
Sosnowiec, dnia 10 czerwca 2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  

NA STANOWISKO APLIKANTA RADCOWSKIEGO / PRAWNIKA 

Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Sosnowcu, nawiąże współpracę z 

absolwentem Wydziału Prawa (kierunek prawo) lub aplikantką radcowską /aplikantem 

radcowskim I roku  

Lokalizacja: Sosnowiec 

 

 OBOWIĄZKI: 

 Sporządzanie projektów opinii prawnych, pism procesowych, aktów wewnętrznych 

 Konstruowanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów,  

 Pomoc w obsłudze prawnej klientów Kancelarii  

 Bieżący kontakt z klientem  

 Udział w rozprawach sądowych  

 

WYMAGANIA:  

 Wykształcenie wyższe kierunkowe 

 Doświadczenie minimum 1 rok  

 Umiejętność konstruowania umów  

 Dobra organizacja pracy i terminowość  

 Komunikatywność 

 Odpowiedzialność przy prowadzeniu spraw  

 Doskonała umiejętność zarządzania czasem i priorytetami 

  Wysoko rozwinięte zdolności analityczne  

 Bardzo dobra znajomość przepisów prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego, i   

gospodarczego 

 Znajomość języka angielskiego. 

 Status aplikanta radcowskiego mile widziany 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OFERUJEMY:  

 Możliwość zdobycia doświadczenia w prężnie rozwijającej się Kancelarii  

 Przyjazną atmosferę w pracy 

 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz wykonywanej pracy, 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 

euroius@eurois.pl wpisując w temacie wiadomości: REKRUTACJA  - APLIKANT/PRAWNIK 

do dnia 30.06.2019 roku.  

 

Prosimy również o zamieszczanie w przekazywanych dokumentach oświadczenia 

o treści:  

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), niniejszym 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze 

mnie dokumentach rekrutacyjnych przez EUROIUS KANCELARIĘ RADCÓW PRAWNYCH 

DRZĄSZCZ, GIERSZ, MAGACZEWSKI Sp.p. w Sosnowcu, na potrzeby rekrutacji 

prowadzonej przez powyższą spółkę.”. 

 

 

 

****************************************** 

 

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (zwanego dalej RODO), poniżej przekazujemy informacje 

o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją: 
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I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka EUROIUS KANCELARIA 

RADCÓW PRAWNYCH DRZĄSZCZ, GIERSZ, MAGACZEWSKI Sp.p. w Sosnowcu, 

(41-200), ul. Kukułek 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 

pod numerem KRS: 0000431520, nr NIP: 6443501371, nr REGON: 243026729, dane 

kontaktowe: Sosnowiec (41 – 200), ul. Kukułek 41, e-mail: euroius@euroius.pl, 

tel. kontaktowy: (+48 32) 266 50 58. 

 

II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji przez 

administratora, na podstawie Pana/Pani zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

III. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego 

do przetwarzania danych osobowych pracownicy administratora, jak również operatorzy 

pocztowi w przypadku konieczności doręczenia Panu/Pani korespondencji pocztowej oraz 

hostingodawcy poczty e-mail administratora w przypadku otrzymania Pana/Pani 

dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty e-mail. 

 

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do 7 dni 

od zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

 

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych 

w przepisach art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych 

w przepisach art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (w przypadkach 

wskazanych w przepisach art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek 

z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora 

np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych 

administratora wskazanych w pkt I. powyżej. 

 



 

 

VI. WYCOFANIE ZGODY 

 

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy 

skierować odpowiednie oświadczenie do administratora np. telefonicznie, mailowo 

lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych 

w pkt I. powyżej. 

 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa 

Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza 

przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść 

skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego 

zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia 

RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

VIII. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie danych 

osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, ich niepodanie może uniemożliwić 

wzięcie przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji. 

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania 

w oparciu o Pana/Pani dane osobowe. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


