
 
 

 

 

 

PRAKTYKI / STAŻ 
 

Kancelaria prawna ORGANISZCZAK KANCELARIA 

zaprasza na praktyki (staż) studentkę/studenta III - V roku Prawa. 

 

 

Oferujemy: 

1. Możliwość zdobycia cennego i ciekawego doświadczenia zawodowego 

2. Przyjazną atmosferę 

3. Elastyczne godziny oraz zasady współpracy  

 

Po odbyciu praktyk/stażu istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy. 

 

Zainteresowanych proszę o przesyłanie CV na adres e-mail: 

KANCELARIA@ORGANISZCZAK.PL. 

 

 

 

 

 

 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Adam Organiszczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Adam Organiszczak Kancelaria Radcy Prawnego”, (adres: ul. Teofila Firlika 20/402A, 71 - 637 Szczecin, 
posiadający NIP: 8522466291, o numerze REGON: 368927714 [dalej: „Administrator” lub „Kancelaria”]. 

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem - w formie e-mailowej (adres: kancelaria(@)organiszczak.pl) lub osobiście. 
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych? Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkowe? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach związanych z rekrutacją do przedsiębiorstwa prowadzonego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.  
Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, choć konieczne do rozpatrzenia Państwa kandydatury. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem. 
Będziemy przetwarzać dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
Uprawnienia wobec Kancelarii w zakresie przetwarzanych danych 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.  

 
Skarga do organu nadzoru 
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych - do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
 
W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych? 

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy: 
- przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście, 
- Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

 
Komu udostępniamy dane osobowe?  
Państwa dane osobowe na etapie rekrutacji możemy udostępnić zaufanym partnerom Kancelarii, którzy pomagają nam w świadczeniu usług na najwyższym poziomie - w postaci: dostawców odpowiedzialnych za obsługę 

systemów informatycznych (hosting). 
 
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe przechowujemy do ukończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od ich zebrania.  
 
Niezależnie od powyższego, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających w celu rozliczalności (udowodnienia 

przestrzegania przez Administratora przepisów o ochronie danych) - dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
 
Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Unii Europejskiej? Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany? 

Państwa dane osobowe na etapie rekrutacji nie będą przekazywane poza Unię Europejską. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku 
takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać względem Państwa jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Państwa wpływać. 


