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Wniosek - zapis na sąd polubowny 

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

(imię i nazwisko albo firma i forma prawna wnioskodawcy, adres wnioskodawcy)       

       

wnioskuję o rozstrzygnięcie przez Stały Sąd Polubowny w Bydgoszczy sporu z 

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

(imię i nazwisko albo firma i forma prawna drugiej strony sporu, adres drugiej strony sporu) 

wynikłego z umowy 

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

(sprzedaży, o dzieło) 

zawartej między stronami w dniu……………………………………………………………………………………20……r 

w związku z odmową zaspokojenia zgłoszonych przeze mnie roszczeń polegających na:……………………………… 

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

Szczegółowy opis okoliczności uzasadniających zapis na sąd polubowny oraz wyszczególnienie roszczeń: ……… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Wobec powyższego od pozwanego podmiotu domagam się: ….………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

Do wniosku załączam: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświadczam, że zostałem poinformowany (poinformowana), że wyrok Stałego Sądu Polubownego ma 

wiążący charakter, tzn. ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego (po jego uznaniu przez sąd albo po 

stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności) i nie przysługują od niego zwyczajne środki zaskarżenia, istnieje jedynie 

możliwość wniesienia skargi o jego uchylenie.   

Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam) się z treścią regulaminu działania stałych sądów polubownych. 
Jednocześnie wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody / * na wyznaczenie arbitra przez Przewodniczącego SSP w 

Bydgoszczy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia w/wym. postępowania. 

Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam)się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania moich danych 

osobowych (str. 3 i 4 niniejszego wniosku). 

Niniejszy wniosek sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla Stałego 

Sądu Polubownego w Bydgoszczy 

………………….dnia…………..20…r.                                               ……………………………… 

(miejscowość)    (data)       (podpis wnioskodawcy)  

Potwierdzenie przyjęcia wniosku - zapisu: 

 

a. data przyjęcia wniosku……………………… 

b. nr ewidencyjny sprawy SSP.8421……….20….r. 

c. data wpłaconej zaliczki na biegłego ……………………………. oraz kwota zaliczki ……………………………zł 

 

 

d. pieczęć, podpis przyjmującego……………………………………. 

 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 



PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1
 

 

 

1. Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych? 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10 (85-020 Bydgoszcz), zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.  

 

2. Jak można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych przez Administratora? 

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  

z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 52 323-16-16 lub adresem e-mail: iod@wiih.com.pl.   

 

3. W jakim celu będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe? Jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania? 

Pana/Pani dane osobowe zawarte we wniosku - zapis na sąd polubowny oraz w zapisie na sąd polubowny 

przetwarzane będą w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na 

organizowaniu i prowadzeniu stałych sądów polubownych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4  ustawy o Inspekcji 

Handlowej
2
. 

 

4. Czy musi Pan/Pani podać Administratorowi swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do ich udostępnienia innym odbiorcom, w celu określonym w pkt 3 

niniejszej Informacji.  

   

5. Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe? 

Dane osobowe będą udostępnione pracownikom Administratora, wyznaczonemu składowi orzekającemu, drugiej 

stronie sporu, rzeczoznawcy (biegłemu) jeżeli zostanie w sprawie powołany oraz sądowi powszechnemu w przypadku 

prowadzenia przez ten sąd postępowania.  

 

6. Czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)? 

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

7. Jakie posiada Pan/Pani uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzania danych?  

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani:  

− prawo dostępu do treści swoich danych, 

− prawo do sprostowania danych,  

− prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przewidzianych w prawie przypadków
3
,  

− prawo do cofnięcia zgody (w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona 

zgoda) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

− prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Obowiązek informacyjny wynika z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 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 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, 
2  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t .j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 ze zm.),  
3 Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której 

dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. (art. 18 ust. 2 RODO). 

mailto:iod@wiih.com.pl


 

8. Jakie prawa Panu/Pani nie przysługują? 

Nie przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych osobowych
4
, prawo do ich przenoszenia

5
 ani prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych
6
.  

 

9. Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe? 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania wskazanego w pkt 3 niniejszej Informacji, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji
7
. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO przepisy dotyczące prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) nie mają 

zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: 

− do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 

któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi, 

− do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie 

z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów 

takiego przetwarzania, 

− do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
5 O prawie do przenoszenia danych stanowi art. 20 RODO. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 20 ust. 3 zd. 

drugie RODO), 
6 Prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, nie przysługuje Panu/Pani, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze). 
7 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.). 


