Warunki użytkowania strony internetowej MetLife

Korzystanie z Usług dostępnych na Stronie internetowej MetLife (Strona internetowa) oznacza
bezwarunkową zgodę na warunki podane niżej. Należy przeczytać je uważnie przed rozpoczęciem
korzystania z Usług. Warunki te mogą zostać zmienione w każdej chwili poprzez modyfikację
niniejszego tekstu. Zmiany takie są wiążące dla Użytkowników, a więc należy regularnie odwiedzać tę
Stronę, aby sprawdzić, czy wprowadzono jakiekolwiek poprawki.
1. Zrzeczenie się odpowiedzialności przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
(MetLife PTE)
W najszerszym, dopuszczalnym przez odnośne przepisy zakresie, wszelkie materiały umieszczone
są na Stronie internetowej na zasadzie tak jak są i bez jakichkolwiek określonych wyraźnie lub w
sposób dorozumiany gwarancji. MetLife PTE nie udziela żadnych gwarancji wyraźnych lub
dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji zdatności do obrotu lub do jakiegokolwiek innego
celu. MetLife PTE nie gwarantuje, że funkcje zawarte w tych materiałach będą działały bez przerw
lub że są wolne od błędów oraz że jakiekolwiek wady zostaną usunięte, lub że niniejsza witryna i
serwer, na którym się ona znajduje, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych czynników.
MetLife PTE nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących wykorzystywania lub
skutków wykorzystywania materiałów znajdujących się na Stronie internetowej w odniesieniu do ich
poprawności, dokładności, rzetelności lub innych cech. Wszelkie koszty związane z konserwacją,
naprawą lub poprawą będą ponoszone przez Użytkownika a nie MetLife PTE. Informacje i opisy
tutaj umieszczone niekoniecznie są kompletnymi opisami wszystkich warunków i włączeń
dotyczących produktów i usług, służą one jedynie ogólnym celom informacyjnym.
Niniejsza Strona internetowa może zawierać linki do innych stron WWW, które nie są prowadzone
przez MetLife PTE. MetLife PTE nie odpowiada za treści umieszczone na takich stronach.
Obecność takiego linku nie oznacza, że MetLife PTE aprobuje lub zgadza się z zawartością danej
strony.
2. Ograniczenie odpowiedzialności MetLife PTE
Chociaż MetLife PTE stara się usilnie, aby informacje na Stronie internetowej były zawsze
dokładne i aktualne, mogą wkraść się do nich błędy. W najszerszym, dopuszczalnym przez prawo
zakresie, MetLife PTE nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących
ścisłości informacji podanych na Stronie internetowej, i w żadnych okolicznościach, w tym także i w
przypadku zaniedbania, MetLife PTE ani żadna strona zaangażowana przy tworzeniu,
opracowywaniu lub prowadzeniu Strony internetowej nie będą odpowiedzialne wobec Użytkownika
za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie ani moralne wynikłe z
wykorzystania lub niemożności wykorzystania materiałów znajdujących się na Stronie internetowej,
nawet jeśli MetLife PTE, lub jej upoważniony przedstawiciel, zostali powiadomieni o możliwości
wystąpienia takiej szkody. W żadnych okolicznościach całkowita kwota rekompensaty należnej
Użytkownikowi za wszelkie szkody, straty i sytuacje stanowiące podstawę roszczenia nie
przekroczy sumy wydanej przez Użytkownika na uzyskanie dostępu do Strony internetowej.
MetLife PTE nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za zniszczenie sprzętu komputerowego
Użytkownika i innych składników jego majątku oraz za wirusy mogące je zaatakować w wyniku
dostępu, wykorzystywania, przeglądania lub wczytywania jakichkolwiek materiałów, danych,
tekstów, obrazów, sekwencji wideo lub audio ze Strony internetowej.
3. Ograniczenia dotyczące wykorzystania materiałów zawartych na Stronie internetowej

Z wyjątkami jasno określonymi przez MetLife PTE, żadne materiały umieszczone na Stronie
internetowej ani na jakiejkolwiek innej witrynie będącej własnością MetLife PTE i przez nią
prowadzonej, wylicencjonowanej lub kontrolowanej nie mogą być kopiowane, reprodukowane,
ponownie publikowane, wczytywane, umieszczane w innych miejscach, przesyłane lub w inny
sposób rozprowadzane. Materiały wyświetlane na stronach internetowych, o których mowa
powyżej, mogą być wczytywane jedynie do własnego użytku, o ile zachowane zostaną wszystkie
oryginalne notki dotyczące praw autorskich oraz innych praw własności. Nie można rozprowadzać,
modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, umieszczać w innym miejscu ani używać
zawartości tych stron internetowych, w tym tekstów, obrazów, materiałów audio i wideo, dla celów
publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody MetLife PTE.
MetLife PTE nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystanie przez Użytkownika materiałów
znajdujących się na niniejszej stronie internetowej nie naruszy praw osób trzecich.
4. Kwestie jurysdykcyjne
O ile nie stwierdzono tego tutaj wyraźnie, MetLife PTE nie oświadcza, że materiały umieszczone
na niniejszej witrynie są właściwe lub mogą zostać wykorzystane w dowolnym miejscu. Osoby
decydujące się wejść na Stronę internetową czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za
przestrzeganie swoich lokalnie obowiązujących przepisów.
Z wyjątkami jasno tutaj określonymi, informacje zawarte na Stronie internetowej nie stanowią oferty
handlowej ani nie nakłaniają do nabycia żadnych papierów wartościowych, produktów
ubezpieczeniowych ani innych produktów lub usług.
MetLife PTE nie oferuje i odmawia sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, produktów
ubezpieczeniowych oraz innych produktów i usług, a jeśli zostaną one sprzedane przez MetLife
PTE, sprzedaż taka nie będzie skuteczna w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie do
zakupu, zakup lub sprzedaż są nielegalne zgodnie z przepisami obowiązującymi w takiej
jurysdykcji, dotyczącymi obrotu papierami wartościowymi, sprzedaży ubezpieczeń i innych kwestii.
Niektóre produkty i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich jurysdykcjach.
5. Prawa własności informacji stosowane przez MetLife PTE
Wszelkie informacje np. dane, zapytania, uwagi i sugestie, z wyjątkiem danych osobowych i
informacji osobistych, przekazywane MetLife PTE poprzez Stronę internetową, za pomocą poczty
elektronicznej lub w inny sposób będą uważane za niepoufne i niebędące niczyją własnością, i
staną się własnością MetLife PTE. Informacje takie, z wyjątkiem danych osobowych i informacji
osobistych, mogą zostać wykorzystane w jakimkolwiek celu np. do reprodukcji, w materiałach
reklamowych, mogą zostać ujawnione, przesłane, opublikowane, wyemitowane i umieszczone na
Stronie internetowej. MetLife PTE ma prawo do wykorzystania wszelkich pomysłów, koncepcji,
wiedzy oraz technik zawartych lub przedstawionych w korespondencji przesłanej w jakimkolwiek
celu poprzez Stronę internetową lub w inny sposób. MetLife PTE może np. użyć takich informacji
do opracowania lub sprzedaży produktów.
6. Informacje o znakach handlowych oraz prawie autorskim
Wszystkie znaki handlowe, znaki stosowane do oznaczenia usług, nazwy handlowe, loga i ikony są
własnością MetLife PTE. Żadne informacje umieszczone na Stronie internetowej nie powinny być
interpretowane jako przyznanie w sposób dorozumiany, w wyniku istnienia jakiejkolwiek
przeszkody lub jakiejkolwiek licencji oraz prawa do używania jakiegokolwiek znaku handlowego
umieszczonego na Stronie internetowej bez pisemnej zgody MetLife PTE. Użycie znaków
handlowych oraz wszelkich innych informacji znajdujących się na Stronie internetowej jest ściśle
zabronione, o ile nie stwierdzono inaczej.

Obrazy wyświetlane na Stronie internetowej stanowią własność MetLife PTE lub MetLife PTE
uzyskało pozwolenie na ich wykorzystywanie. Użycie takich obrazów przez Użytkownika lub osobę
przez Użytkownika upoważnioną jest zabronione, chyba że MetLife PTE wyraźnie wyraziło na to
zgodę. Nieautoryzowane użycie obrazów może naruszać prawa autorskie, przepisy o znakach
handlowych, przepisy dotyczące publicity, ochrony prywatności, komunikacji lub inne.
7. Licencje na oprogramowanie stosowane przez MetLife PTE
Oprogramowanie, które może być dostępne lub zostać udostępnione na Stronie internetowej może
zawierać rozwiązania techniczne będące przedmiotem ścisłej kontroli, podlegające przepisom o
kontroli eksportu, przepisom polskim oraz przepisom innych krajów. Niniejszym, zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami eksportowymi, MetLife PTE nie zezwala na wczytywanie ani na
eksportowanie żadnego oprogramowania i danych technicznych ze Strony internetowej do
jurysdykcji objętych zakazem przez takie przepisy eksportowe.

