Prawnik – aplikant adwokacki lub radcowski
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• opracowanie projektów opinii prawnych, pism procesowych, umów i porozumień,
• przygotowanie projektów uchwał organów spółek
• analiza przepisów oraz orzecznictwa sądowego
• udział w spotkaniach z Klientami kancelarii
• zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji publicznej
WYMAGANIA:
• aplikacja adwokacka lub radcowska w toku lub rozpoczęcie od stycznia 2020 roku
• dobra znajomość języka angielskiego
• znajomość przepisów prawa pracy, kodeksu spółek handlowych, prawa cywilnego
• bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, dyspozycyjność
OFERUJEMY:
• umowę o pracę
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
• pracę w rozwijającej się kancelarii prawnej;
• możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji;
• przyjazną atmosferę pracy.
Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV na adres: office@bergerlegal.pl
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych
w dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym
przez Kancelaria Adwokacka Berger Legal adwokat Krzysztof Berger, ul. Thomasa W.
Wilsona
7/9,
43-300 Bielsko
–
Biała,
NIP:
652-161-05-43,
e-mail:
office@bergerlegal.pl przez czas trwania procesu rekrutacji.
Jeśli życzą sobie Państwo, aby Wasza aplikacja była rozpatrywana również w
przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych
w dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym
przez Kancelaria Adwokacka Berger Legal adwokat Krzysztof Berger, ul. Thomasa W.
Wilsona
7/9,
43-300 Bielsko
–
Biała,
NIP:
652-161-05-43,
e-mail:
office@bergerlegal.pl (dalej: Administrator Danych Osobowych) jak również w
przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych przez
okres 12 miesięcy od dnia wyrażenie zgody.
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Berger Legal
adwokat Krzysztof Berger, ul. Thomasa W. Wilsona 7/9, 43-300 Bielsko – Biała,
NIP: 652-161-05-43, tel. 33 814 16 17, e-mail: office@bergerlegal.pl
(dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy, współpracownicy
Administratora Danych Osobowych oraz inne podmioty współpracujące z
Administratorem Danych Osobowych, takie jak biuro rachunkowe, dostawca usług
IT.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE i
EOG).
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia
procesu rekrutacji, a po tym czasie wyłącznie wówczas, gdy udzieli Pani/Pan
dodatkowej zgody w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych
przez Administratora Danych Osobowych, jednak nie dłużej niż przez okres 12
miesięcy od dnia wyrażenia zgody.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza lub
naruszyło przepisy RODO lub inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, nie jest
wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest również warunkiem zawarcia z
Panią/Panem umowy.
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w stosunku do Pani/Pana danych
osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

