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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

na panel dyskusyjny „Praktyczne aspekty mediacji gospodarczych”  
Katowice, 26.04.2019 r. 

  

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”.  

  

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

numer telefonu………………………………………………………………………………………………………………………………. 

województwo…………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Należę do następującej grupy docelowej:   

 przedstawiciel sądownictwa (sędzia, urzędnik lub inny pracownik zatrudnionych w sądach 

powszechnych),   

 przedstawiciel prokuratury,   

 mediator,   

 przedstawiciel regionalnych izb obrachunkowych,   

 przedstawiciel środowiska przedsiębiorców,   

 absolwent studiów na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, przedsiębiorczość, prawo itp.   

 absolwent studiów podyplomowych z zakresu metod ADR  

 innej (jakiej?........................................................................................................................)  

  

Udział w panelu jest bezpłatny.  

  

      

 

 miejscowość i data    podpis   

  

OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ   

  

  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 [4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:   

  

1. Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
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sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

2. W związku z realizacją procesu rekrutacji do niniejszego projektu przetwarzane będą następujące 

kategorie danych osobowych Uczestnika projektu: dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe 

wrażliwe.  

3. Moje dane będą przetwarzane od dnia podpisania niniejszego oświadczenia do dnia zakończenia 

udziału w projekcie lub wycofania zgody.  

4. Administratorem danych osobowych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 

zakończenia procesu rekrutacji jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15,  

40-084 Katowice.  

5. Moje dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rekrutacji do niniejszego panelu oraz 

dokumentacji tego procesu. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez:  

1) Lidera projektu – Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica,  

ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice; mediacje@us.edu.pl  

2) Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Sprawiedliwości 

3) Partnera – Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach 

4) instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa.  

5) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie 

poinformowany w drodze pisemnej. 

 

7. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

8. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.  

10. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: 

„Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679.  

11. Podanie moich danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do realizacji procesu 

rekrutacji. Odmowa ich przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia udziału w 

procesie rekrutacji do projektu.  

12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

  

  

      

 

 miejscowość i data    podpis   
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