
 

          

Jak poprawnie przygotować wniosek? 
 

1. Jeśli wnioskujesz o zainicjowanie mediacji jako osoba prywatna – wybierz 

wniosek: 

• Wniosek o zainicjowanie mediacji dla osoby prywatnej 

 

2. Jeśli wnioskujesz o zainicjowanie mediacji jako firma – wybierz wniosek: 

• Wniosek o zainicjowanie mediacji dla firmy 

 

3. Skan wypełnionego czytelnie i podpisanego wniosku możesz przesłać do mnie 

na adres poczty elektronicznej:  

 

magda.dittmer@mediacjemd.pl  

 

albo jako dokument papierowy tradycyjną pocztą na adres:  

 

Mediacje MD 

Osiedle Nad Jarem 20,  

83-200 Starogard Gdański 

 

4. Skontaktuję się z Tobą jak tylko otrzymam Twój wniosek. Omówimy warunki 

współpracy i dopełnimy formalności niezbędne do jej sfinalizowania. 

 

5. Opłata od wniosku o zainicjowanie mediacji wynosi: 

• dla osób prywatnych 150 zł brutto,  

• dla firm 300 zł brutto. 

 

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu: 

Magda Dittmer 

+48 501625191 

 

  

mailto:magda.dittmer@mediacjemd.pl


 

          

Miejsce: …………………, data:…………………….  

 

 

Wniosek o zainicjowanie mediacji dla osoby prywatnej 

Zgodnie z art. 183⁶ kodeksu postępowania cywilnego 

 

 

Dane WNIOSKODAWCY: 

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

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane osobowe DRUGIEGO UCZESTNIKA MEDIACJI: 

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

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

W związku z istniejącym brakiem porozumienia pomiędzy stronami, w sprawie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Jednocześnie informuję, że wartość przedmiotu sporu wynosi:  

W sprawie toczy się już postępowanie sądowe: tak        nie         

 

Proszę o wyznaczenie mediatora do prowadzenia sprawy i wnoszę o zainicjowanie przez 

mediatora mediacji w przedmiotowej sprawie. 

 

Deklaruję opłatę za zainicjowanie mediacji na konto Mediacje MD Magdalena Dittmer, 

zgodnie z wystawioną fakturą po przyjęciu wniosku przez mediatora. 

 

 

Miejscowość, data, podpis 

……………………………………….. 



 

          

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27kwietnia 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 - informuje się, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mediacje MD z siedzibą: Osiedle Nad Jarem 20, 83-200 

Starogard Gdański. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności 

prowadzonej w obszarze mediacji z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) c) f) ww. rozporządzenia 

ogólnego; 

3. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na 

podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych 

osobowych; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów 

przetwarzania, tj.: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.: 

a. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania; 

b. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z działalnością prowadzona przez 

MediacjeMD przez okres do czasu zakończenia jej realizacji; 

c. przez okres wymagany przez przepisy prawa, np.: dla przechowywania określonej dokumentacji 

księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi; 

d. przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Spółki w zakresie marketingu i promocji 

usług/produktów oferowanych przez Spółkę oraz okres przedawnienia dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania. W razie pytań związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: 

magda.dittmer@mediacjemd.pl 

Przekazywanie danych do państw trzecich 

1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) 

2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją 

Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie 

wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim 

przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

3. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 

możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę 

 

 

Miejscowość, data, podpis 

……………………………………….. 

 

 
  



 

          

Miejsce: …………………, data:…………………….  

 

 

Wniosek o zainicjowanie mediacji dla firmy 

Zgodnie z art. 183⁶ kodeksu postępowania cywilnego 

 

 

Dane WNIOSKODAWCY: 

Firma/Instytucja: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Reprezentowana przez: …………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane osoby do kontaktu z numerem telefonu: ……………………………………………………………….. 

 

Dane osobowe DRUGIEGO UCZESTNIKA MEDIACJI: 

Firma/Instytucja: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Reprezentowana przez: …………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane osoby do kontaktu z numerem telefonu: ……………………………………………………………….. 

 

W związku z istniejącym brakiem porozumienia pomiędzy stronami, w sprawie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Jednocześnie informuję, że wartość przedmiotu sporu wynosi:  

W sprawie toczy się już postępowanie sądowe: tak        nie         

 

Proszę o wyznaczenie mediatora do prowadzenia sprawy i wnoszę o zainicjowanie przez 

mediatora mediacji w przedmiotowej sprawie. 

 

Deklaruję opłatę za zainicjowanie mediacji na konto Mediacje MD Magdalena Dittmer, 

zgodnie z wystawioną fakturą po przyjęciu wniosku przez mediatora. 

 

Miejscowość, data, podpis 

……………………………………….. 



 

          

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27kwietnia 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 - informuje się, że: 

 

8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mediacje MD z siedzibą: Osiedle Nad Jarem 20, 83-200 

Starogard Gdański. 

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności 

prowadzonej w obszarze mediacji z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) c) f) ww. rozporządzenia 

ogólnego; 

10. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na 

podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych 

osobowych; 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów 

przetwarzania, tj.: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.: 

a. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania; 

b. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z działalnością prowadzona przez 

MediacjeMD przez okres do czasu zakończenia jej realizacji; 

c. przez okres wymagany przez przepisy prawa, np.: dla przechowywania określonej dokumentacji 

księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi; 

d. przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Spółki w zakresie marketingu i promocji 

usług/produktów oferowanych przez Spółkę oraz okres przedawnienia dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń; 

12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

14. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania. W razie pytań związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: 

magda.dittmer@mediacjemd.pl 

Przekazywanie danych do państw trzecich 

4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) 

5. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją 

Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie 

wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim 

przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

6. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 

możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę 

 

 

Miejscowość, data, podpis 

……………………………………….. 

 


