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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Zgłoszenie proszę przysłać faksem na numer: 17/ 866 04 32 lub e-mailem: cam@cam.rzeszow.pl  

 

Niniejszym zgłaszam udział w  

PANELU DYSKUSYJNYM* 

 
pt. …………………………………..………………………………………………….…………………………………………………………………… 

organizowanym przez Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie  

 
który odbędzie się w dniu …………………………………………… r. w …………………………………………….……………………… 

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Data urodzenia Kontakt  Zatrudniona/y ** w : Przynależność 
do grupy 
zawodowej*** 
(Prosimy 
wpisać: 1,2,3, 
4,5)  
 

1  

 

 

    

2  

 

 

    

*Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym wybranym panelu dyskusyjnym 

**Warunkiem udziału w panelu jest zatrudnienie lub zaangażowanie zawodowe w innej formie w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa podkarpackiego, posiadanie siedziby lub zamieszkanie na terenie 

województwa podkarpackiego 

 

***Warunkiem udziału we wsparciu jest przynależność do jednej z grup zawodowych: 

1. przedstawiciele sądownictwa (sędziowie, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w sądach powszechnych),  

2. przedstawiciele prokuratury (prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury),  

3. środowisko mediatorów (mediatorzy i inni pracownicy centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych),  

4. pracownicy regionalnych izb obrachunkowych, przedsiębiorcy i przedstawiciele innych podmiotów gospodarczych, 

5. absolwenci (absolwenci studiów na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, przedsiębiorczość i pokrewnych, a także absolwenci studiów podyplomowych z zakresu metod ADR; 

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które 
ewentualnie moglibyśmy zapewnić. 

□ Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych        □ Alternatywne formy materiałów 
□ Zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie                 □ Zapewnienie tłumacza języka migowego 
□ Inne, jakie?.............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

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

                                     miejscowość, data                          podpis  
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (dalej: RODO), Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna  

z siedzibą w Rzeszowie informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, 

ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów. 

2. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pisząc na adres: info@wsie.edu.pl . 

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja projektu pt. Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie 

oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości przez Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych z/s 

w Warszawie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Inżynieryjno-Ekonomiczną z siedzibą w Rzeszowie, zaś podstawą 

przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit b RODO. 

4. Pana/Pani dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być jedynie 

podmioty uprawnione do ujawniania im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe 

w ramach świadczenia usług dla Administratora. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji 

międzynarodowych. 

6. Decyzje dotyczące przekazywania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym – 

profilowane. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w projektu oraz okres zachowania 

jego trwałości. 

8. Ma Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych osobowych. 

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach projektu. 

 

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

miejscowość, data                                                       podpis  

 

 

 

 


