
 

 

 

 

    

                00-549 Warszawa, ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, tel. (22) 262 45 00, sad.polubowny@knf.gov.pl 

 
 

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

  
 

FORMULARZ ZAWARCIA UMOWY 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 – WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI  

[wypełnia Wnioskodawca] 
 
1. Wnioskodawca 

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

................................................................... 
 
(w przypadku osób fizycznych rodzaj i numer dokumentu 
tożsamości) 

 

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

.................................................................. 
(adres do doręczeń) 

 
Wyrażam zgodę na komunikację zdalną  
poprzez pocztę elektroniczną lub telefon  
na niżej podane dane kontaktowe: 
(podanie danych jest dobrowolne, a ich brak nie wstrzymuje 
biegu sprawy - jeżeli występuje pełnomocnik, ale wniosek 
składa osobiście wnioskodawca, można wskazać dane 
kontaktowe pełnomocnika): 

 
.............................................................. 
(telefon kontaktowy) 

 
.............................................................. 
(adres e-mail) 

2. Uczestnik (druga strona sporu) 
 

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

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

(w przypadku osób fizycznych rodzaj i numer dokumentu 
tożsamości - wypełnia Wnioskodawca, o ile takie dane 
posiada, albo Uczestnik-druga strona sporu) 

 

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

.................................................................. 
(adres do doręczeń) 

 
Wyrażam zgodę na komunikację zdalną  
poprzez pocztę elektroniczną lub telefon  
na niżej podane dane kontaktowe: 
(podanie danych jest dobrowolne, a ich brak nie wstrzymuje 
biegu sprawy - jeżeli występuje pełnomocnik, ale wniosek 
składa osobiście wnioskodawca, można wskazać dane 
kontaktowe pełnomocnika): 

 
.............................................................. 
 (telefon kontaktowy) 

 
.............................................................. 
 (adres e-mail) 
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1.a Pełnomocnik Wnioskodawcy - o ile występuje 

 

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

 (imię, nazwisko lub nazwa oraz adres do doręczeń)      

                             
Wyrażam zgodę na komunikację zdalną  
poprzez pocztę elektroniczną lub telefon  
na niżej podane dane kontaktowe 
(podanie danych jest dobrowolne, a ich brak nie wstrzymuje 
biegu sprawy): 

 
  .............................................................. 
 (telefon kontaktowy)  
 
................................................................ 
 (adres e-mail) 
 
 

2.a Pełnomocnik Uczestnika - o ile występuje 

[WYPEŁNIA UCZESTNIK - druga strona sporu] 
 
......................................................................  
                                

......................................................................        
(imię, nazwisko lub nazwa oraz adres do doręczeń)      

 

Wyrażam zgodę na komunikację zdalną  
poprzez pocztę elektroniczną lub telefon  
na niżej podane dane kontaktowe: 
(podanie danych jest dobrowolne, a ich brak nie wstrzymuje 
biegu sprawy): 

 
...................................................................... 
(telefon kontaktowy)  

 

......................................................................  
(adres e-mail) 

3. Potwierdzam, że wartość przedmiotu sporu o prawa majątkowe wynosi co najmniej 500 zł lub 
spór dotyczy praw niemajątkowych. 
 
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 Sądu Polubownego przy KNF 
dostępnej na stronie internetowej https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacja. Zgodnie z 
Regulaminem Sądu Polubownego przy KNF postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez jednego 
mediatora. Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru mediatora, bądź żadna ze stron nie wskaże mediatora, 
wyznacza go Prezes Sądu Polubownego przy KNF, w drodze zarządzenia, spośród osób wpisanych na Listę mediatorów 
Sądu Polubownego przy KNF. Jeżeli jedna ze stron nie skorzysta z prawa wyboru mediatora, mediację prowadzi mediator 
wskazany przez drugą stronę) 
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6. Treść wniosku i oświadczenia Wnioskodawcy: 
Niniejszym składam wniosek o wystąpienie do drugiej strony sporu – poprzez przekazanie jej tego 
dokumentu wraz z załącznikami – z zapytaniem czy zgadza się na przeprowadzenie postępowania 
mediacyjnego w zakresie wskazanego powyżej sporu w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. 

Jednocześnie: 

1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego 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. 

2. Oświadczam, że przekazując wniosek ze wszystkimi zawartymi w nim informacjami, zapoznałam/em 
się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych w 
związku z postępowaniem prowadzonym przed Sądem Polubownym przy KNF. 
 
....................................................................................................................................................... 

 (Tu należy złożyć czytelny podpis) 
 

 
Część B - ZGODA NA PRZEPROWADZENIE MEDIACJI  

wypełnia Uczestnik (druga strona sporu) 

 

7. Wybór mediatora przez Uczestnika - drugą stronę sporu 
Jako mediatora wskazuję: 
(należy wypełnić w przypadku, gdy nie akceptuje się wskazania Wnioskodawcy lub gdy Wnioskodawca nie wskazał 
mediatora) 
 
....................................................................................................................................................... 

8. Oświadczenia Uczestnika - drugiej strony sporu: 

1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Sądu 
Polubownego przy KNF w zakresie wskazanego powyżej sporu przez mediatora wpisanego na Listę 
mediatorów Sądu Polubownego przy KNF.  

2. Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z Regulaminem Sądu Polubownego przy KNF, który znajduje 
zastosowanie w niniejszej sprawie. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą zasad 
przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem prowadzonym przed Sądem 
Polubownym przy KNF.  

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

 (Tu należy złożyć czytelny podpis)  
 
UWAGA: przed podpisaniem należy zweryfikować, a w razie potrzeby także uzupełnić dane dotyczące Uczestnika – drugiej strony 
sporu wskazane w części A w pkt 2 wniosku) 
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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) zwanego dalej 

„RODO” informuje się, że:  

1. Zgodnie z art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2059 z późn. zm.) administratorem danych osobowych uczestników, w tym stron i osób reprezentujących 

uczestników, postępowań prowadzonych przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego („Sąd 

Polubowny”) jest Komisja Nadzoru Finansowego („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20. 

Z Administratorem 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 zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 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.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym polegającego na stwarzaniu możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów 

między uczestnikami rynku finansowego w związku art. 18 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym oraz w związku z przepisami ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) („Kodeksu Postepowania Cywilnego”) oraz 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 106/2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 marca 2019 r. w 

sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego” (Dz. Urz. KNF poz. 13 oraz 

z 2021 r. poz. 8) - w zakresie w jakim regulują one funkcjonowanie oraz postępowanie przed Sądem 

Polubownym, celem przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, postępowania arbitrażowego lub 

uproszonego postępowania arbitrażowego przez Sąd Polubowny, 

b) art. 9 ust. 2 lit f RODO w zakresie w jakim Sąd Polubowny w związku z prowadzonymi postępowaniami 

będzie przetwarzał dane osobowe szczególnej kategorii w celach związanych z prowadzeniem postępowań, 

c) art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego, Część piąta. Sąd Polubowny 

(Arbitrażowy) art. 1154 i następne, w szczególności celem oznaczenia stron w wyrokach zgodnie z art. 1197 § 

3 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz celem realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23 

września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. 

zm.) oraz art. 18 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  

d) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze polegającego na konieczności archiwizowania dokumentacji, wynikającego w szczególności z 

art. 1 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 

2020 r. poz. 164. z późn. zm.), 

e) art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na opublikowanie wyroku Sądu Polubownego 

wraz z ujawnieniem danych osobowych, zgodnie z § 42 Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

4. W przypadku, gdy dane osobowe stron sporu, pełnomocników stron, a także innych osób biorących udział w 

postępowaniu (np. świadkowie, biegli) nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, Administrator 

informuje, że zostały one pozyskane od innych uczestników postępowania niż osoba, której dane dotyczą lub ze 

źródeł publicznie dostępnych (np. dane kontaktowe pełnomocników pozyskiwane ze stron internetowych ich 

kancelarii). Dane osobowe mogą obejmować: oznaczenie stron tj. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub 

adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer PESEL, NIP, REGON, a także inne dane 

podane przez drugą stronę sporu, pełnomocników lub inne osoby biorące udział w postępowaniu w związku z jego 

prowadzeniem. W przypadku uiszczenia opłat należnych kosztów postępowania przed Sądem Polubownym dane 

mogą zostać pozyskane z banku realizującego przelew i obejmować numer rachunku bakowego. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego 

oraz w ramach przesyłanej korespondencji, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, druga strona 
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postępowania przed Sądem Polubownym, pełnomocnicy stron, odpowiednio wyznaczeni mediatorzy, arbitrzy, 

świadkowie, biegli (w przypadkach, w których został wezwany w celu wydania opinii), w przypadkach określonych w 

przepisach prawa sądowi powszechnemu. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez 25 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

8. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie danych 

osobowych następuje na podstawie zgody, może zostać ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.  

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

11. Podanie danych osobowych identyfikujących uczestników postępowania warunkuje możliwość przeprowadzenia lub 

udziału w postępowaniu mediacyjnym, postępowaniu arbitrażowym lub uproszonym postępowaniu arbitrażowym 

przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.  

 

 

 


