Kategoria
osób
osoby,
których dane
osobowe są
wykorzystane
do
identyfikowan
ia płatników
składek

Informacja dla klientów ZUS – osób fizycznych, których dane osobowe są wykorzystane w „Zgłoszeniu/zmiany danych płatnika składek – osoby fizycznej”
do identyfikowania płatników składek
Cele
Rodzaj
Akty prawne stanowiące podstawę
przetwarzania
Odbiorcy danych
przetwarzanych
Okres przechowywania danych
przetwarzania danych oraz konsekwencje
danych
danych osobowych
niepodania danych
art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO
dokumenty należy przechowywać przez
prowadzenie kont płatnicy zasiłków w zakresie w jakim
dane w
okres pięciu lat, licząc pełne lata
płatników składek realizują zadania z zakresu ubezpieczeń
zgłoszeniu/zmiany
art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 45 i art. 50 ustawy
kalendarzowe począwszy od pierwszego z dnia 13 października 1998 r. o systemie
- osób fizycznych społecznych;
danych płatnika
stycznia roku następnego od daty
składek - osoby
ubezpieczeń społecznych
zakończenia sprawy
podmioty, którym mogą zostać
fizycznej
rozporządzenie MPiPS z dnia 23 października
udostępnione dane osobowe w oparciu
dane, które przetwarzamy na podstawie 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń
o przepisy ustawy z dnia 13 października dane w
Twojej zgody, będziemy przechowywać
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
1998 r. o systemie ubezpieczeń
zgłoszeniu/zmiany
do czasu wycofania przez Ciebie zgody
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych
społecznych lub innych aktów prawnych danych
na
przetwarzanie
danych
osobowych
i imiennych raportów miesięcznych
(sądy; prokuratura; organy podatkowe;
identyfikacyjnych
korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji
minister właściwy do spraw finansów
płatnika składek
rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych
publicznych; Państwowa Inspekcja
korygujących, zgłoszeń danych o pracy w
Pracy; Biuro Nadzoru Wewnętrznego;
szczególnych warunkach lub o szczególnym
Policja; Straż Graniczna; komornicy
charakterze oraz innych dokumentów
sądowi; organy egzekucyjne w
rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca
Konsekwencje niepodania danych:
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji; minister właściwy do
Jeśli płatnik składek nie poda w dokumentach
spraw gospodarki; minister właściwy do
zgłoszeniowych danych osobowych lub poda je
spraw rodziny; minister właściwy do
niepełne, nie będzie możliwe założenie konta
spraw zabezpieczenia społecznego;
płatnika. Nie będzie także możliwe nadanie
ośrodki pomocy społecznej; powiatowe
numeru rachunku składkowego do opłacania
centra pomocy rodzinie; publiczne
składek.
służby zatrudnienia; Komisja Nadzoru
Tym samym płatnik nie będzie mógł przekazywać
Finansowego; wojewodowie; Szef
pozostałych dokumentów i opłacać składek a
Urzędu Do Spraw Cudzoziemców;
więc nie będzie mógł wykonywać obowiązków
minister właściwy do spraw rozwoju
ustawowych.
regionalnego; minister właściwy do
spraw pracy; Krajowe Centrum
Podanie danych kontaktowych (adresu e-mail
Informacji Kryminalnych; Polski Fundusz

Informacje szczegółowe do klauzuli informacyjnej dla klientów ZUS

Kategoria
osób

Cele
przetwarzania
danych

Odbiorcy danych

Rodzaj
przetwarzanych
danych osobowych

Rozwoju S.A.; wójtowie, burmistrzowie
oraz prezydenci miast; Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych; Centralne Biuro
Antykorupcyjne; Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencja
Wywiadu; Służba Kontrwywiadu
Wojskowego; Służba Wywiadu
Wojskowego; Służba Ochrony Państwa;
marszałek województwa; Państwowa
Inspekcja Sanitarna; Generalny Inspektor
Informacji Finansowej; Żandarmeria
Wojskowa; posłowie i senatorowie;
Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik
Praw Dziecka; Najwyższa Izba Kontroli;
podmioty wystawiające zaświadczenia
lekarskie; zakłady ubezpieczeń)
podmioty przetwarzające z którymi ZUS
zawarł umowy na świadczenie usług z
obszaru IT (umowy utrzymaniowe,
rozwojowe i utrzymaniowo-rozwojowe)
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Okres przechowywania danych

Akty prawne stanowiące podstawę
przetwarzania danych oraz konsekwencje
niepodania danych
lub numeru telefonu) jest dobrowolne.

