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Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy sp.p. w Katowicach 
nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym 

 
 
Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy sp. p. w Katowicach nawiąże stałą 
współpracę z radcą prawnym, na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.  
 
Od kandydata albo kandydatki oczekujemy: 
- doświadczenia w reprezentacji klientów w postępowaniach cywilnych w sporach między 
przedsiębiorcami, 
- dokładności i rzetelności,  
- lojalności, 
- zaangażowania i inicjatywy,  
- samodzielnego działania,  
- dobrej organizacji czasu pracy.  
 
Do obowiązków radcy prawnego należało będzie:  
- sporządzenie pozwów, pism procesowych oraz reprezentacja klientów Kancelarii na 
rozprawach sądowych (przede wszystkim w sądach na terenie Katowic), 
- sporządzenie opinii prawnych oraz projektów umów, ,  
- bieżąca obsługa prawna klientów Kancelarii.  
 
Oferujemy:  
- do wyłącznej dyspozycji dobrze wyposażone stanowisko pracy w siedzibie Kancelarii przy 
ul. Dąbrowskiego 22 w Katowicach: m.in. dostęp do programów LEX, Legalis, biblioteki 
Kancelarii, 
- elastyczne godziny pracy i długi okres rozliczeniowy w umowie o pracę, 
- możliwość zdalnego wykonywania części obowiązków (zwłaszcza w okresie epidemii), 
- wynagrodzenie stosowne do nakładu pracy, posiadanego doświadczenia i umiejętności,  
- możliwość rozwoju zawodowego.  
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie podania wraz z CV na adres e-mail: 
sekretariat@radca.prawny.com.pl do dnia 25 kwietnia 2021 r. 
 
W podaniu prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Administratora, którym jest Kancelaria Radców Prawnych 
Klatka i partnerzy z siedzibą w Katowicach, zawartych w moim CV, w celu przeprowadzenia 
obecnego postępowania rekrutacyjnego.” 
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych naborach 
kandydatów na stanowiska oferowane przez Administratora, prosimy o dopisanie do klauzuli 
zwrotu „oraz w kolejnych naborach przeprowadzanych przez Administratora”. 
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Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z siedzibą w 
Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22/105, 40-032 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 269295 
(„Administrator”). Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres poczty elektronicznej: 
sekretariat@radca.prawny.com.pl.  
2. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w poniższych celach:  
a) w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  
b) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. realizacji procesu rekrutacji - podstawa prawna: art. 6 
ust. 1 lit. b) RODO,  
c) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO,  
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji, 
co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione 
innym odbiorcom danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane:  
a) podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, to jest pracownikom 
Administratora i/lub osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy u Administratora (świadczącym pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej),  
b) podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora (podmiotom z których usług 
Administrator korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące 
wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (podmioty świadczące usługi IT, poczty elektronicznej), usługi archiwizacji 
dokumentów.  
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów 
przetwarzania, tj.:  
a) w zakresie realizacji procesu rekrutacji w związku, z którym Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do 
czasu zakończenia realizacji procesu rekrutacji nieskutkującego Pani/Pana zatrudnieniem, a po tym czasie dla dochodzenia 
ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego;  
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu 
wycofania tej zgody;  
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do czasu 
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  
5. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:  
a) prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,  
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,  
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,  
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,  
g) prawo do cofnięcia zgody, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.  
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@radca.prawny.com.pl.  
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do 
organizacji międzynarodowych.  
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w rekrutacji. 
10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


