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DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
w panelu dyskusyjnym o mediacji gospodarczej w terminie: 

realizowanym w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” 

Numer projektu: POWR.02.17.00-00-0083/17-00 

 _____________________________________ 
                                                                                            Data,  Czytelny podpis 

                                                               CZĘŚĆ A – DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko:

                                                               CZĘŚĆ B – DANE KONTAKTOWE

Adres zamieszkania:

Miejscowość:

Telefon:

E-mail:

                                                               CZĘŚĆ C – SYTUACJA ZAWODOWA* 
                             (zaznacz odpowiednie )

Stanowisko:

Jestem: ❑  przedstawicielem sądownictwa (sędziowie, urzędnicy i inni pracownicy 
zatrudnieni w sądach powszechnych województwa wielkopolskiego)  
❑ przedstawicielem prokuratury (prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy 
zatrudnieni w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury 
województwa wielkopolskiego)  
❑ przedstawicielem mediatorów i innych pracowników centrów 
mediacyjnych działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych na 
terenie województwa wielkopolskiego  
❑ przedstawicielem przedsiębiorców lub pracowników regionalnych izb 
obrachunkowych z terenu województwa wielkopolskiego  
❑ przedstawicielem absolwentów studiów wyższych (ekonomii, 
zarządzania, przedsiębiorczości, kierunków pokrewnych, studiów 
podyplomowych. z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów)  
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Udział w panelu dyskusyjnym jest jednoznaczny z wyrażaniem nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie 
zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego w czasie udziału 
w panelu dyskusyjnym w postaci fotografii. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób. 
Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz 
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Poznaniu 

…..................... ............................................................  
data podpis uczestnika  

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) informuję, że:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, tel.: 
61 869 01 13. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu 
organizacji jednego z paneli dyskusyjnych w terminach uwidocznionych  na www.wiph.pl  i załączonych 
programach w dniach: 12.06.2019 r., 17.06.2019 r. oraz 25.09.2019 r. 
3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu udziału w panelu dyskusyjnym oraz w celach 
sprawozdawczych/związanych z jego rozliczeniem, tj. przez okres 5 lat.  
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym. W przypadku 
niepodania danych wzięcie udziału w panelu nie będzie możliwe.  
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.  
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
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