1. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych osób, które
ubiegają się o świadczenie długookresowe na podstawie przepisów krajowych
lub je otrzymują (dotyczy emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego,
zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
świadczenia uzupełniające, dodatków do świadczeń, ekwiwalentów)

Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby realizować ustawowe zadania, które polegają na tym, że:


ustalamy uprawnienia do wymienionych niżej świadczeń, przyznajemy je i wypłacamy:
o

emerytura;

o

renta z tytułu niezdolności do pracy;

o

świadczenie przedemerytalne;

o

zasiłek przedemerytalny;

o

renta socjalna;

o

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

o

renta rodzinną;

o

świadczenia przyznane przez premiera (prezesa Rady Ministrów);

o

świadczenia w drodze wyjątku przyznane przez prezesa ZUS;

o

rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznane przez prezesa ZUS;

o

dodatek

kombatancki, dodatek

kompensacyjny, ryczałt

energetyczny, świadczenia

w wysokości tych dodatków i ryczałtów;
o

świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;

o

dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny – wdowom i wdowcom po kombatantach;

o

dodatek pielęgnacyjny;

o

dodatek dla sieroty zupełnej do renty rodzinnej;

o

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach
budowlanych;

o

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR;

o

świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;

o

dodatek dla weterana poszkodowanego;

o

ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla emerytów lub rencistów z kopalń
całkowicie zlikwidowanych oraz członków ich rodzin;

o

ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych
z przedsiębiorstw robót górniczych oraz członków ich rodzin;

o

ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do deputatu węglowego dla byłych pracowników
kolejowych oraz członków ich rodzin;



o

ustalenie uprawnień do refundacji składek OC i AC;

o

jednorazowe odszkodowanie;

o

niezrealizowane świadczenia po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych;

ustalamy kapitał początkowy.

Tutaj znajdziesz wykaz aktów prawnych, na podstawie których realizujemy powyższe zadania.

Okres przechowywania danych
Twoje dane przechowujemy przez:


25 lat od zakończenia sprawy (za datę zakończenia sprawy przyjmujemy datę Twojej śmierci; po
zakończeniu tego okresu przechowywania archiwa państwowe (AP) wykonają ekspertyzę
archiwalną; może ona spowodować, że AP przekwalifikują Twoją dokumentację na materiały
archiwalne kategorii A i będą przechowywać ją wieczyście), gdy przetwarzaliśmy Twoje dane
w związku z ustaleniem i wypłatą:
o

emerytury,

o

świadczenia przedemerytalnego,

o

zasiłku przedemerytalnego,

o

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

o

dodatku kombatanckiego,

o

dodatku kompensacyjnego,

o

ryczałtu energetycznego,

o

dodatku pielęgnacyjnego,

o

dodatku dla sierot zupełnych,

o

świadczenia

pieniężnego

dla

żołnierzy

zastępczej

służby

wojskowej przymusowo

zatrudnianych w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych,
o

świadczenia przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych
w obozach pracy,

o

dodatku dla weteranów,

o

ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla/deputatu węglowego,



o

refundacji składek OC/AC,

o

jednorazowego odszkodowania;

5 lat od zakończenia sprawy (za datę zakończenia sprawy przyjmujemy datę Twojej śmierci), gdy
przetwarzaliśmy Twoje dane w związku z ustaleniem i wypłatą:
o

renty z tytułu niezdolności do pracy,

o

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

o

świadczenia przyznawanego przez premiera (prezesa Rady Ministrów),

o

świadczenia w drodze wyjątku przyznanego przez prezesa ZUS.

Okres przechowywania danych liczymy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym
zakończyła się sprawa.

Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane możemy przekazywać różnym podmiotom, w tym odrębnym administratorom danych.
W tym przypadku podmiotami, które mogą otrzymać Twoje dane, są:


Narodowy Fundusz Zdrowia;



organy podatkowe;



podmioty wymienione w art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych;



archiwa i instytucje zobowiązane do przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej
i płacowej pracowników zlikwidowanych albo przekształconych zakładów pracy.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być też podmioty, które przetwarzają dane osobowe
w naszym imieniu w związku ze świadczeniem dla nas usług.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W Twojej sprawie nie podejmujemy decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany. Oznacza to, że
decyzji nie sporządzamy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Wyjątkiem jest sytuacja,
o której mowa poniżej.

Decyzje w sprawie waloryzacji emerytur i rent podejmujemy w sposób całkowicie zautomatyzowany.
Oznacza to, że są one sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Konsekwencją
decyzji jest to, czy Twoja emerytura lub renta będzie zwaloryzowana (podwyższona).
Podstawą prawną podejmowania powyższych decyzji jest art. 93 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przepisami tej ustawy przy
podejmowaniu decyzji o waloryzacji emerytur i rent bierzemy pod uwagę wysokość Twojej
dotychczasowej emerytury lub renty oraz wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji jest ustalany
zgodnie z przepisami prawa i ogłaszany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.
Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny
niektórych czynników osobowych, które Cię dotyczą.

Obowiązek podania danych i konsekwencje ich niepodania
W większości przypadków zgodnie z ustawą musisz podać swoje dane osobowe, abyśmy mogli
zrealizować Twoje prawa i obowiązki jako strony postępowania. Niektóre dane możesz podać, ale nie
musisz – dotyczy to np. dodatkowych danych do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu).
Jeśli nie podasz swoich danych, może to spowodować następujące konsekwencje:


nie będziemy mogli ustalić Ci prawa do świadczeń;



ustalimy Ci świadczenie w nieprawidłowej wysokości;



będziemy musieli pozostawić Twój wniosek bez rozpatrzenia;



postępowanie się wydłuży i później otrzymasz decyzję i/lub świadczenie.

Wykaz aktów prawnych


ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;



ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;



ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych;



ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób
zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach;



ustawa z dnia 19 czerwca o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest;



ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych;



ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych;



ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych;



ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe”;



ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–
2015;



ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;



ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;



ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy;



ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;



ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;



ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej;



ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;



ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę
i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;



ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin;



ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego;



ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;



ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;



ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;



ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;



ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;



ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;



ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne;



rozporządzenie z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania kombatantom i innym osobom
uprawnionym świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego
oraz ryczałtu energetycznego;



rozporządzenie z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dodatku kombatanckiego oraz
emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku;



rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;



rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów
emerytalno-rentowych właściwych do przyznania świadczenia pieniężnego i ryczałtu
energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz
zasad i trybu ich wypłacania;



rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzenia
i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii
dokumentów elektronicznych;



rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu
postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidom wojennym refundacji z tytułu
opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych;



rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie
postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe;



rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r.
w sprawie przyznawania renty socjalnej;



rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu
postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego
odszkodowania;



rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie
ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze
oraz rent wyrównawczych;



rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie organów
wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej
przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu
i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania przez tymi organami.

