Informacja dla osób odbywających w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
praktykę lub staż
Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosując przepisy rozporządzenia 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, dalej: „RODO”, podaje zgodnie z art. 13 RODO informację
dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.
I.

Dane kontaktowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako administratora danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie/jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Dane adresowe siedzib Centrali i oddziałów ZUS:
Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,
Oddział w Białymstoku: ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok
Oddział w Bielsku – Białej: ul. Krasińskiego 34, 43-300 Bielsko-Biała
Oddział w Biłgoraju: ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj
Oddział w Bydgoszczy: ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz
Oddział w Chorzowie: ul. Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów
Oddział w Chrzanowie: ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów
Oddział w Częstochowie: ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa
Oddział w Elblągu: ul. Teatralna 4, 82-300 Elbląg
Oddział w Gdańsku: ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk
Oddział w Gorzowie Wlkp.: ul. Sikorskiego 42, 66-400 Gorzów Wlkp.
Oddział w Jaśle: ul. Rynek 18 b, 38-200 Jasło
Oddział w Kielcach: ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce
Oddział w Koszalinie: ul. Juliana Fałata 30, 75-950 Koszalin
Oddział w Krakowie: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków
Oddział w Legnicy: ul. Wł. Grabskiego 26, 59-220 Legnica
Oddział w Lublinie: ul. T. Zana 36, 38c, 20-601 Lublin
I Oddział w Łodzi: ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź
II Oddział w Łodzi: ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola
Oddział w Nowym Sączu: ul. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz
Oddział w Olsztynie: Pl. Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn
Oddział w Opolu: ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole
Oddział w Ostrowie Wlkp.: ul. Wysocka 1 b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Oddział w Pile: ul. Dr. Drygasa 7, 64-920 Piła
Oddział w Płocku: Al. Stanisława Jachowicza 1, 09-402 Płock
I Oddział w Poznaniu: ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań
II Oddział w Poznaniu: ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań
Oddział w Radomiu: ul. Czachowskiego 21 a, 26-600 Radom
Oddział w Rybniku: ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik
Oddział w Rzeszowie: Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów
Oddział w Siedlcach: ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce
Oddział w Słupsku: Pl. Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk

Oddział w Sosnowcu: ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec
Oddział w Szczecinie: ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin
Oddział w Tarnowie: ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów
Oddział w Tomaszowie Maz.: ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Oddział w Toruniu: ul. Mickiewicza 33/3, 87-100 Toruń
Oddział w Wałbrzychu: ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych
I Oddział w Warszawie: ul. Senatorska 6/8, 00-91 Warszawa
II Oddział w Warszawie: ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa
III Oddział w Warszawie: ul. Czerniakowska 16, 03-829 Warszawa
Oddział we Wrocławiu: ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław
Oddział w Zabrzu: ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze
Oddział w Zielonej Górze: ul. Kupiecka 65, 65-426 Zielona Góra;
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
1) udać się osobiście w godzinach urzędowania do właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;
Informacja o godzinach urzędowania jednostek organizacyjnych ZUS jest dostępna na Portalu
Usług Elektronicznych (PUE) oraz na internetowej stronie podmiotowej Biuletyn Informacji
Publicznej ZUS;
2) telefonicznie - wykorzystując możliwość kontaktu z jednostką organizacyjna Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem stacjonarnych lub komórkowych telefonów
służbowych;
II.

Dane kontaktowe wyznaczonego w ZUS inspektora ochrony danych:
ZUS wyznaczył 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 kontaktować się w następujący
sposób:
1) listownie na adres:
Pan Eryk Cegiełka
Inspektor Ochrony Danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa,
2) przez e-mail: ODO@zus.pl.

III.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
1. Zawrzeć i realizować umowę lub porozumienie zawarte z Tobą lub innym podmiotem
dotyczące odbywania przez Ciebie stażu lub praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
2. Wypełniać nasze obowiązki prawne i uprawnienia związane z realizacją stażu lub praktyki
wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia stażu lub praktyki.
3. Wypełniać nasze obowiązki dotyczące Ciebie, wynikające z przepisów o podatkach,
rachunkowości.
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4. Zapewniać bezpieczeństwo na terenie obiektów użytkowanych przez ZUS, w tym
bezpieczeństwa informacji, poprzez kontrolę dostępu lub monitoring.
IV.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:
1) tego, że są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub porozumienia dotyczącego
odbywania przez Ciebie praktyki lub stażu;
2) odpowiednich przepisów prawa:
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe,
 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich ,
 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
3) naszych prawnie uzasadnionych interesów;
4) Twojej zgody.

V.

Odbiorcy Twoich danych osobowych.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
1. Podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez ZUS, w ramach
których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług
IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.
2. Podmiotom, którym ZUS udostępnia dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz
ZUS na podstawie zawieranych umów.
3. Naszym kontrahentom (usługodawcom, klientom) w związku z wykonywaniem przez Ciebie
obowiązków powierzonych w ramach prowadzonej praktyki lub stażu.

VI.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ZUS – jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).
Zakres danych osobowych przetwarzanych w ZUS dotyczących praktykantów lub stażystów, dla
których podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes ZUS obejmuje
dane osobowe przetwarzane w związku z zapewnianiem bezpieczeństwa na terenie obiektów
użytkowanych przez jednostki organizacyjne ZUS, w tym bezpieczeństwa informacji, poprzez
kontrolę dostępu oraz monitoring. Uzasadnionym prawnie interesem ZUS związanym z
przetwarzaniem takich danych jest zapewnienie na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa na
terenie obiektów użytkowanych przez nasze jednostki organizacyjne.

VII.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania praktyki lub stażu.
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy
przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z
przepisów szczególnych.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas określony dla poszczególnych symboli
kategorii archiwalnej, którym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w ZUS zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opracowanym
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na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października
2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
VIII.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Nie dotyczy

IX.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
5) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych - jeżeli podstawą ich przetwarzania nie
jest obowiązek prawny;
6) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
7) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu,
8) 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. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy
to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej
z Tobą porozumienia lub umowy o prowadzenie stażu lub praktyki lub na podstawie Twojej
zgody.

X.

Obowiązek podania danych.
Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa
wskazanych w pkt. IV.

XI.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.
Nie dotyczy.
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