PANEL DYSKUSYJNY
SKUTECZNA MEDIACJA W BIZNESIE

Data:
Miejsce:
Organizator:

9 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków, sala 1A/09
Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH w Krakowie

Program:
830-900

Rejestracja uczestników.

900-915

Otwarcie panelu – r. pr. Michał Babij – Prezes Małopolskiego CAM

9 15- 1045 Mediacja oczami sędziego. Refleksje nad mediacją w kontekście doświadczeń Sądu
Rejonowego w Chrzanowie – Tomasz Pudo Sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie
1045-1100 Przerwa kawowa
1100-1230 Mediacje w sprawach o przestępstwa gospodarcze – ujęcie praktyczne - Michał Żurek
Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście - Zachód
1230-1315 Lunch
1315-1445 Kreowanie marki mediatora w mediacji gospodarczej – adw. dr Tomasz Cyrol
1445-1500 Przerwa kawowa
1500-1630 Rola sędziów w promocji mediacji. Projekty pilotażowe w sądach państw UE i USA sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie Monika Włodarczyk
1630 -1645 Podsumowanie i zamknięcie panelu
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA PANEL DYSKUSYJNY
Temat: SKUTECZNA MEDIACJA W BIZNESIE
Miejsce: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków, sala 1A/09
termin: 9 grudnia 2019 roku, godz. 9.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres e-mail: ewasulkowska@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku panelu dyskusyjnego:
Imię....................................................... Nazwisko...................................................................................
e-mail/telefon ……………………………………………………………………………………………………..
województwo……………………………………………………………………………………………………...

Należę do następującej grupy docelowej: (zaznacz znakiem X)


Przedstawiciel Sądownictwa,



Przedstawiciel Prokuratury,



Przedstawiciel środowiska mediatorów,



Przedstawiciel Regionalnych Izb Obrachunkowych,



Przedstawiciel środowiska przedsiębiorców,



Absolwent studiów na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, przedsiębiorczość, prawo itp.



Absolwent studiów podyplomowych z zakresu metod ADR.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PANELU DYSKUSYJNYM:
 Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
 Uwaga: ilość miejsc ograniczona
 Udział jest bezpłatny
Udział w panelu dyskusyjnym jednoznaczny jest 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 Izby Przemysłowo-Handlowej w
Krakowie.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera
szkoleniowego od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
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….....................
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 Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie. Tel: 12 428 92
50, mail: biuro@iph.krakow.pl
2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu organizacji panelu
dyskusyjnego „Mediacja gospodarcza w praktyce” i subskrypcji newslettera szkoleniowego, jeśli wyraża na to Pan/i
zgodę.
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, a w przypadku usługi newslettera, w celu
jego wysyłki, do chwili wycofania zgody na jego subskrypcję.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym. W przypadku
niepodania danych nie będzie to 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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