
 

 Oferta pracy   

 

Dołącz do zespołu Data Protection!  

 

  

 

Chcesz pracować w młodym, otwartym na burzę mózgów 
zespole z innymi entuzjastami ochrony danych 
osobowych? Zapraszamy! 

 
Szukamy osoby: 
 z mocnym doświadczeniem - 3-6 letnim (Associate) oraz ponad 6 letnim (Senior Associate) w 

zakresie ochrony danych osobowych i prywatności w kancelarii prawnej, dziale prawnym spółki lub 
GIODO/PUODO 

 komunikatywnej  

 dbającej o szczegóły i sumiennej  

 zorganizowanej i analitycznej  

 z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego – poziom C1/C2 

 

Co będziesz z nami robił/ robiła?  

 Wspierał/a naszych klientów przy wdrożeniu RODO na poziomie krajowym i międzynarodowym 

 Prowadził/a bieżącą obsługę klientów, przygotowywać opinie prawne z zastosowaniem RODO 

 prowadziła postępowania przed PUODO 

 uczestniczył/a w międzynarodowych projektach RODO  

 był/a członkiem międzynarodowego zespołu ochrony danych  
 

 

Czego Ty możesz oczekiwać od nas? 

 jasno uzgodnionej ścieżki rozwoju zawodowego 

 dobrego wynagrodzenia 

 pracy w twórczej i przyjaznej atmosferze  

 wysokich standardów pracy 

 współpracy przy ciekawych i innowacyjnych projektach o zasięgu globalnym 

 miejsca pracy do którego chce się wracać 

 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji - CV zawierającego przykłady doświadczeń zawodowych 
i listu motywacyjnego w języku angielskim i polskim, w terminie do 15 lipca br., z dopiskiem „Associate 
DP” lub "Senior Associate DP" na adres: wawrecruitment@twobirds.com 

 



 

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k., ul. Skorupki 5, 

00-546 Warszawa ("administrator danych", "my"), zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich 

danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 

wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-

mail wawrecruitment@twobirds.com 

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

Zależy nam na stałym kontakcie z Tobą. Jeżeli chcesz, aby Twoje CV oraz inne dokumenty związane z 

rekrutacją zostały wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Bird & Bird 

Szepietowski i wspólnicy sp. k. umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: 

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Skorupki 5 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu 

rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 

Okres retencji i nasz uzasadniony interes. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia 

rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia 

rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy od momentu przyjęcia Twojego zgłoszenia rekrutacyjnego. Zachowamy Twoje podstawowe dane, 

(takie jak imię i nazwisko) dla celów zarządzania procesami rekrutacyjnymi, w ramach naszego 

uzasadnionego interesu polegającego na sprawnym i skutecznym przeprowadzaniu rekrutacji, przez okres nie 

dłuższy niż 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji. Wyjątkowo, w przypadku nieporozumień, Twoje dane 

osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

związanymi z procesem rekrutacji przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami albo ich 

dochodzeniem. 

Podstawa prawna. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas 

rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony 

interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami 

lub organami państwowymi. 

Twoje prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Masz prawo 

dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych, 

(na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom IT mającym siedzibę w Polsce i w Niemczech. Nie 

przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: warsaw@twobirds.com

 

Kontakt Dla Kandydatów 

Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k. 
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa 
Tel. +48 22 583 79 00  
twobirds.com/pl 
         @twobirds  

Tel. +48 22 583 79 00 
Aplikacje wawrecruitment@twobirds.com  
Adres strony twobirds.com/pl/careers 
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