Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa:
Wykaz zbiorów danych i systemów zastosowanych do ich przetwarzania

Lp.

Nazwa zbioru
danych osobowych

System zastosowany do
przetwarzania
/nazwa systemu
informatycznego/

1. system informatyczny USKOM
1.

Zbiór danych klientów,
osób zmarłych

2. dane w postaci edytora tekstu,
plików PDF
2. program pocztowy
3.dane w postaci papierowej

Zakres danych osobowych
w zbiorze danych
/kategorie danych/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1. system kadrowo – płacowy
KOMAX
2. system informatyczny
PŁATNIK
3. platforma usług
elektronicznych PUE ZUS
2.

Zbiór danych
pracowników i
współpracowników

4. elektroniczna wysyłka
deklaracji podatkowych e-pity
5. dane w postaci edytora teksu,
arkusza kalkulacyjnego, PDF
6. dane w postaci papierowej
7. program pocztowy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

imiona i nazwiska
numer PESEL
data i miejsce urodzenia
data zgonu
stan cywilny
Adres zamieszkania, zameldowania, korespondencyjny
seria i nr dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy
numer konta bankowego
numer emerytury lub renty
adres zakładu pracy
stan pokrewieństwa z osobą zmarła
numer telefonu
adres e-mail
kserokopia dowodu tożsamości
Imiona i nazwiska
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia
Miejsce zameldowania, zamieszkania, korespondencji
Wykształcenie, zawód
numer PESEL, NIP
seria i nr dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy
Numer telefonu, adres e-mail
Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego
przynależność do US, NFZ
znajomość języków obcych
informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia w innych zakładach
pracy, dane znajdujące się w świadectwach pracy z poprzednich
zakładów pracy
informacja dotycząca stosunku do służby wojskowej
informacje dotyczące wykształcenia (zakończone szkoły),
uprawnień, kursów, kwalifikacji zawodowych
numer emerytury, renty,
informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności
informacje dotyczące wynagrodzenia, składek ZUS, podatków,
pożyczek, potrąceń
informacje dotyczące badań lekarskich profilaktycznych
(wstępnych, okresowych, kontrolnych)
informacje dotyczące zwolnień lekarskich
informacje dotyczące warunków zatrudnienia w PUK „USKOM” Sp.
z o. o.
dane osobowe członków rodziny pracownika: imiona i nazwiska,
data i miejsce urodzenia, stopień pokrewieństwa, czy pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną,
stopień niepełnosprawności, adres zamieszkania, zameldowania,
korespondencyjny, przynależność do NFZ
informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
informacje dotyczące statusu ucznia, studenta oraz nr i ważność
legitymacji szkolnej, studenckiej

Komunikacja z innymi
systemami
(T/N)

Przepływ danych

NIE

Dane przenoszone są w
sposób dwukierunkowy tj.
dane są pobierane do
odczytu i zapisu

Dane przenoszone są:
- w sposób dwukierunkowy
tj. dane są pobierane do
odczytu i zapisu

TAK

- półautomatycznie tj. za
pomocą teletransmisji z
funkcją eksportu i importu
danych

Lp.

3.

Nazwa zbioru
danych osobowych

Zbiór danych
kandydatów do pracy

System zastosowany do
przetwarzania
/nazwa systemu
informatycznego/

1. program pocztowy
2. dane w postaci papierowej

1. system kadrowo – płacowy
KOMAX
2. system informatyczny
PŁATNIK
4.

Zbiór danych
udziałowców

3. platforma usług
elektronicznych PUE ZUS
4. elektroniczna wysyłka
deklaracji podatkowych e-pity

Zakres danych osobowych
w zbiorze danych
/kategorie danych/

Komunikacja z innymi
systemami
(T/N)

•
•
•
•
•
•
•
•

imię (imiona) i nazwisko
data i miejsce urodzenia
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
wykształcenie
przebieg dotychczasowego zatrudnienia
numer telefonu.
adres poczty e-mail
znajomość języków obcych

•
•
•
•
•
•
•
•
•

imiona i nazwiska
data i miejsce urodzenia
miejsce zameldowania, zamieszkania, korespondencji
numer PESEL
seria i nr dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy
numer telefonu, adres e-mail
nazwa banku oraz numer rachunku bankowego
przynależność do US, NFZ
informacje dotyczące wynagrodzenia, składek ZUS, podatków

•
•
•
•
•

imiona i nazwiska
data i miejsce urodzenia
miejsce zameldowania, zamieszkania, korespondencji
numer PESEL
daty dotyczące zatrudnienia w Spółce

NIE

•
•
•
•

imiona i nazwiska
data urodzenia
Imiona rodziców
adres zamieszkania

NIE

Przepływ danych

Dane pobierane są w
sposób jednokierunkowy tj.
tylko do odczytu
NIE

Dane przenoszone są:

TAK

- w sposób dwukierunkowy
tj. dane są pobierane do
odczytu i zapisu
- półautomatycznie tj. za
pomocą teletransmisji z
funkcją eksportu i importu
danych

5. dane w postaci edytora teksu,
arkusza kalkulacyjnego, PDF
6. dane w postaci papierowej

5.

Zbiór danych
ubezpieczonych w
dodatkowym
ubezpieczeniu
pracowniczym

6.

Zbiór danych
pracowników
należących do PKZP

1. system informatyczny ERU
2. dane w postaci papierowej

1. dane w postaci papierowej

Dane przenoszone są:
- w sposób dwukierunkowy
tj. dane są pobierane do
odczytu i zapisu

Nie dotyczy

