
 

 

Economic Freedom Foundation is looking for interns 
 

Our mission is to invest in the most valuable initiatives for economic freedom and to create a 
space for cooperation and integration of free market advocates. 
 
RESPONSIBILITIES: 

• Performing day-to-day tasks for the foundation’s Management Board; 
• Support in the implementation of projects, organization of events and 
communication; 
• Research related to economic and political topics; 
• Creating databases. 
 

REQUIREMENTS: 
• Interest in economics, politics, law or NGOs activities; 
• Ongoing studies related to areas mentioned above additional advantage; 
• Knowledge of Excel, Power Point and similar software; 
• Commitment and reliability; 
• Very good verbal and written skills in English;  
• Knowledge of Polish is advantage but not required; 
• Sharing the Economic Freedom Foundation’s mission and values 
(see www.wolnagospodarka.pl/en) 
 

WE OFFER: 
• A three-month paid internship with possibility of continued cooperation in the 
future; 
• Flexibility in combining internship with studies (20-30 working hours per 
week); 
• Work in a new and fast-growing foundation, among people with experience in 
business and NGOs; 
• Professional development and learning new skills; 
• Remuneration based on experience and availability. 
 

Please send CV and a short description why you are interested in this internship 
to rekrutacja@wolnagospodarka.pl by 19.04.  2022r. We will be in touch with selected 
people on an ongoing basis. If you have any questions, please contact us by e-
mail: rekrutacja@wolnagospodarka.pl or +48 885800505. 

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w rekrutacji przez Fundację Wolności Gospodarczej: 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Wolności Gospodarczej z siedzibą przy ul. Rolniczej 1 
w Konopiskach, 42-274 Konopiska, tel.: +48 885 800 505, adres e-mail: rekrutacja@wolnagospodarka.pl  



 

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na staż w FWG. 

3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z Fundacją Wolności Gospodarczej – dane kontaktowe w pkt 1. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, wskazanego w pkt. 2. 

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

9. Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do 
momentu zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.  


