
 
 
 
 

    

  00-549 Warszawa, ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, tel. (22) 262-59-99, fax (022) 262-50-31, sad.polubowny@knf.gov.pl 

 
 

....................................., dnia ..................................... r.  
 (miejscowość)  (dd-mm-rrrr) 

  
 

UMOWA O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI W CENTRUM MEDIACJI 
SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 

 
 

  
Sąd Polubowny  
przy Komisji Nadzoru Finansowego 
ul. Piękna 20 
00 - 549 Warszawa 

 

Część A - wypełnia Wnioskodawca 
 

1. Wnioskodawca 
 
......................................................... 
(imię, nazwisko lub nazwa) 
 
......................................................... 

......................................................... 
(adres zamieszkania lub siedziby) 
 
......................................................... 
(telefon kontaktowy) 
 
......................................................... 
(adres e-mail)*  
 
......................................................... 

......................................................... 

(Jeżeli adres korespondencyjny (do doręczeń) jest inny niż 
adres zamieszkania również należy go wskazać) 

2. Uczestnik (druga strona sporu) 
 
........................................................ 
(imię, nazwisko lub nazwa) 
 
.......................................................... 

.......................................................... 
(adres zamieszkania lub siedziby) 
 
......................................................... 
(telefon kontaktowy) 
 
......................................................... 
(adres e-mail)* 
 
......................................................... 

......................................................... 

 
 

 

 

* Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt drogą elektroniczną celem usprawnienia komunikacji, 
związanej z prowadzonym postępowaniem mediacyjnym. 
 
3. Wartość przedmiotu sporu: .......................................... zł. 
(Tu należy wpisać wartość przedmiotu sporu lub szacowaną wartość przedmiotu sporu. W przypadku spraw o prawa 
niemajątkowe pole należy pozostawić niewypełnione) 
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4. Wskazanie przedmiotu sporu lub stosunku prawnego, z którego spór wyniknął 
(Tu należy opisać na czym polega spór, co jest jego źródłem oraz jakie są oczekiwania co do sposobu zakończenia sporu.) 
 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

5. Wybór mediatora przez Wnioskodawcę 
Jako mediatora wskazuję: 
 
....................................................................................................................................................... 

(Tu należy wpisać imię i nazwisko mediatora wybranego z listy mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy 
KNF. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez jednego mediatora. Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru bądź 
żadna ze stron nie wskaże mediatora, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia z listy mediatorów 
Centrum Mediacji Sądu Polubownego. Jeżeli jedna ze stron nie skorzysta z prawa wyboru mediatora, mediację prowadzi 
mediator wskazany przez drugą stronę). 
 
6. Oświadczenia Wnioskodawcy: 
- Składam wniosek do Sekretarza Sądu o zapytanie drugiej strony - poprzez przekazanie 
niniejszego dokumentu wraz z załącznikami - czy zgadza się ona na postępowanie mediacyjne w 
Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. 

- Wyrażam zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w zakresie wskazanego 
powyżej sporu przez mediatora Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Oświadczam, 
iż zapoznałam/em się z Regulaminem Sądu Polubownego przy KNF, który znajduje 
zastosowanie w niniejszej sprawie. 

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą 
zasad przetwarzania danych osobowych uczestników postępowań prowadzonych przed Sądem 
Polubownym przy KNF. 
 
 
................................................................................................................................................................... 
(Tu należy złożyć czytelny podpis) 
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Część B - wypełnia Uczestnik (druga strona sporu) 

 
7. Wybór mediatora przez Uczestnika 
Jako mediatora wskazuję: 
....................................................................................................................................................... 

(Tu należy wpisać imię i nazwisko mediatora wybranego z listy mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy 
KNF. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez jednego mediatora. Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru, 
bądź żadna ze stron nie wskaże mediatora, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia z listy 
mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego. Jeżeli jedna ze stron nie skorzysta z prawa wyboru mediatora, mediację 
prowadzi mediator wskazany przez drugą stronę). 
 
 
8. Oświadczenia Uczestnika: 
- Wyrażam zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w zakresie wskazanego 
powyżej sporu przez mediatora Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Oświadczam, 
iż zapoznałam/em się z Regulaminem Sądu Polubownego przy KNF, który znajduje 
zastosowanie w niniejszej sprawie. 

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą 
zasad przetwarzania danych osobowych uczestników postępowań prowadzonych przed Sądem 
Polubownym przy KNF. 
 
 
........................................................................................................................................................................... 
(Tu należy złożyć czytelny podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIAMI PROWADZONYMI PRZED SĄDEM POLUBOWNYM  

PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO  
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego informuje, 
że: 

1. Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, z późn. zm.)  administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, zwana 
dalej „Administratorem danych”. Z Administratorem danych można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na 
adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl. 

2. Administrator danych zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw 
związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny 
administratora. Dane IOD znajdują się na stronie internetowej Administratora danych pod adresem: 

https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/dane_teleadresowe. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, postępowania 
arbitrażowego lub uproszonego postępowania arbitrażowego przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego – 
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze wynikającego z art. 18 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Regulaminu 
Sądu Polubownego przy KNF, stanowiącego załącznik do  uchwały nr 106/2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 
marca 2019 r. w sprawie w sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego” (Dz. Urz. KNF z 
2019 r. poz. 13), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z 
późn. zm.), a także w określonych przypadkach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, podstawą 
przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

4. Dane osobowe stron sporu, pełnomocników stron, a także innych osób biorących udział w postępowaniu (np. 
świadkowie, biegli), przetwarzane dla celów, o których mowa w pkt 3 mogą obejmować: imię i nazwisko lub nazwę, adres 
zamieszkania lub adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także inne dane podane przez drugą 
stronę sporu, pełnomocników lub innych osób biorących udział w postępowaniu.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3, 
z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru 
Finansowego.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom: drugiej stronie sporu, pełnomocnikom stron, 
odpowiednio wyznaczonemu mediatorowi, arbitrowi lub składowi orzekającemu, biegłemu (w przypadkach, w których został 
wezwany w celu zasięgnięcia opinii) oraz w przypadkach określonych w przepisach prawa sądowi powszechnemu. 

7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną 
sytuację – w przypadkach i na zasadach określonych w RODO. 

9. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10.  W przypadku podania danych, jest ono dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie danych identyfikujących stronę 
umowy o przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy KNF jest niezbędne dla realizacji celu, o którym 
mowa w pkt 3. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od drugiej strony sporu, pełnomocników lub od innych osób 
biorących udział w postępowaniu.   


