
 

 

Kancelaria prowadzi działalność od 6 lat, jednak Partnerzy Kancelarii zdobywali swoje doświadczenie w 
międzynarodowym holdingu spółek oraz renomowanej Kancelarii, skąd zaczerpnęli standardy 
obsługi Klientów.  

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, między 
innymi w następującym zakresie: 

 prawo podatkowe - oferując bieżące doradztwo, audyty podatkowe i szkolenia, 
 prawo handlowe - świadcząc pomoc w procesach reorganizacji przedsiębiorców w spółki prawa 

handlowego oraz doradzając w zakresie funkcjonowania spółek, 
 prawo e-commerce - analizujemy, opiniujemy i sporządzamy wszelkiego rodzaju regulaminy i 

dokumenty dla nowo powstających sklepów czy serwisów, także w obszarze prawa własności 
intelektualnej, 

 prawo pracy - wspierając pracodawców w bieżących sprawach pracowniczych, w tym również w 
zakresie human resources. 

POSZUKUJEMY PRAWNIKA Z DOŚWIADCZENIEM PODATKOWYM 

LUB DORADCY PODATKOWEGO 

 

Poszukujemy do pracy lub współpracy osoby, która: 

a)  ma wykształcenie wyższe prawnicze lub jest na ostatnim roku studiów, 

b)  posiada podstawową znajomości prawa podatkowego, 

c)  chce się rozwijać w podatkach (CIT, VAT, PCC i ceny transferowe) 

d)  potrafi konstruować logiczne i spójne informacje pisemne w obszarze prawa podatkowego,  

e)  posiada umiejętność praktycznego posługiwania się programami Excel i Power Point, 

Mile widziane są także zainteresowania w obszarze IT lub e-commerce. 

 

Oferujemy: 

a) możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w zakresie prawa podatkowego prawa umów 

handlowych, 

b) stabilną pracę/współpracę, 

c) atrakcyjne wynagrodzenie, w tym możliwość udziału w dodatkowo premiowanych projektach, 

d) współpracę z radcą prawnym, doradcami podatkowymi i aplikantami gotowymi na kształcenie 
młodszych koleżanek i kolegów, 

e) elastyczne godziny pracy, 
f) bardzo dobrą atmosferę pracy, świeże owoce, bakalie, 

g) pracę w nowoczesnym biurze, w ścisłym centrum miasta 

 

CV prosimy przesłać do 10.02.2021 r. na adres: sekretariat@kms-kancelaria.pl 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

kandydata na pracownika 

 

Zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) 

informujemy, że:  

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest KMS Skibicki spółka partnerska doradcy podatkowi i radcy 

prawni z siedzibą w Poznaniu przy ul. Małe Garbary 8 / B 107, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560965, numer NIP: 7792431712. Kontakt 

z Administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@kms-kancelaria.pl. 

2. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: 

a) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko prawnik w oparciu o zgodę(wizerunek, adres e-

mail), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zw. Z art. 221a Kodeksu pracy w zakresie niewymienionym w 

art. 221 § 1 i 2Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 

221 § 4 Kodeksu pracy oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) (podjęcie działań przed zawarciem umowy),w 

celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 i 

2 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 

Kodeksu pracy,  

b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

polegającego na: ustaleniu, obronie, dochodzeniu roszczeń, realizacji kontaktu z Administratorem. 

3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani /Pana danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, 

dane kontaktowe, płeć, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wizerunek 

oraz inne dane podane przez Panią/Pana w CV.  

4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pani /Pana dane osobowe innym odbiorcom, jeśli 

będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania tj.:  

a) osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do 

danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,  

b) podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych. 

5. Wszelkie dane osobowe są chronione z należytą starannością, w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych. 

Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych 

osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 

6. Pani /Pana dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Panią /Pana zgody na 

przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są na podstawie zgody.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Realizacja uprawnienia może 

nastąpić: osobiście, korespondencyjnie, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (w/w adres e-mail). 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt. 2 a) w każdym czasie poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja uprawnienia może nastąpić: osobiście, korespondencyjnie, za 

pośrednictwem korespondencji elektronicznej (w/w adres e-mail). 

9. Przysługuje Pani /Panu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2b) wobec 

przetwarzania danych osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym 

prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. Realizacja uprawnienia może nastąpić: osobiście, korespondencyjnie, za pośrednictwem 

korespondencji elektronicznej (w/w adres e-mail). 

10. Na działania Administratora przysługuje Pani /Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 § 

1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy 

jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a ich 

niepodanie uniemożliwi należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. 

12. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 

Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy 

jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. 


