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Kancelaria Prawa Gospodarczego Adam Rakszawski i Wspólnicy Spółka komandytowa,
biuro w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 59/2 podejmie współpracę z aplikantem na podstawie
umowy zlecenia w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oczekiwania:
- status aplikanta radcowskiego,
- zaangażowanie w wykonywaną pracę,
- prawo jazdy kat. B

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: kancelaria.bielsko@kpg.net.pl w terminie do
końca czerwca 2018 r.

Prosimy też o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie do celów przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu
0 art. 6 ust. l lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r."

Równocześnie informujemy, że w myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Kancelaria Prawa Gospodarczego Adam Rakszawski i Wspólnicy spółka komandytowa
z siedzibą w Rabce-Zdroju przy ul. Zakopiańskiej 14.

Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
rekrutacji, w oparciu o udzieloną przez Panią/Pana zgodę.

Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą udostępniane osobom trzecim.
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza
Pani/Pana dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
- sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one nieprawidłowe
lub niekompletne,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przeniesienia danych osobowych.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu
rekrutacji. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe przeprowadzenie rekrutacji;

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
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