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Dane przetwarzane przez ZUS

Zakład 
prowadzi                    
w szczególności:

1.konta ubezpieczonych

1.konta płatników składek

1.Centralny Rejestr Ubezpieczonych

1.Centralny Rejestr Płatników Składek

1.Centralny Rejestr Członków Otwartych 
Funduszy Emerytalnych



Dane przetwarzane przez ZUS

ZUS musi przetwarzać dane osobowe w związku                         
z realizacją ustawowych zadań:

• przyznawaniem uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych (np. zasiłków, rent, emerytur)

• stwierdzaniem i ustalaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych
• prowadzeniem indywidualnych kont ubezpieczonych i kont 
płatników składek

• postępowaniami prowadzonymi przez lekarzy orzeczników ZUS 
oraz komisje lekarskie ZUS

• wykonywaniem zadań prewencyjnych (np. z zakresu prewencji 
rentowej)



Pozyskiwanie danych przez ZUS

1. Głównym źródłem pozyskiwania danych przez ZUS są płatnicy składek.
2. Podstawowe obowiązki płatnika składek to obliczanie, potrącanie

z dochodów ubezpieczonych, rozliczanie oraz opłacanie składek za każdy
miesiąc kalendarzowy.

3. Role ZUS i płatnika w procesie przetwarzania danych osobowych
(odrębni administratorzy).

4. Niezwykle istotny jest obowiązek aktualizacji danych dotyczących
zarówno płatnika składek, jak i zgłaszanych przez niego ubezpieczonych.

5. Pełnomocnictwa do obsługi PUE ZUS.



Pozyskiwanie danych przez ZUS

Płatniku, pamiętaj o:
1. skutkach związanych z brakiem wycofania 

pełnomocnictwa na PUE ZUS

Kara UODO



Podstawy prawne wymiany danych 

TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA ZUS
1. Indywidualne dane, zawarte na kontach ubezpieczonych i kontach

płatników składek, a także w rejestrach prowadzonych przez Zakład oraz
dane źródłowe, będące podstawą zapisów na tych kontach i w rejestrach,
stanowią tajemnicę prawnie chronioną ZUS.

2. Do informacji zawartych na kontach ubezpieczonych i kontach płatników
składek oraz danych źródłowych, będących podstawą zapisów na tych
kontach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

3. Wykorzystywanie danych osobowych i innych informacji zgromadzonych
na kontach ubezpieczonych jest dopuszczalne jedynie w przypadkach
określonych w ustawie.



Podstawy prawne wymiany danych 

Przepisy prawne 
upoważniające ZUS do 
udostępnienia danych 
objętych tajemnicą 

prawnie chronioną ZUS

Art. 50 ust. 3–24 
ustawy o systemie 

ubezpieczeń 
społecznych

Inne podstawy 
prawne



Rodzaje podmiotów (administratorów), z którymi ZUS 
prowadzi wymianę danych

LEKARZE
1. Dane są udostępniane w celu wystawienie zwolnienia lekarskiego.
2. Podstawa prawa: art. 55a ust. 1–2 w zw. z art. 54 ust. 1 ustawy

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa

3. Dane są udostępniane lekarzowi bezpłatnie na jego profilu
informacyjnym na portalu PUE ZUS.

4. Rola ZUS i lekarza w procesie przetwarzania danych.
5. Naruszenia ochrony danych.



Rodzaje podmiotów (administratorów), z którymi ZUS 
prowadzi wymianę danych

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1. Dane są udostępniane w celu prowadzenia monitoringu karier studentów
i absolwentów studiów.

2. Podstawa prawna: art. 352 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.

3. Dane są wymieniane w formie elektronicznej.
4. Dane przekazane przez ministra są uzupełniane danymi z zasobów

informacyjnych ZUS.
5. Zabezpieczenie: pseudonimizacja danych.
6. Minister udostępnia wyniki monitoringu w postaci zagregowanej w BIP

na swojej stronie podmiotowej.



Rodzaje podmiotów (administratorów), z którymi ZUS 
prowadzi wymianę danych

KOMORNICY SĄDOWI

1. Dane gromadzone na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek
mogą być udostępnione komornikom sądowym zakresie niezbędnym
do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo
wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania
spisu inwentarza.

2. Podstawa prawna: art. 50 ust. 3 i 20 usus, przepisy kpc i ustawy
o komornikach sądowych.

3. Dane są udostępniane odpłatnie.
4. ZUS udostępnia dane, opierając je na informacjach zawartych we wniosku

komornika, chyba że są one niewystarczające do identyfikacji osoby,
której wniosek dotyczy.



Bezpieczeństwo wymiany danych
Każdorazowe wywołanie usługi wymiany 

danych między ZUS a uprawnionym 
podmiotem zawiera w sobie informacje 
jednoznacznie identyfikującą użytkownika                      
i sprawę, w kontekście której udostępniono 

dane z ZUS

1.Wymiana danych zakłada 
zaufanie między PUE ZUS                   
a systemem uprawnionego 

odbiorcy danych

1.Dane są udostępniane                       
w postaci elektronicznej                       

w usłudze B2B za 
pośrednictwem PUE ZUS



Bezpieczeństwo wymiany danych

Wniosek podmiotu występującego                                       
o udostępnienie danych powinien:

Zawierać dane identyfikujące 
wnioskodawcę

Wskazywać podstawę prawną 
uprawniającą do otrzymania informacji

Określać rodzaj i zakres żądanych 
informacji oraz cel ich pozyskania



Bezpieczeństwo wymiany danych

Powoływanie się przez podmiot publiczny jedynie na niezbędność
do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c rodo) lub
niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
(art. 6 ust. 1 lit. e rodo) jest niewystarczające.



Współadministrowanie danych

1.Program Polskiego 
Bonu Turystycznego
(art. 26 ust. 2 ustawy 
o PBT).

POT ustala prawo do świadczenia                      
w formie bonu oraz prawa do dodatkowego 
świadczenia w formie bonu

Obsługa bonu odbywa się w systemie 
teleinformatycznym rozbudowywanym, 
dostosowywanym i utrzymywanym                    
przez ZUS

Pozyskiwanie danych niezbędnych                       
do obsługi programu PBT



Obsługa programu Świadczenie wychowawcze 500+

1. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie
za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości
elektronicznej.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podejmować rozstrzygnięcia
w sprawach świadczenia wychowawczego na podstawie wyłącznie
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

3. ZUS samodzielnie uzyskuje lub weryfikuje drogą elektroniczną
z rejestrów publicznych (PESEL, systemu informacji oświatowej,
Centralnego Wykazu Ubezpieczonych) dane niezbędne do przyznania
świadczenia.



Dziękuję za uwagę


