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Gliwice, dnia 27 listopada 2018 r. 
 
Kancelaria Prawna HAGEN to zespół prawników stworzony z połączenia kancelarii radców prawnych 
z Gliwic i Warszawy. Od 3 grudnia 2018 r. rozpoczynamy działalności w nowym biurze kancelarii 
w Gliwicach. Budujemy nowy zespół i poszukujemy osoby, która przejmie obowiązki związane 
z administracyjną obsługą kancelarii. Świadczymy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz 
podmiotów gospodarczych, jak również dla klientów indywidulanych. Ponadto doradcy 
restrukturyzacyjni z naszej kancelarii prowadzą jako syndycy postępowania upadłościowe 
przedsiębiorców oraz konsumentów.  
 

Prowadzimy rekrutację na stanowisko: 
 

ASYSTENT RADCY PRAWNEGO / DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 
 

Zakres obowiązków: 
o bieżące prowadzenie sekretariatu i obsługa administracyjna kancelarii; 
o ewidencja dokumentacji kancelarii; 
o obsługą centrali telefonicznej oraz innych urządzeń biurowych; 
o sporządzania dokumentacji oraz projektów pism związanych z postępowaniami 

upadłościowymi; 
o profesjonalna obsługa Klientów i Gości kancelarii; 
o skanowanie, archiwizacja dokumentów; 

 
Wymagania: 

o umiejętność obsługi komputera i podstawowych urządzeń biurowych; 
o znajomość pakietu MS Office; 
o bardzo dobra organizacja czasu pracy; 
o komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole; 
o wysoki poziom kultury osobistej; 
o zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność;      
o doświadczenie na podobnym stanowisku lub status studenta/absolwenta prawa będą 

dodatkowym atutem; 
 
Oferujemy: 

o komfortowe warunki pracy w naszym biurze w centrum Gliwic;  
o atrakcyjne i elastyczne warunki zatrudnienia; 
o pracę w dobrze zorganizowanym i sprawnym zespole; 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: gliwice@hagen.law. 
 
Prosimy o wpisanie w tytule maila: ASYSTENT. CV powinno zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacyjnego. 
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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał 
Dyrkacz, Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, NIP 6312500939. 

2. Dane kontaktowe: gliwice@hagen.law 
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu 
realizacji procesu rekrutacji. 

4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach 
aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia 
przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji innym 
podmiotem wchodzącym w skład Kancelarii Prawnej HAGEN tj.: KANCELARII HAGEN JAKOWLEW 
WIŚNIEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. (NIP 5223098576), Kancelarii Radcy Prawnego Jarosław 
Stępniewski (NIP 6482704842), Kancelarii Radcy Prawnego Anna Wojcieszek (NIP 6482603963). 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę 
można cofnąć e-mailowo na adres gliwice@hagen.law. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 
3 miesięcy licząc od daty ich wpłynięcia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe 
rekrutacje przez okres 12 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te 
zostaną niezwłocznie usunięte. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą również udostępniane takim odbiorcom jak 

podmioty świadczące usługi hostingowe. 
10. Informuję, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. 
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


