Notă către clienții Metropolitan Life Asigurări S.A.
MetLife Europe Limited, o societate irlandeza constituita sub forma de „private company limited by
shares”, cu sediul social în Str. Lower Hatch, nr. 20, Hatch, Dublin 2, Irlanda, înregistrată la Oficiul
Registrului Societăţilor din Dublin sub numărul 415123 si autorizată de Banca Centrală a Irlandei cu nr.
C42062, prin sucursala sa din Romania, Metropolitan Life Asigurari MetLife Europe Limited Dublin
Sucursala București, cu sediul social in Bd. Lascar Catargiu, nr 47-53, etaj 4, sector 1, Bucuresti, România,
inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/135/07.01.2016,
având cod unic de identificare 35383464 (”Societatea”) vă informeaza că a colectat la data de
01.05.2016, de la Metropolitan Life Asigurări S.A., datele dumneavoastră cu caracter personal pe care leați furnizat la încheierea asigurarilor cu Metropolitan Life Asigurări S.A., având în vedere fuziunea dintre
cele două societăți și a transferului de portofoliu de asigurari de viață.
Scopul colectării datelor este administrarea contractelor de asigurare, studii de cercetare, analiza
protofoliului de clienți, acțiuni de directmailing, reclamă, publicitate și marketing al produselor Societății
și ale partenerilor acestora, precum și ale societăților din același grup cu Societatea, activități de
reasigurare.
Datele personale prelucrate sunt cele declarate de dvs. la incheierea asigurarii, inclusiv a datelor cu
caracter personal privind starea de sănătate, codul numeric personal sau a altor date cu caracter personal
având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală.
Categoriile de destinatari cărora li se dezvăluie datele cu caracter personal sunt: angajaţii Societăţii,
agenţii de asigurare ai Societăţii, prestatorii de servicii de studii de piaţă cu care Societatea a încheiat
contracte de colaborare, partenerii contractuali ai Societăţii (reasiguratori, bănci, brokeri, alte instituţii
financiare, etc.), alte companii din același grup din care face parte Societatea, alte persoane fizice şi
juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, avocaţi, contabili, auditori, societăţi de
prestări servicii, autorităţi judecătoreşti, autorităţi fiscale, procesatori și depozitari de date în sistem
electronic și sisteme de tip cloud-computing, autorităţi publice la cererea acestora, atunci când există
temei legal în baza Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal.
De asemenea, vă informam că beneficiați de drepturile ce vă sunt conferite de legislația privind protecția
datelor cu caracter personal: dreptul de informare şi acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor
cu caracter personal, dreptul de opoziţie la colectarea şi prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi veti
înainta catre Metropolitan Life Asigurari MetLife Europe Limited Dublin Sucursala București, la adresa
Bucureşti, B-dul. Lascăr Catargiu nr.47-53, sector 1, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.
În cerere puteti arăta dacă doriți ca informaţiile să va fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi
de poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea vi se va face
numai personal. Dacă aveți orice întrebări legate de prelucrarea de date menționată mai sus, precum și
legate de orice alte aspecte privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv
modul de exercitare a drepturilor enumerate în această Notă, vă rugăm să ne contactati pe adresa de email client@metropolitanlife.ro.

