Polityka prywatności www.matchbeta.pl
Firma PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Organizator programu MatchBeta,
przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem
prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas
zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Jakie dane o Tobie zbieramy?


Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z funkcjonalności dostępnych w platformie MatchBeta będziesz musiał się
zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail (login) i hasło, jakiego będziesz używał
na naszej witrynie. Zostaniesz również poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych przez naszą firmę oraz Pracodawców korzystających z platformy MatchBeta.


Dane zbierane przy kwestionariuszu osobowym (kreator CV)

Po zalogowaniu się do platformy będziesz mógł wypełnić kwestionariusz osobowy (kreator CV) lub
podłączyć plik ze swoim CV, aby aplikować na oferty praktyk / staży / stanowisk z poziomu „entry level”
publikowanych przez Pracodawców na stronie www.matchbeta.pl.
Przy kreatorze CV zostaniesz poproszony o podanie poniższych informacji, na podstawie których można
wygenerować plik ze swoim życiorysem:
Dane osobowe:
Dane kontaktowe:

Wykształcenie:

Języki obce:
Umiejętności:
Pozostałe informacje:



 Imię i nazwisko
 Zdjęcie
 Numer telefonu
 Adres e-mail
 Adres
 Uczelnia
 Kierunek
 Rok studiów
 Rok rozpoczęcia studiów
Język obcy oraz poziom jego znajomości
Uzupełniane w polu tekstowym
 Nagrody, stypendia, działalność dodatkowa
 Zainteresowania

Dane zbierane przy teście psychometrycznym MatchBeta na potrzeby analizy
algorytmicznej i wygenerowania indywidualnej informacji zwrotnej

Na podstawie wypełnionego testu psychometrycznego MatchBeta, uzyskasz dedykowaną Tobie informację
zwrotną z rekomendacją 3 obszarów zawodowych, w których praca przyniesie Ci satysfakcję oraz wskazanie
mocnych stron i potencjalnych obszarów do rozwoju.
Test psychometryczny opracowany we współpracy z Centrum Innowacji Uniwersytety SWPS weryfikuje:
zainteresowania, oczekiwania wobec środowiska pracy, pamięć, szybkość uczenia się, myślenie logiczne,
inteligencję werbalną oraz wybrane cechy osobowości.
Udzielone odpowiedzi weryfikowane są automatycznie przez mechanizmy algorytmiczne MatchBeta.
Wygenerowana informacja zwrotna widoczna jest na Twoim profilu dostępnym po zalogowaniu się oraz u
Pracodawcy, do którego zaaplikowałaś/eś na ofertę stażu / praktyki / stanowiska z poziomu „entry level”.



Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej
wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.


Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

W momencie, gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu lub poczty e-mail
przekazujesz nam swoje dane osobowe w celu identyfikacji Użytkownika, np.: imię, nazwisko, adres e-mail,
login itp.
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
Spółka PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., organizator programu MatchBeta, nie
udostępnia żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za Twoją zgodą.
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Ci zalogowania się do
platformy MatchBeta. Rejestracja jest obowiązkowa, jeśli chcesz korzystać z opcji dostępnych ww.
platformie (test psychometryczny, na podstawie którego otrzymujesz indywidualne rekomendacje ścieżki
zawodowej, kreator CV, monitorowanie swoich zgłoszeń na publikowane przez Pracodawców ogłoszenia,
śledzenie aktualnych ofert pracy pasujących do rekomendowanej ścieżki zawodowej, administrowanie
swoim kontem itp.).
Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystane jedynie w celach administracyjnych serwisem, przy
analizach statystycznych i analizach zachowań Użytkowników na stronie internetowej lub do personalizacji
zawartości naszych stron internetowych.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie
w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać
udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Informacje dotyczące profilowania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie
wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych w programie MatchBeta polega na
przetwarzaniu Twoich danych w ramach testu psychometrycznego (również w sposób zautomatyzowany),
poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności przedstawienie
informacji zwrotnej na temat Twoich predyspozycji zawodowych oraz wyselekcjonowanych ofert
potencjalnych pracodawców dotyczących odbycia u pracodawcy praktyk, staży, organizowanych przez
pracodawcę lub podmioty z nim powiązane, jak również ofert pracy lub współpracy (na podstawie umów
cywilnoprawnych), na stanowiskach niewymagających doświadczenia zawodowego.
W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
Po zalogowaniu się na swoje konto w platformie dostępnej pod adresem www.matchbeta.pl i wybraniu
sekcji „Twoje CV”, możesz wprowadzić zmiany do wprowadzonych wcześniej informacji.
Jeśli będziesz chciał/a usunąć swoje konto skontaktuj się z nami pisząc na adres: matchbeta@pl.pwc.com.
Pamiętaj, aby podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail, z którego korzystasz w MatchBeta.

Wykorzystywanie „cookies”
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki
podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Dzięki
zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego
elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych.
Masz prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na Twoim komputerze. Aby to zrobić musisz
zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest
zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone
są przed wglądem osób trzecich.
W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
Masz pytania? Chcesz przekazać nam informacje na temat programu, masz jakieś sugestie? Napisz do nas
na adres: matchbeta@pl.pwc.com. W sytuacji pytań odnośnie bezpieczeństwa i przetwarzania Twoich
danych prosimy o kontakt na adres: privacypl@pl.pwc.com.
Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki
prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie
z nową datą.
Dane administratora strony
Administratorem strony (firma zbierająca dane) jest: PwC Advisory
odpowiedzialnością sp.k., ul. Polna 11 (wejście A), 00-633 Warszawa.
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