
KANCELARIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHJAROSŁAW MYŚKO  

podejmie stałą współpracę z: 

 
Radcą Prawnym / Aplikantem Radcowskim 

miejsce: Szczecin 

 

Wymagania niezbędne: 

1)  dobra organizacja pracy, dyspozycyjnos c , rzetelnos c , sumiennos c , samodzielnos c , 

zaangaz owanie w wykonywane czynnos ci, odpowiedzialne podejs cie do wykonywanych 

obowiązko w, samodzielnos c , 

2)  aplikant radcowski lub radca prawny. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1)  doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub biurze (dziale) prawnym, 
2)  znajomość języka niemieckiego, 

3)  znajomość języka angielskiego. 

 

Zakres zadań: 

1)  aktywny udział w obsłudze zlecen  kliento w, 

2)  sporządzanie, w szczego lnos ci: projekto w pism procesowych, innych dokumento w prawnych 

oraz umo w, 

3)  analiza aktualnych przepiso w prawnych, doktryny i orzecznictwa, 

4)  udział w rozprawach, 

5)  samodzielne prowadzenie powierzonych spraw. 

 

Wymagane dokumenty:  
1)  życiorys (CV),  
2)  list motywacyjny, 
3)  zgoda na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna na potrzeby aplikacji - dostępna jest 

pod ogłoszeniem). 
 

Oferujemy: 

1)  zdobycie dos wiadczenia w zakresie wspo łpracy m.in. z przedsiębiorcami, organami 

i instytucjami administracji publicznej, 

2)  zdobycie umiejętnos ci niezbędnych w pracy radcy prawnego, 

3)  udział projektach realizowanych przez Kancelarię. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz ze zdjęciem należy przesłać drogą mailową na adres: 
jaroslaw@mysko.pl dołączając podpisaną klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.  
 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Treść klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb realizacji 

procesu rekrutacji:  
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych na potrzeby 

rekrutacji, w związku z ogłoszeniem o podjęciu współpracy Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych 

Jarosław Myśko. 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 

współpracy i załączonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

w trybie art. 6 ust.1 lit. a) i art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) przez Kancelarię Prawa Zamówień Publicznych 
Jarosław Myśko. 
 

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych na potrzeby rekrutacji: 
 

W związku z brzmieniem art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 
 

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych 

Jarosław Myśko, ul. Tęczowa 5a 72-006 Mierzyn. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji, przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po jego 

zakończeniu niezwłocznie usunięte, chyba że z aplikującym zostanie podjęta współpraca. 

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana 

zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz przepis prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Udostępnienie 

danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji. 

4) W związku z celem przetwarzania danych (wskazanym w pkt. 3), dane osobowe nie będą 

udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. 

5) W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
w każdym czasie: żądania informacji, dostępu do danych, ich sprostowania, uzupełnienia, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
przenoszenia danych. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 
z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 
właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
również profilowaniu.  

 


