
 

KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH KZK 

 

PRZYJMĄ NA PŁATNE PRAKTYKI ZAINTERESOWANEGO PRAWEM 

CYWILNYM I GOSPODARCZYM STUDENTA PRAWA IV – V ROKU 

 

ZAKRES PRAKTYK: 

- sporządzanie prostych pism procesowych, 

- obsługa sekretariatu, 

- kontakt z Sądami oraz substytutami celem ustalenia stanu sprawy. 

 

Cv prosimy przesyłać na adres e-mail:  

kalendarz@kancelariekzk.pl 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane cv. Prosimy o zamieszczenie w cv zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: RODO − informujemy, 
że:  

I. Administrator danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) powierzonych przez Państwa w procesie rekrutacji jest: Kancelaria Radcy Prawnego 
KZK Aleksandra Korczak.. Kontakt z ADO możliwy jest w formie  poczty tradycyjnej (tj. pisząc na adres naszej siedziby), elektronicznej (pod adresem e-mail: korczak@kancelariekzk.pl  

II. Cel i zakres przetwarzanych danych. Pana/i dane osobowe wskazane w cv są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, a ich podanie jest niezbędne aby wziąć udział 
w procesie rekrutacji na rekrutowane stanowisko. 

III. Zgoda Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. Dane zamieszczone w cv (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/i dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez dostarczenie nam Pana/i cv. 
IV. Okres przetwarzania danych osobowych. Wszystkie powyższe dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko przez okres 1 miesięca od dnia 
dostarczenia cv. 

V. Informacja o uprawnieniach. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

g) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem) 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
VII. Upoważnienie. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnione przez ADO osoby. 
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