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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O PRAKTYKI W KANCELARII HOGAN LOVELLS (WARSZAWA) LLP (SPÓŁKA PARTNERSKA) 

ODDZIAŁ W POLSCE 

Administratorem Państwa danych osobowych ("dane osobowe Kandydata"), o których mowa 

w niniejszym dokumencie jest Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka Partnerska) Oddział 

w Polsce z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, NIP: 107-001-43-38, spółka 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000335605, tj. "Hogan Lovells". 

1. Dane osobowe Kandydata obejmują: 

(a) imię (imiona) i nazwisko; 

(b) datę urodzenia; 

(c) dane kontaktowe wskazane przez Kandydata; 

(d) wykształcenie; 

(e) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

2. Podanie przez Kandydata innych danych osobowych niż wymienione w pkt. 1 powyżej, 

jest dobrowolne i równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie przez 

Hogan Lovells. 

3. Dane osobowe Kandydata określone powyżej będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na praktyki w Hogan Lovells na podstawie zgody 

Kandydata. 

4. Kandydatowi przysługuje prawo do: 

(a) dostępu do dotyczących go danych, 

(b) sprostowania dotyczących go danych, 

(c) usunięcia dotyczących go danych, 

(d) ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych, 

(e) otrzymania i przeniesienia dostarczonych przez Kandydata danych osobowych 

do innego administratora danych, 

(f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych, jeżeli 

przetwarzanie to oparte jest na podstawie w postaci uzasadnionego interesu 

Hogan Lovells, 

(g) wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych. 

5. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w trakcie trwania procesu rekrutacji 

oraz po jego zakończeniu, przez dodatkowe trzy miesiące, w razie konieczności 

przedłużenia procesu rekrutacji, chyba że Kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

6. W celu realizacji praw przysługujących Kandydatowi (zgodnie z pkt. 4 powyżej), w tym 

wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz w jakichkolwiek 

innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Kandydata, Kandydat 
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powinien skontaktować się z Hogan Lovells pod numerem telefonu +48 22 529 29 00 

lub adres e-mail praktyki@hoganlovells.com. 

Dnia …………. zapoznałem/am się z powyższą informacją o przetwarzaniu moich danych 

osobowych. Oświadczam, iż wszystkie jego aspekty są dla mnie jasne.  

Jestem świadomy/a, że podanie przeze mnie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych 

jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie przez Hogan Lovells.  

☐*   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby 

przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Hogan Lovells. 

* Prosimy o zaznaczenie, jeśli Kandydat wyraża zgodę. 

Jestem świadomy/a, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W celu wycofania zgody należy przesłać informację za pośrednictwem danych kontaktowych 

podanych w pkt. 6. 

Kandydat  

(podpis) 

 

      
 

      

 

 


