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MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (MetLife TUnŻiR S.A.) pragnie poinformować, iż ochrona prywatności użytkowników serwisu
internetowego ma niezwykle istotne znaczenie dla działalności MetLife TUnŻiR S.A. MetLife TUnŻiR S.A. uznaje informację za dobro kluczowe. Zbierane dane osobowe
są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz celem, dla którego te dane zostały zebrane. Chronimy powierzone nam informacje
przed różnymi zagrożeniami w taki sposób, aby zapewnić ciągłość prowadzenia działalności, zadbać w najwyższym stopniu o interes naszych obecnych i potencjalnych
klientów oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych do ich przetwarzania przez wdrożenie organizacyjno-technicznych środków ochrony.
MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (MetLife PTE) pragnie poinformować, iż ochrona prywatności Użytkowników serwisu internetowego
MetLife PTE ma niezwykle istotne znaczenie dla działalności MetLife PTE i zarządzanych przez nią funduszy: MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE)
oraz MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (MetLife DFE), zwanych dalej „Funduszami”. MetLife PTE uznaje informacje za dobro kluczowe dla niej oraz
dla zarządzanych przez nią Funduszy. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz celem, dla którego
te dane zostały zebrane. Chronimy powierzone nam informacje przed różnymi zagrożeniami w taki sposób, aby zapewnić ciągłość prowadzenia działalności, zadbać
w najwyższym stopniu o interes naszych Klientów oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych do ich przetwarzania przez wdrożenie organizacyjno-technicznych środków ochrony.
MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (MetLife TFI S.A.) pragnie poinformować, iż ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego
ma niezwykle istotne znaczenie dla działalności MetLife TFI S.A. MetLife TFI S.A. uznaje informację za dobro kluczowe. Zbierane dane osobowe są przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz celem, dla którego te dane zostały zebrane. Chronimy powierzone nam informacje przed różnymi
zagrożeniami w taki sposób, aby zapewnić ciągłość prowadzenia działalności, zadbać w najwyższym stopniu o interes naszych obecnych i potencjalnych klientów
oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych do ich przetwarzania przez wdrożenie organizacyjno-technicznych środków ochrony.
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