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Kancelaria Prawna HAGEN to zespół prawników stworzony z połączenia kancelarii radców prawnych 
z Gliwic i Warszawy. W grudniu 2018 r. rozpoczęliśmy działalności w nowym biurze kancelarii 
w Gliwicach.  
 
Świadczymy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak również dla 
klientów indywidualnych. Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w zakresie m.in.: prawa 
gospodarczego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa upadłościowego, prawa własności intelektualnej 
i ochrony danych osobowych.  
 
Więcej szczegółów o naszej kancelarii można znaleźć na stronie internetowej www.hagen.law. 
 
Oferta kierowana jest do aplikantów radcowskich, a także do osób, które zamierzają w tym roku 
przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację.  
 

Prowadzimy rekrutację na stanowisko: 
 

APLIKANT RADCOWSKI 
 

Zakres obowiązków: 
o przygotowywanie projektów pism procesowych; 
o przygotowywanie projektów umów; 
o opracowywanie projektów opinii prawnych i analiz prawnych;  
o reprezentacja Klientów kancelarii przed sądami/organami administracji publicznej; 
o uczestnictwo w spotkaniach z Klientami kancelarii; 

 
Wymagania: 

o doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej; 
o obsługa pakietu MS Office oraz systemów informacji prawnej LEX / Legalis; 
o samodzielność i kreatywność przy wykonywaniu powierzonych zadań; 
o dobra organizacja pracy; 
o dodatkowym atutem będzie doświadczenie we współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi 

/ syndykami; 
 
Oferujemy: 

o komfortowe warunki pracy w naszym biurze w centrum Gliwic;  
o atrakcyjne i elastyczne warunki zatrudnienia, uwzględniające obowiązki związane z aplikacją; 
o możliwość podjęcia praktyk/stażu w biurze w Warszawie;  
o możliwość rozwoju zawodowego i uczenia się od prawników wyspecjalizowanych w różnych 

dziedzinach prawa; 
 
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: gliwice@hagen.law. 
 
Prosimy o wpisanie w tytule maila: APLIKANT. 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 HAGEN JAKOWLEW 
WIŚNIEWSKI I WSPÓLNICY spółka komandytowa, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, NIP 
5223098576. 

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

związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie podanych danych 
osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o:  
- przepisy Kodeksu pracy – w przypadku danych takich jak: imię (imiona)i nazwisko, data 
urodzenia, podane przeze mnie dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje 
zawodowe,przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
- dobrowolnie wyrażoną zgodę – w przypadku podania danych należących do szczególnych 
kategorii danych oraz w przypadku pozostałych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO). 

5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji innym 
podmiotem wchodzącym w skład Kancelarii Prawnej HAGEN tj.: Kancelaria Radcy Prawnego 
Michał Dyrkacz (NIP 6312500939), 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 lub kancelaria@hagen.law. 

7. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 
prowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesięce licząc od daty ogłoszenia 
rekrutacji.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

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

ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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