Informacja dla klientów ZUS – osób fizycznych, których dane osobowe
są wykorzystane w „Zgłoszeniu/zmiany danych płatnika składek – osoby
fizycznej” do identyfikowania płatników składek
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS, dalej: „my”).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
•
•

•

•

osobiście, udając się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej z uwagi na Twój adres
zamieszkania w kraju;
listownie, kierując korespondencję do Centrali lub do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS
właściwej z uwagi na Twój adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej –
dane adresowe znajdziesz w załączniku do klauzuli lub na stronie internetowej ZUS;
telefonicznie za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT): (22) 560 16 00, w dni robocze
pon. - pt.: godz. 7.00 - 18.00 (automatyczny System Informacyjny jest dostępny 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu) lub przez e-mail: cot@zus.pl albo Skype: zus_centrum_obslugi_tel;
z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZUS, służącej do przesyłania dokumentów
elektronicznych ZUS, dostępnej w ramach Portalu Usług Elektronicznych.
2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Eryk Cegiełka
ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa
• przez e-mail: ODO@zus.pl.
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych obowiązków wynikających
z przepisów prawa, polegających na prowadzeniu Twojego konta płatnika składek – osoby fizycznej.
Szczegółowe informacje o celu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o kategoriach danych,
które przetwarzamy dostępne są w załączniku do klauzuli lub na stronie internetowej ZUS.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do tego, abyśmy mogli wykonywać
ciążące na nas obowiązki prawne oraz nasze zadania realizowane w interesie publicznym. Nasze
obowiązki prawne i zadania realizowane w interesie publicznym wynikają z przepisów prawa krajowego,
Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.
Dane, które podajesz nam dobrowolnie – np. dodatkowe dane do kontaktu (adres e-mail lub numer
telefonu) przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Szczegółowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych oraz o celach ich
przetwarzania dostępne są w załączniku do klauzuli lub na stronie internetowej ZUS.
4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Informacje o okresie przechowywania Twoich danych w odniesieniu do poszczególnych celów ich
przetwarzania (wraz z podstawami prawnymi) dostępne są w załączniku do klauzuli lub na stronie
internetowej ZUS.
5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
W zależności od celu, dla którego przetwarzamy Twoje dane, możemy je przekazywać różnym
podmiotom.
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym
imieniu, w związku ze świadczeniem usług dla nas.
W określonych okolicznościach możemy też przekazywać Twoje dane odrębnym administratorom
danych. Szczegółowe informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych dostępne są w załączniku
do klauzuli lub na stronie internetowej ZUS.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii ich treści;
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim przetwarzamy
Twoje dane na podstawie Twojej zgody;
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie niezbędności
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
powierzonej nam władzy publicznej;
 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym
się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje Ci tylko co do danych, które przetwarzamy
na podstawie Twojej zgody (adres e-mail lub numer telefonu).
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych
(dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej lub na stronie internetowej ZUS.
Prawo wycofania zgody
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez złożenia oświadczenia
o wycofaniu zgody przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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7. Obowiązek podania danych
Jeżeli zbieramy Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, obowiązek podania przez Ciebie danych w zakresie
wskazanych poszczególnych celów przetwarzania wynika z przepisów prawa wskazanych w pkt 3.
W większości przypadków podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym
do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Niekiedy natomiast ich podanie jest
dobrowolne – jak np. dodatkowych danych do kontaktu (adresu e-mail lub numer telefonu).
Szczegółowe informacje w tym zakresie, jak również informacje o konsekwencjach niepodania danych
dostępne są w załączniku do klauzuli lub na stronie internetowej ZUS.
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