
 

 

 

Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie specjalizująca się  

w prawie korporacyjnym i prawie rynku kapitałowego poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Praktykant/ Praktykantka 

Jeśli jesteś: 

 studentem prawa III i IV roku studiów prawniczych 

 zainteresowany zdobywaniem umiejętności i wiedzy z zakresu prawa handlowego, 

cywilnego i prawa rynku kapitałowego i ważna jest dla Ciebie jasna ścieżka rozwoju 

 znasz bardzo dobrze język angielski, w tym język prawniczy 

 dobrze odnajdujesz się w pracy w zespole, jesteś komunikatywny i posiadasz wysokie 

poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania 

 stawiasz na dobrą atmosferę w pracy 

 jesteś dyspozycyjny co najmniej 4 dni w tygodniu 

aplikuj do nas, oferujemy Ci: 

 możliwość aktywnego rozwoju zawodowego w kancelarii specjalizującej się w prawie rynku 

kapitałowego, posiadającej status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz 

Catalyst 

 możliwość skonfrontowania nabytej wiedzy ze środowiskiem biznesowym 

 pracę w przyjaznej atmosferze 

 wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności 

do  Twoich zadań należałoby: 

 przygotowywanie projektów dokumentów prawnych  

 przeprowadzanie analizy przepisów prawa, w szczególności w zakresie prawa spółek oraz 

prawa rynków kapitałowych 

 wsparcie pracy zespołu prawników w zakresie prowadzenia bieżących zadań i projektów 

 praca administracyjna związana z obiegiem dokumentów i korespondencji w Kancelarii 

CV prosimy wysyłać na: biuro@kwlaw.pl 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. 

Klauzula zgody  
 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie zgadzasz 
się na przetwarzanie przez Kancelarię Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie swoich danych 
osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do 
celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. 
 
W przypadku wyrażenia chęci, aby Państwa dokumenty rekrutacyjne zostały zachowane w bazie Kancelarii Adwokackiej 
Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie, prosimy o umieszczenie w ich treści następującej zgody: „Zgadzam się 
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na przetwarzanie przez Kancelarię Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie (00-542) ul. Mokotowska 
51/53 lok. 1, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.   
 
Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdym momencie poprzez wysłanie maila 
na adres:  biuro@kwlaw.pl w tytule maila wpisując „wycofanie zgody”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania przed wycofaniem zgody.   
  
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydatów 
 
Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie (00-542) ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, jest 
Administratorem Państwa danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami 
skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: biuro@kwlaw.pl. 
 
Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – a więc Państwa 
dobrowolnej zgody, w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia. Możemy przetwarzać Państwa 
dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji (nasz prawnie 
uzasadniony interes).  
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem 
procesu rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozważenia Państwa kandydatury 
na wybrane stanowisko. 

 
Przysługują Państwu następujące uprawnienia: (I) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, (II) prawo 
do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (III) prawo do wniesienia sprzeciwu; (IV) prawo do usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania danych; (V) prawo do przenoszenia danych; (VI) prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca procesu rekrutacji na wybrane stanowisko albo do momentu 
cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na zachowanie 
Państwa dokumentów rekrutacyjnych w naszej bazie, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 
12 miesięcy od ich otrzymania. Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia 
lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do upływu terminu przedawnienia roszczeń. 

 
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione (I) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne 
Administratora, (b) podmiotom doradczym, a także innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest 
zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. W stosunku do Państwa danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, a Państwa dane nie będą profilowane. 

 


