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________________________________
miejscowość i data

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MEDIATORÓW
Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie

1. Imię i nazwisko, nr wpisu na liście radców prawnych w OIRP w Rzeszowie:

2. Adres zamieszkania (ulica, nr, miejscowość, kod pocztowy):

3. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż w punkcie 2):

4. Adres e-mail do korespondencji:
_________________________________________________________________
5. Numer telefonu kontaktowego:

6. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia mediacji:
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7. Specjalizacja (preferowane dziedziny - proszę zaznaczyć z wymienionych
poniżej)
Prawo cywilne
Prawo gospodarcze
Prawo administracyjne
inne wskazać jakie ? ….................................................
8. Znajomość języków obcych i stopień znajomości w skali 1-6

9. Obecna forma wykonywania zawodu (należy zaznaczyć właściwe pole)
w kancelarii radcy prawnego lub spółce
w ramach stosunku pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Odbyte szkolenia dla mediatorów (do wniosku należy załączyć potwierdzenie ich
odbycia):

11. Listy mediatorów, na których jest wpisany kandydat na mediatora:

________________________
podpis
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Informuję, iż zapoznałam/zapoznałem się ze Statutem i Regulaminem Ośrodka
Mediacji i akceptuję ich treść i jako przyszły mediator Ośrodka mediacji zobowiązuję
się do ich przestrzegania, a nadto oświadczam, iż spełniam warunki wpisu na listę
mediatorów Ośrodka, a w szczególności nie zachodzą żadne okoliczności
wyłączające lub ograniczające możliwość wykonywania funkcji mediatora

________________________
podpis
Oświadczam, iż wyrażam zgodę Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w tym
w szczególności na ich publikację w materiałach informacyjnych OIRP Rzeszów, na
portalu Facebook oraz na stronie internetowej OIRP Rzeszów, a także oraz do
przekazywania ich osobom zainteresowanym przeprowadzeniem mediacji w związku
z działalnością Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Rzeszowie. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.
________________________
podpis
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Hoffmanowej 8,
35 – 016 Rzeszów informuje, że jest administratorem podanych przez Panią/Pana
danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail
oraz numeru wpisu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoznania
wniosku, a w razie wpisania na listę konieczne do pełnienia funkcji mediatora.
Przekazane dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa, osobom zainteresowanym mediacją a także innym
osobom w materiałach informacyjnych Ośrodka Mediacji oraz w Internecie w celach
związanych z działalnością Ośrodka. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do
swoich danych oraz ich poprawiania.
________________________
podpis

Załączniki:
1. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
2. Dowody ukończonych szkoleń z zakresu mediacji.

