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OFERTA PRACY 

Prawnik/aplikant, miejsce pracy: Katowice 

 

Nie ma sensu pisać zbyt wiele. Skoro naszą ofertę pracy znalazłeś/aś na blogu, na którym 

zajmujemy się szeroko rozumianą branża telekomunikacyjną, nowymi technologiami, 

cyberbezpieczeństwem, e-sportem, inwestycjami czy danymi osobowymi, i chciałbyś dołączyć do 

grona „okablowanych” światłowodami prawników to wyślij nam swoje CV i pokaż, że uważnie 

czytasz. 

 

Czego nie wymagamy: 

1) Pracy po godzinach, w święta i w soboty, 

2) Wylewnych listów, w których zapewniasz, że praca u nas jest tym, o czym marzysz, a list 

taki wysłałaś/eś do „n”  kancelarii,  

3) Pisania, że interesujesz się podróżami w ciekawe miejsca, pomimo tego, że ostania podróż 

to All Inclusive w Egipcie,  

4) Studiów innych niż prawnicze, choć ciekawe uzupełnienie może być atutem. 

Co otrzymasz od nas? 

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o  pracę, za wynagrodzeniem adekwatnym do  

posiadanych kompetencji i doświadczenia,  

2) Opcję sfinansowania aplikacji lub studiów podyplomowych/doktoranckich, poszerzających 

Twoją wiedzę, 

3) Wsparcie Twoich pomysłów na dalszy, wspólny rozwój. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mail: 

rekrutacja@itblegal.pl. Prosimy o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych w formacie PDF. 

 

UWAGA – zanim to zrobisz, zapoznaj się z poniższymi informacjami, w których dowiesz się, co stanie 

się z Twoimi danymi osobowymi, które nam podasz.   
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Zgoda na przetwarzanie danych 

Wysyłając nam Twoje dokumenty aplikacyjne zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych 

zawartych w aplikacji przez itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. w Katowicach (kod 

pocztowy 40-017), ul. Graniczna 29/215, KRS 0000419850, na potrzeby prowadzonej rekrutacji na stanowisko 

wskazane w ogłoszeniu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych, nie wysyłaj nam swojej 

aplikacji, po jej ewentualnym wysłaniu zgodę może cofnąć w dowolnym momencie.  

Jeśli w aplikacji lub w załączonych do niej dokumentach podaje nam Pan/i szczególne kategorie danych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np.  zdjęcie), wówczas możemy i będziemy je przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy 

uzyskamy na to Pana/i wyraźną zgodę, którą można wyrazić umieszczając w treści aplikacji następującą klauzulę:   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji i w załączonych do niej 

dokumentach przez itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. w Katowicach (kod pocztowy 

40-017), ul. Graniczna 29/215, KRS 0000419850 na potrzeby trwającej rekrutacji. Mam świadomość, że zgodę 

mogę cofnąć w dowolnym momencie zgodnie  z przekazaną mi Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy. 

Zgoda na przyszłe rekrutacje 

Jeśli bierzesz udział w trwającym procesie rekrutacyjnym i chcesz pozostać w naszej bazie kandydatów na 

wypadek przyszłych procesów rekrutacyjnych lub rekrutacji na inne stanowiska, umieść w swoim dokumencie 

aplikacyjnym następujące oświadczenie: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy także na potrzeby innych, 

w tym przyszłych rekrutacji prowadzonych przez itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. 

w Katowicach, KRS 0000419850. 

Dane te będziemy wówczas przechowywać do celu ewentualnego zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną i 

wyłącznie do czasu cofnięcia przez Ciebie tej zgody lub do upływu 24 miesięcy, po czym usuniemy dane z naszej 

bazy.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informacja o administratorze 

Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) kandydatów do pracy jest itB Legal 

Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29/215, KRS 0000419850. 

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, a we wszelkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych: (i) 

telefonicznie, pod numerem telefonu: 32 77 45 888, (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając 

informację na adres: lukasz.bazanski@itblegal.pl, (iii) listownie i osobiście pod ww. adresem siedziby 

Administratora danych. 

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO),  która wyrażana jest poprzez 

złożenie przez kandydata swojej aplikacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 

realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko, w związku z którym przesłane nam zostały dokumenty 

aplikacyjne i nie dłużej niż miesiąc od zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że uzyskamy od kandydata 

osobną zgodę na wykorzystanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – w takim wypadku będziemy dane 

przetwarzać do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy. Złożenie aplikacji jest oczywiście 

dobrowolne, ale w toku procesu rekrutacyjnego wymagamy podania nam danych wskazanych w art. 221 § 1 

kodeksu pracy tj. imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, a z uwagi na niezbędność do 
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wykonywania pracy w naszej kancelarii dane dot. Pana/i wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu 

dotychczasowego zatrudnienia. 

Podanie nam przez Pana/ią innych danych aniżeli wskazane powyżej jest dobrowolne i nie jest niezbędne byśmy 

mogli realizować proces rekrutacji. Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili cofnąć, zaprzestaniemy 

wtedy przetwarzania tych danych, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy 

prawa wymagać będą dalszego ich przetwarzania.  Jeśli podaje nam Pan/i w swojej aplikacji lub załączonych do 

niej dokumentach szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. zdjęcie, wówczas 

możemy je przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy uzyskamy na to Pana/i wyraźną zgodę.  

Odbiorcy danych – czyli kto będzie miał dostęp do Pana/i danych? 

Dostęp do Państwa danych osobowych na etapie rekrutacji będą mieli wyłącznie partnerzy i współpracujące z 

Administratorem danych w zakresie usługi wsparcia IT oraz podmioty realizujące usługi kadrowo/księgowe. 

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych? 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, gdy np. są one 

nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do przeniesienia, a także ograniczenia przetwarzania danych, 

zaprzestania przetwarzania i ich usunięcia, przy czym uprawnienia te mogą być ograniczone z uwagi na 

obowiązujące przepisy prawa. 

Odnośnie do danych przetwarzanych w celu marketingu naszych usług, przysługuje Państwu prawo do wniesienie 

sprzeciwu. Skuteczne jego wniesienie spowoduje, że nie będziemy już mogli przetwarzać w tym celu danych, 

chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

Państwa praw i interesów. 

Prawo do wniesienia skargi 

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa. 

 


