich bieżącej aktualizacji, nie później niż 1 miesiąc 
od zmiany w końcowych oświadczeniach.

Znane mi są Regulamin i Statut Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich i Europejski Kodeks Postępowania 
Mediatorów i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Zobowiązuje się do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych mediatora poprzez udział w szkoleniach mediacyjnych (minimum 2 szkolenia rocznie).

Zobowiązuje się do zapewnienia miejsca do przeprowadzenia mediacji posiadającego co najmniej 2 samodzielne pokoje/pomieszczenia do spotkań mediacyjnych.

Wyrażam zgodę na przesłanie moich danych do właściwego Sądu Okręgowego celem umieszczenia moich danych osobowych na liście ośrodków mediacyjnych 
(wskazać sądy).

Oświadczam, że:

Czytelny podpis i pieczęć kancelarii Data 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@nra.pl lub Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 

00-202 Warszawa z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych”.Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi 

zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz instytucje oraz urzędy państwowe. Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rokuw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach: a. przeprowadzenia postępowania o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną 

przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;b. publikacji danych na stronie internetowej Centrum Mediacji oraz innych publikacjach Centrum Mediacji  

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. c. realizacji umowy zawartej z Naczelną Radą Adwokacką na prowadzenie mediacji w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; d. prowadzenia dokumentacji księgowych i podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; e. publikacji danych na stronie internetowej Centrum Mediacji oraz 

innych publikacjach Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. f. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administratora danych; g. wewnętrznych celów administracyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administratora danych.W przypadku wpisania Pana/Pani osoby na listę stałych mediatorów, Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu 

rezygnacji lub skreślenia z listy stałych mediatorów. W pozostałych przypadkach przez okres 5 lat od dnia złożenia wniosku o wpis na listę stałych mediatorów.Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących 

Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz jest ono niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia postępowania o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Niepodanie 

danych skutkuje brakiem możliwości rozpoznania Pana/Pani wniosku o wpis na listę stałych mediatorów.Dane osobowe nie będą profilowane, w tym nie będą w stosunku do tych danych podejmowane decyzje 

w sposób zautomatyzowany

Zapoznałam/em się

Klauzula informacyjna do wpisu na listę stałych mediatorów

Czytelny podpis


