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KANCELARIA DUX 
NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ Z APLIKANTEM RADCOWSKIM  

1 - 2 ROKU APLIKACJI 

 oferujemy współpracę w miłej atmosferze z profesjonalnym i 

doświadczonym zespołem 

 możliwość zdobywania i poszerzania doświadczenia 

zawodowego w sprawach z różnych gałęzi i dziedzin prawa   

 bezpośredni kontakt z klientami kancelarii 

Oferujemy elastyczne warunki i formę współpracy, które pozostają do ustalenia przy 

uwzględnieniu zakresu pracy i oczekiwań kandydata. 

Od kandydatów nie oczekujemy doświadczenia zawodowego, ale konieczne będą: 

 kreatywności i umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, 

 komunikatywności, samodzielności  i sumienności w wykonywaniu powierzonych 

zadań, 

 odpowiedzialności za powierzone zadania. 

Do zakresu zadań aplikanta należeć będzie: 

 sporządzanie projektów pism procesowych oraz umów,  

 wsparcie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz klientów kancelarii, poprzez 

analizę stanów faktycznych, aktów prawnych oraz orzecznictwa,  

 udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych i administracyjnych.  

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego  
na adres: biuro@dux-kancelaria.pl wpisując w temacie wiadomości:  
REKRUTACJA -  APLIKANT 
 
Prosimy również o zamieszczanie oświadczenia: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji w 
zakresie szerszym niż wynika to z art. 22 .. Kodeksu pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji, jak tez przyszłych procesów rekrutacyjnych 
prowadzonych przez DUX Kancelarię Radcy Prawnego Marcin Bełtowski. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w aplikacji w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez DUX Kancelarię Radcy Prawnego Marcin 
Bełtowski, w tym również włączenie tych danych do bazy rekrutacyjnej DUX Kancelarii Radcy Prawnego Marcin Bełtowski i 
przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy” 
Administratorem przesłanych przez Panią/Pana danych osobowych jest DUX Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bełtowski z siedzibą w 
Sosnowcu przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez DUX Kancelarię Radcy 
Prawnego Marcin Bełtowski w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji, z czym łączy się 
umieszczenie Pani/Pana danych w wewnętrznej bazie osób aplikujących o pracę. Dane osobowe przetwarzane przez DUX Kancelarię Radcy 
Prawnego na podstawie art. 22 1 Kodeksu pracy w zakresie w nim wskazanym oraz z na podstawie zgody w pozostałym zakresie, 
odpowiednio do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożona została aplikacja, a w przypadku wyrażania zgody 
na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 12 miesięcy. Stosownie do przepisów regulujących ochronę danych 
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, 
usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W/w 
uprawnienia (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego)może Pani/Pan realizować przesyłając stosowne wnioski na 
adres: biuro@dux-kancelaria.pl 
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