6. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych osób, które
korzystają z uprawnień w związku z niezdolnością do pracy (mają orzeczenie
lub zaświadczenie lekarskie, biorą udział w rehabilitacji leczniczej finansowanej
przez ZUS, otrzymują refundację świadczeń zdrowotnych)

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


zatrudnieni przez nas lekarze orzecznicy i członkowie komisji lekarskich wydają orzeczenia lekarskie
lub opinie lekarskie dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
i innych świadczeń, które wypłaca ZUS;



zatrudnieni przez nas lekarze orzecznicy i członkowie komisji lekarskich wydają orzeczenia
lub zaświadczenia lekarskie na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostką zlecającą;



przeprowadzamy kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby
oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich;



rozpatrujemy sprawy w ramach zwierzchniego nadzoru prezesa ZUS nad wykonywaniem
orzecznictwa lekarskiego;



realizujemy rehabilitację leczniczą ubezpieczonych w ramach finansowanej przez ZUS prewencji
rentowej;



refundujemy świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwracamy
koszty badań lub wyrobów medycznych.

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

Okres przechowywania danych
Twoje dane przechowujemy przez:


5 lat od zakończenia sprawy, gdy przetwarzamy je w związku z:
o

wydawaniem orzeczeń lub opinii lekarskich dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, które wypłaca ZUS,

o

wydawaniem orzeczeń lub zaświadczeń lekarskich na podstawie umów lub porozumień
zawartych z jednostką zlecającą;



3 lata od daty zakończenia sprawy, gdy przetwarzamy je w związku z rozpatrzeniem sprawy
w ramach zwierzchniego nadzoru prezesa ZUS nad wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego;



2 lata od daty zakończenia sprawy, gdy przetwarzamy je w związku z kontrolą orzekania o czasowej
niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.

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


podmioty, które świadczą usługi dodatkowych badań lub obserwacji szpitalnych;



zagraniczne instytucje zabezpieczenia społecznego (gdy prowadzimy postępowanie na wniosek
takiej instytucji);



podmioty, z którymi ZUS zawarł umowa lub porozumienia o wydawanie orzeczeń w sprawach
pozaubezpieczeniowych (na podstawie art. 71 ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych);



lekarze konsultanci ZUS.

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 mogą być przekazywane do Szwajcarii i innych państw, z którymi Polska zawarła
stosowne umowa w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.
Komisja Europejska uznała Szwajcarię za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych
osobowych. W związku z tym przekazanie danych do Szwajcarii nie wymaga dalszych zabezpieczeń.
Twoje dane będziemy przekazywać do innych 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 decyzji nie sporządzamy 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:


zatrudniony przez nas lekarz orzecznik nie będzie mógł wydać orzeczenia lekarskiego dla potrzeb
ustalania uprawnień do świadczeń, które wypłaca ZUS, a my nie będziemy mogli przyznać Ci
świadczenia;



będziemy musieli pozostawić Twój wniosek bez rozpatrzenia.

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 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji;



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



ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;



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 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa;



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



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



ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;



ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich
rodzin;



ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym;



ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;



ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze;



ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych;



ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;



ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie;



ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli;



ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;



ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych;



ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;



ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;



ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji;



ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;



ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;



ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o Państwowej Inspekcji Pracy;



ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej;



ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;



ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;



ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;



ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;



ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;



ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu;



ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;



ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;



ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;



ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;



ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;



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



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



rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania
o niezdolności do pracy;



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 Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu
i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego
oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim;



rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów
przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;



rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie;



rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz
udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne;



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



umowa z dnia 6 kwietnia 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii
o zabezpieczeniu społecznym;



umowa z dnia 2 kwietnia 2008 r. o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki;



umowa z dnia 2 kwietnia 2008 r. o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską
a Kanadą;



umowa z dnia 25 lutego 2009 r. zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Korei;



umowa z dnia 7 października 2009 r. między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu
społecznym;



umowa z dnia 18 maja 2012 r. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu
społecznym;



umowa z dnia 9 września 2013 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii
o ubezpieczeniu społecznym.

