…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ
REKOMENDOWANYCH
SPECJALISTÓW FUNDACJI MEDIATIO

Data i miejscowość
Numer

Fundacja Mediatio
ul. Kępska 7
45-129 Opole
Wnoszę o wpis na listę rekomendowanych specjalistów Fundacji Mediatio, prowadzoną przez Zarząd
Fundacji Mediatio z siedzibą w Opolu.
1. Imię i nazwisko osoby fizycznej ubiegającej się o wpis/ nazwa osoby prawnej
...........................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania osoby fizycznej/adres siedziby osoby prawnej ubiegającej się o wpis
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Dane kontaktowe osoby ubiegającej się o wpis
Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….....
Telefon: ……………………………………………………………………………………………..
4. Wskazanie danych osoby ubiegającej się o wpis, które zostaną zamieszczone na Liście
Rekomendowanych Specjalistów Fundacji Mediatio:
a. imię i nazwisko/ nazwa osoby prawnej ……………………………………………………
……………………………................................................................................................
b. tytuł zawodowy /przedmiot działalności ……………………………………………………
……………………………................................................................................................
c.

informacje dotyczące świadczonych usług (* niepotrzebne skreślić)
- obsługa mediacyjna,
- obsługa prawna,
- mentoring i doradztwo,
- szkolenia,
- audyty i certyfikacja

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d. informacja dotycząca kwalifikacji zawodowych /przedmiotu działalności
……………………………................................................................................................
……………………………................................................................................................
……………………………................................................................................................
e. informacja dotycząca specjalizacji, o ile dotyczy oraz dodatkowe informacje o sobie
……………………………................................................................................................
……………………………................................................................................................
f.

fotografia – zaznaczyć w przypadku dołączenia do wniosku

5. Oświadczenia osoby ubiegającej się o wpis:
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu wpisu na listę
rekomendowanych specjalistów Fundacji Mediatio oraz Regulaminu postępowania
mediacyjnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych w niniejszym
wniosku o wpis na listę rekomendowanych specjalistów, przez Fundację Mediatio z siedzibą w
Opolu i umieszczenia danych wskazanych w pkt. 4 niniejszego wniosku na w/w liście w celu
wpisu na listę, kontaktu, jak również kierowania zapytań i zleceń na realizację usług oraz w celu
rozpowszechnienia w mediach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1). Jestem świadomy/a,
że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji
powyższego celu.
6. Zgoda na upublicznienie wizerunku
Wyrażam/nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
postaci mojego wizerunku, utrwalonego w formie fotografii cyfrowej i tradycyjnej w związku z realizacją
współpracy z Fundacją Mediatio oraz podmiotami z nią współpracującymi, w tym Instytutem Mediatio w
celu
umieszczenia i rozpowszechnienia ich na stronach internetowych oraz w mediach
społecznościowych, jak również wyświetlania i publicznego odtwarzania, zarówno w całości jak i we
fragmentach, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego
wynagrodzenia z powyższego tytułu.

................................................................................
(Podpis czytelny - imię i nazwisko - osoby
ubiegającej się o wpis lub działającej w jej imieniu )

