3. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych osób, które
ubiegają się o świadczenie na podstawie przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub je otrzymują (dotyczy emerytur, rent,
odszkodowań, zasiłków)
Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby zrealizować ustawowe zadania, które polegają na tym, że:


ustalamy uprawnienia do polskiej emerytury i wypłacamy ją oraz przekazujemy dane osobowe
instytucjom zagranicznym, aby ustaliły emeryturę zagraniczną z zastosowaniem przepisów
unijnych lub umownych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;



ustalamy uprawnienia do polskiej renty z tytułu niezdolności do pracy oraz przekazujemy dane
osobowe

instytucjom

zagranicznym, aby

ustaliły

zagraniczną

rentę

z

tego

tytułu

z zastosowaniem przepisów unijnych lub umownych dotyczących koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego;


ustalamy uprawnienia do polskiej renty rodzinnej oraz wypłacamy ją, a także przekazujemy
instytucjom

zagranicznym

dane

osobowe,

aby

ustaliły

zagraniczną

rentę

rodzinną

z zastosowaniem przepisów unijnych lub umownych dotyczących koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego;


ustalamy uprawnienia do renty w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
i wypłacamy ją z zastosowaniem przepisów unijnych lub umownych dotyczących koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego;



ustalamy uprawnienia do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej i wypłacamy je z zastosowaniem przepisów unijnych lub umownych
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;



ustalamy kapitał początkowy lub przeliczamy go z zastosowaniem przepisów unijnych
lub umownych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;



realizujemy roszczenia zwrotne w związku ze świadczeniami nadpłaconymi przez polskie
lub zagraniczne instytucje z zastosowaniem przepisów unijnych dotyczących koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego;



ustalamy uprawnienia do zasiłku pogrzebowego i wypłacamy go z zastosowaniem unijnych
lub umownych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;



obsługujemy wypłatę świadczeń o charakterze specjalnym przyznanych na podstawie decyzji
premiera (prezesa Rady Ministrów);



pośredniczymy w wypłacie zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych przekazywanych
osobom mieszkającym w Polsce;



przeprowadzamy kontrolę badań lekarskich na wniosek zagranicznej instytucji właściwej.

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

Okres przechowywania danych
Twoje dane przechowujemy przez:


25 lat od zakończenia sprawy – gdy przetwarzamy Twoje dane w związku z rozpatrywaniem
i realizacją wniosków o świadczenia międzynarodowe i obsługą okresowej kontroli uprawnień
do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych (możliwie, że archiwa państwowe
przekwalifikują tę dokumentację na materiały archiwalne kategorii A, które będą przechowywać
wieczyście);



5 lat od zakończenia sprawy – gdy przetwarzamy Twoje dane w związku z pośredniczeniem
w wypłacie zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych.

Okres przechowywania liczy się od:


1 stycznia następnego roku po przyznaniu Ci emerytury, nie później jednak niż po upływie
5 lat od kiedy osiągniesz powszechny wiek emerytalny;



jeśli umrzesz przed tym terminem – od 1 stycznia następnego roku po Twojej śmierci.

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 zagraniczne instytucje
zabezpieczenia społecznego, które realizują zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego na podstawie:


przepisów unijnych;



umów międzynarodowych;



porozumień ws. pośredniczenia w wypłacie świadczeń;



porozumień

ws.
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danych
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celów
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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
Twoje dane osobowe możemy przekazywać do Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii
Północnej, USA, Kanady, Korei Południowej, Australii, Ukrainy, Mołdawii, Mongolii.
Twoje dane osobowe przekażemy do tych państw, gdy będzie to niezbędne ze względu na ważny
interes publiczny.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W Twojej sprawie nie podejmujemy decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany. Oznacza to,
że nie sporządzamy decyzji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
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 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;



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



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



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



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



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



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



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



rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;



rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.
dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego;



rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na
obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu
na swoje obywatelstwo;



rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących
działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie;



rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania
rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego
do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków
ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie;



rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzającego przepisy
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw
trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo;



rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;



umowa o ubezpieczeniu społecznym między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem
Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r.;



porozumienia w sprawie wykonania umowa o ubezpieczeniu społecznym między rządem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii z dnia
12 listopada 1961 r.;



umowa z dnia 9 października 1975 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką
Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym;



umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym,
podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.;



porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowa między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym z dnia 27 czerwca 2007 r.;



umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.;



porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowa o zabezpieczeniu społecznym
między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 2 kwietnia 2008 r.;



umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej
w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.;



porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowa o zabezpieczeniu społecznym
między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanego w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.



porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem
Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.;



porozumienie administracyjne w sprawie stosowania porozumienia o zabezpieczeniu
społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu, podpisanego
w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.;



umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej
w Warszawie dnia 7 października 2009 r.;



porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowa między Rzecząpospolitą Polską
a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanego w Warszawie dnia 7 października 2009 r.;



umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej
w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.;



porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowa między Rzecząpospolitą Polską
a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisanego w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.;



umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym,
podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r.;



porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowa między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanego w Warszawie dnia 9 września
2013 r.;



umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanego
w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.;



porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowa między Rzecząpospolitą Polską
a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.;



inne umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

