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Szczecin, dnia 15 czerwca 2020 roku  
 

OFERTA PRACY / PRAKTYKI  

 
Kancelaria Radcy Prawnego Dominiki Rykowskiej zaprasza studentów III, IV i V roku 
studiów prawniczych do odbycia bezpłatnej praktyki z możliwością podjęcia stałej,          
odpłatnej współpracy. 
  
Kancelaria prowadzi praktykę w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa 
bankowego oraz ochrony danych osobowych.  
  
WYMAGANIA: 

§ status studenta III, IV lub V roku studiów prawniczych 
§ dyspozycyjność (co najmniej 3 dni w tygodniu – godziny do elastycznego ustalenia) 
§ znajomość procedury cywilnej,  
§ mile widziane doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych 

 
OFERTA STAŁEJ WSPÓŁPRACY i ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA 

§ możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie dziedzin prawa będących przedmiotem 
działania kancelarii, 

§ po 1-2 miesiącach efektywnej współpracy podjęcie zatrudnienia za wynagrodzeniem 
(dopuszczamy skrócenie tego okresu w przypadku pomyślnego przebiegu współpracy) 

  
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie cv na adres: kariera@dominikarykowska.pl  
Kontakt nastąpi tylko z wybranymi kandydatami. 

  
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Dominikę Rykowską, dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji. Na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO zgoda na przetwarzanie 
obejmuje następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane dot. zatrudnienia, 
wykształcenia i uprawnień zawodowych, dane dot. zdrowia, wizerunek o ile nie są przetwarzane na podstawie 
odrębnych przepisów.  
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Klauzula informacyjna dot. przetwarza danych osobowych 
1. Administrator 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorca Dominika Rykowska, prowadząca 
jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Rykowska, adres 
główny wykonywania działalności: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4, 70-302 Szczecin, NIP: 8581803057, 

w dalszej części niniejszej klauzuli nazywany „Administratorem” 
 

2. Cel i podstawy przetwarzania oraz kategorie danych 
Państwa dane osobowe (tzw. zwykłe i dane szczególnej kategorii: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane dot. 
zatrudnienia, wykształcenia i uprawnień zawodowych, dane dot. zdrowia, wizerunek) w zakresie wskazanym w 
przepisach prawa będą przetwarzane w celu:  

Przeprowadzenie naboru na stanowisko zgodnie z powyższym ogłoszeniem 

• przetwarzania dokonuje się w celu zwarcia umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

• na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 

3. Odbiorcy danych osobowych  
Administrator może w ramach realizacji celów określonych w pkt. 2 powierzyć przetwarzanie Państwa danych 
osobowych podmiotom przetwarzającym gwarantującym stosowny poziom zabezpieczeń. Państwa dane osobowe 
nie są przekazywane innym podmiotom (z wyjątkiem podmiotów przetwarzających) bez Państwa zgody, chyba 
że dysponują one umocowaniem ustawowym. Państwa dane nie podlegają przekazywaniu do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zapewniamy, że w procesie przetwarzania Państwa danych mogą 
uczestniczyć osoby, które zostały upoważnione przez Administratora i zapewnią odpowiednio wysokie 
bezpieczeństwo danych.  
 

4. Okres przechowywania danych 
W przypadku nie podjęcia zatrudnienia - do końca roku kalendarzowego, w którym wygasł cel przetwarzania, nie 
szybciej niż na trzy miesiące od wygaśnięcia celu. 
 

5. Prawa osób, których dane dotyczą  
Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawienia) swoich 
danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przeniesienia danych; cofnięcia zgody jeśli 
na jej podstawie odbywa się przetwarzanie; usunięcia danych jeśli taką możliwość przewiduje prawo; wniesienia 
skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
 

6. Informacja o wymogu podania danych  
O ile przepis prawa nie stanowi inaczej udostępnienie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem usta-
wowym ani umownym, nie są więc Państwo zobowiązani do ich podania. Niemniej Administrator pragnie wska-
zać, że nie dysponując Państwa danymi nie będzie miała faktycznej możliwości osiągnięcia celów wskazanych w 
pkt 2. 


