
 

Kancelaria Kacprzak z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta adwokackiego/ 
aplikanta radcowskiego 

Opis stanowiska:  

➢ ukierunkowanie na obsługę prawną przedsiębiorców, podmiotów korporacyjnych, w 
tym podmiotów zagranicznych;  

➢ sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów prawnych; 

➢ identyfikacja problemów prawnych oraz ocena ryzyka; 

➢ bieżąca obsługa sekretariatu Kancelarii. 

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:  

➢ bardzo dobrej znajomości prawa cywilnego (materialnego i procesowego), 
gospodarczego, w tym z zakresu prawa handlowego; 

➢ bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego (warunek konieczny) umożliwiającej 
pracę w tym języku; 

➢ przynajmniej dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej pracę w tym 
języku; 

➢ umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów;  

➢ wysokiej kultury osobistej i zaangażowania. 

Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz zdobycie 
cennego doświadczenia w kancelarii świadczącej usługi na arenie międzynarodowej 
(www.kacprzak.com.pl). 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres 
sekretariat@kacprzak.com.pl.  



Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), dalej: „RODO”, uprzejmie informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kacprzak, ul. 

Stągiewna 5/2, 80-750 Gdańsk, tel. (58) 769 36 36. 
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji,  do czasu jego 

zakończenia. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. 
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji procesu 

rekrutacji. 
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności poprzez profilowanie. 
Jednocześnie informuję, iż przesłanie do Kancelarii Radcy Prawnego Marek Kacprzak danych osobowych 
zawartych w dokumentach aplikacyjnych, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Kancelarię Radcy 
Prawnego Marek Kacprzak w celu prowadzenia procesu rekrutacji. 


