
Klauzula zgody dla osób aplikujących do pracy w Greenberg Traurig 

Grzesiak sp.k. (GTG) 
 

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze 

mnie dokumentach rekrutacyjnych przez Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. z siedzibą w Warszawie na 
potrzeby: 

 

□ prowadzenia aktualnych rekrutacji* 

□ przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym również na inne stanowiska)* 

 

Zostałam/em poinformowana/y, przez Administratora Danych Osobowych tj. Greenberg Traurig 

Grzesiak sp.k.. z siedzibą w Warszawie (kontakt: ul. Książęca 4,00-498 Warszawa) o tym, że: 
 

1. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia 
procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
art. 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail  

z wybranym żądaniem na adres emailowy: WAWRODO@gtlaw.com. 

3. Mam prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych gdy uznam, iż 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych 

osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO). 

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia postępowań 

rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia ich przekazania przeze mnie 
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.. 

5. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu. 

6. Moje dane osobowe będą przekazywane do Greenberg Traurig P.A. GTG może przekazywać 

dane osobowe do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). 
Przekazując dane osobowe do państw spoza EOG, również w przypadkach gdy udostępniamy 

je spółkom Greenberg Traurig, P.A i Greenberg Traurig LLP, GTG gwarantuje odpowiedni 
poziom ochrony danych, zapewniając - gdy jest to wymagane prawem – stosowanie się do 

przynajmniej jednej z następujących stosownych zasad: 

• przekazanie danych nastąpi do państw, które według Komisji Europejskiej, zapewniają 

odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (tzw. „ustalenie adekwatności”); 

 

• korzystanie z konkretnych umów, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które 
zapewniają taką samą ochronę danych osobowych jaką zapewnia się w ramach EOG; lub 
 

• korzystanie z innych stosownych rozwiązań dla potrzeb transgranicznego przekazywania 

danych, zgodnie z wymogami lub w zakresie dopuszczonym w art. 46 i 49 RODO.” 

* proszę zaznaczyć w celu wyrażenia zgody 

mailto:WAWRODO@gtlaw.com


Consent clause for persons applying for a job at Greenberg Traurig 

Grzesiak sp.k (GTG) 
 

“I hereby grant my consent for processing by Greenberg Traurig Grzesiak sp.k with its registered office 
in Warsaw of my personal data contained in the recruitment documents I submitted for the purpose of: 

 
□ conducting ongoing recruitment* 

□ conducting future recruitment (including other posts)* 

 

I have been informed by the Data Controller, i.e. Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.. with its registered 

office in Warsaw (contact details: ul. Książęca 4,00-498 Warszawa), of the following: 
 

1. The provision of personal data by me is voluntary, but necessary for the recruitment process. 
Failure to provide personal data will result in the inability to conduct the recruitment process. 

Personal data will be processed on the basis of Article 6 Section 1 Items a and c of the General 
Data Protection Regulation of 27 April 2016 (RODO). 

2. I have the right to access the content of my personal data and the right to rectify, erase, restrict, 
restrict the processing of my personal data, the right to transfer data, the right to object, the right 

to withdraw consent to the processing at any time without affecting the lawfulness of the 

processing that was carried out on the basis of consent prior to its withdrawal. In order to 
exercise these rights, please send an email specifying your request to WAWRODO@gtlaw.com 

. 

3. I have the right to file a complaint with the General Personal Data Inspector if I decide that the 

processing of my personal data violates the provision of the General Data Protection Regulation 

of 27 April 2016 (RODO). 

4. Personal data will be stored until the recruitment process has been completed, however, no 
longer than for 3 years from the date of their submission by me to Greenberg Traurig Grzesiak 

sp.k.  

5. My personal data will not be subject to automated processing or profiling. 

6. My personal data will be transferred to Greenberg Traurig P.A. GTG may transfer personal data 

to countries outside the European Economic Area (the “EEA”). When transferring personal data 
to non-EEA countries, also when we make such data available to Greenberg Traurig, P.A and 

Greenberg Traurig LLP companies, GTG guarantees an adequate level of data protection, 
ensuring, when required by law, the application of at least one of the following relevant rules:  

• data will be transferred to countries which, according to the European Commission, ensure 
an adequate level of personal data protection (the so-called adequacy decision); 

• the application of specific agreements, approved by the European Commission, which 

ensure an identical personal data protection as that guaranteed inside the EEA; or 

• the use of other appropriate safeguards for the purposes of cross-border transfer of personal 

data in compliance with the requirements of or in the scope permitted by Articles 46 and 49 

of the GDPR.” 
 

* Please tick in order to give your consent 


