Kradzież tożsamości
i nasz numer
Ubezpieczenia
Społecznego

Kradzież tożsamości i nasz
numer Ubezpieczenia
Społecznego

K

radzież tożsamości jest jednym z najszybciej
wzrastających przestępstw w Ameryce.
Nieuczciwa osoba, będąca w posiadaniu waszego
numeru Ubezpieczenia Społecznego, może
wykorzystać go do uzyskania informacji o waszych
danych osobistych. Złodzieje tożsamości,
wykorzystują wasz numer i dobry status kredytowy
do otrzymania większej ilości kart kredytowych
na wasze nazwisko. W następnej kolejności,
korzystają z kart i nie płacą rachunków. Państwo
nie dowiedzą się o tym, do momentu, dopóki nie
zostanie wam odmówiony kredyt lub zaczniecie
otrzymywać telefony od nieznanych wierzycieli,
żądających zapłaty za towar, który nigdy nie był
przez was zakupiony.
Osoba, nielegalnie korzystająca z waszego
numeru Ubezpieczenia Społecznego i podszywająca
się pod was, może spowodować wiele, poważnych
problemów.

Pański numer jest ściśle tajny
Urząd Ubezpieczenia Społecznego chroni Pana/
Pani numer ubezpieczenia społecznego i utrzymuje
wasze akta ściśle tajne. Nie ujawniamy Pana/Pani
numer nikomu chyba, że wymagane jest to przez
prawo. Powinni Państwo zachować ostrożność
w udostępnianiu waszego numeru, nawet komuś,
kto o niego prosi. Państwo powinni zapytać,
dlaczego proszą Państwa o numer ubezpieczenia
społecznego, i w jakich celach zostanie użyty
oraz, co się stanie, jeśli Pan/Pani odmówi jego
podanie. Odpowiedź na te pytania może Panu/Pani
ułatwić podjęcie decyzji podania waszego numeru
ubezpieczenia społecznego.

W jaki sposób ktoś może ukraść
Pański numer ubezpieczenia?
Złodzieje tożsamości zdobywają Pańskie
osobiste dane poprzez:
• Kradzież portfeli, torebek i korespondencji
(wyciągi bankowe i z kart kredytowych, wstępnie
zatwierdzone oferty kredytowe, nowe czeki
i informacje podatkowe);
• Kradzież danych osobistych, podawanych
przez nas w niezabezpieczonych witrynach
internetowych, danych znajdujących się w
posiadaniu miejsc zatrudnienia oraz informacji
osobistych przechowywanych w domu;
• Przeszukiwanie śmieci przedsiębiorstw
i wysypisk publicznych w celu znalezienia
danych osobowych;
• Podszywanie się pod kogoś telefonicznie lub
poprzez maila, kto ma prawo do legalnego
posiadania informacji na nasz temat, np. pod
pracodawcę lub właściciela wynajmowanego
przez nas mieszkania; lub też
• Kupowanie danych osobowych z „źródeł”
informacji . Na przykład, złodziej tożsamości
może zapłacić pracownikowi sklepu za
informacje o nas figurujące na podaniu o zakup
towaru, usługi lub kredyt.

Prosimy zachować ostrożność
z kartą i numerem Ubezpieczenia
Społecznego
Należy pokazać swoją kartę pracodawcy przy
podejmowaniu pracy, aby dane były poprawne.
Następnie dostarczyć numer Ubezpieczenia
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Społecznego instytucją finansowym dla celów
podatkowych. Umieścić kartę oraz inne
dokumenty zawierające numer Ubezpieczenia
Społecznego w bezpiecznym miejscu. NIE należy
nosić na codzień karty, lub innych dokumentów
z numerem, przy sobie.

Co zrobić, jeżeli Pan/Pani podejrzewa,
że ktoś używa Pański numer?
Czasami wiele osób używa ten sam numer
Ubezpieczenia Społecznego, specjalnie albo przez
przypadek. Jeżeli Pan/Pani podejrzewa, że ktoś inny
używa Pański numer w związku z pracą, należy
skontaktować się z nami i powiadomić nas o tym
problemie. Sprawdzimy wtedy Pańskie dochody,
aby się upewnić, czy nasze dane są poprawne.
Jednym ze sposobów jest sprawdzenie
informacji o dochodach umieszczonych
w Pańskich dochodach znajdujących się
w Oświadczeniu Wszystkich Zarobków (Social
Security Statement Formularz SSA-7005, dostępne
tylko w języku angielskim). Oświadczenie jest
dostępne online dla pracowników w wieku
powyżej 18 roku życia. W celu uzyskanie
Oświadczenia prosimy wejdź na stronę internetową
www.socialsecurity.gov/mystatement i stworzyć
własne konto.

Co zrobić, jeżeli złodziej tożsamości
przysparza nam kłopotów
z uzyskaniem kredytu?
Jeżeli ktoś używał Pana/Pani numer
Ubezpieczenia Społecznego lub innych danych
personalnych w celu uzyskania kredytu, lub
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przysporzenia innych problemów, Urząd
Ubezpieczenia Społecznego nie będzie mógł
rozwiązać tych problemów. Ale jest wiele rzeczy,
które Pan/Pani powinien/a zrobić.
Należy się skontaktować się z Komisją Federalną
do Spraw Handlowych (Federal Trade CommissionFTC) za pośrednictwem strony internetowej
www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft. Lub
dzwoniąc pod numer telefonu 1-877-IDTHEFT
(1-877-438-4338); TTY 1-866-653-4261. Strona
internetowa FTC to podstawowe źródło informacji
o przestępstwie takim jak złodzieje tożsamości.
Zawiera szczegółowe informacje, aby pomóc
w odstraszeniu, wykryciu i ochronie przed
złodziejami tożsamości.
Również można skontaktować się z Urzędem
Podatkowym (IRS). Złodziej tożsamości może
również użyć Pański numer Ubezpieczenia
Społecznego, aby złożyć zeznanie podatkowe w celu
otrzymania zwrotu. Jeśli złodziej złoży zeznanie
podatkowe przed Panem/Panią, IRS uwierzy
że Pan/Pani już złożył/a zeznanie podatkowe
i otrzymał/a zwrot. Jeśli ukradziono Panu/Pani
numer Ubezpieczenia Społecznego inny osobnik
może go użyć, aby uzyskać pracę. Pracodawca tej
osoby zgłosi dochody IRS przy użyciu Pańskiego
numeru Ubezpieczenia Społecznego, i okaże się że
Pan/Pani nie ujawniła wszystkich swoich dochodów
w zeznaniu podatkowym. Jeśli Pan/Pani uważa, że
posiada takowe problemy podatkowe, z powodu,
że ktoś ukradł Panu/Pani tożsamość, prosimy
skontaktować się z Jednostką Ochroną Tożsamości
(Indentity Protection Unit) z IRS na stronie
www.irs.gov/privacy/article/0,,id=186436,00.html
lub dzwoniąc pod numer 1-800-908-4490.
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(Cd na drugiej stronie)

Również można złożyć skargę online za
pośrednictwem Internetowego Centrum Skarg
Przestępstw (IC3) na stronie (IC3) at www.ic3.gov.
IC3 daje ofiarą cyberprzestępstw wygodny
i łatwy w obsłudze mechanizm raportowania, który
ostrzega władze o podejrzanych naruszeniach
karnych i cywilnych. IC3 wysyła każdą skargę do
jednego lub więcej organów ścigania czy agencji
regulacyjnych, które mają jurysdykcję w tej sprawie.
Misją IC3 jest przyjmowanie, opracowywanie
karne skarg dotyczących szybko rozwijającej
się cyberprzestępczości. Dla organów ścigania
i organów regulacyjnych na poziomie federalnym,
państwowym, lokalnym i międzynarodowym, IC3
stanowi centralny mechanizm kierowania skargami
dotyczącymi przestępstw związanych z Internetem.
IC3 odzwierciedla partnerstwo pomiędzy
Federalnym Biurem śledztwa, Państwowym
White Collar Center oraz Ministerstwem Pomocy
Sprawiedliwości.
Pan/Pani powinien/powinna monitorować
swoje salda kredytowe od czasu do czasu. Darmowe
salda kredytowe są dostępne online na stronie
www.annualcreditreport.com.

Powinien Pan/Pani otrzymać nowy
numer Ubezpieczenia Społecznego?
Jeżeli Pan/Pani zrobił/a wszystko, co jest
możliwe, w celu naprawienia zaistniałego
problemu i ktoś nadal używa Pański numer, Urząd
Ubezpieczenia Społecznego może przyznać Panu/
Pani nowy numer.
Nie może Pan/Pani otrzymać nowego numeru
Ubezpieczenia Społecznego:
• W celu uniknięcia skutków wpadnięcia
w bankructwo;
• Jeśli zamierza Pan/Pani uniknąć
odpowiedzialności prawnej; albo
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• Jeśli karta Ubezpieczenia Społecznego zaginęła
lub została skradziona, ale nie ma dowodów na
to, że ktoś używa Pana/Pani numeru.
Jeśli Pan/Pani zdecyduje się złożyć wniosek
o nowy numer, trzeba będzie udowodnić swój
wiek, obywatelstwo Stanów Zjednoczonych lub
legalnego statusu imigranta i tożsamość. Aby
uzyskać więcej informacji, poproś o publikację:
Numer i karta Ubezpieczenia Społecznego
(Publikacja Nr 05-10002-PO). Również trzeba
będzie przedstawić dowody, że Pan/Pani wciąż
znajduje się w niekorzystnej sytuacji wskutek jej
niewłaściwego użycia.
Należy pamiętać, że nowy numer
prawdopodobnie nie rozwiąże wszystkich
problemów. Gdyż inne agencje rządowe (takie
jak; Urząd Podatkowy oraz agencje państwowe
pojazdów silnikowych) i firm prywatnych
(takie jak; banki i firmy sprawozdawczości
kredytowej) najprawdopodobniej będą posiadać
akta pod starym numerem. Ponadto, firmy
sprawozdawczości kredytowej używać będą tego
numeru, wraz z innymi danymi osobowymi, aby
zidentyfikować Pańską historię kredytową, nie
gwarantujemy że użycie nowego numeru rozwiąże
wszystkie problemy. Tak naprawdę się dzieje,
jeśli inne informacje osobiste, takie jak; imię,
nazwisko i adres nadal są takie same.
Jeśli Pan/Pani otrzyma nowy numer nie będzie
już mógł użyć starego numeru.
Dla niektórych ofiar kradzieży tożsamości,
nowy numer rzeczywiście może przysporzyć nowe
problemy. Jeśli stara informacja kredytowa nie jest
powiązana z nowym numerem, brak jakiejkolwiek
historii kredytowej pod nowym numerem może
utrudnić Panu/Pani uzyskanie kredytu.
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Skontaktuj się z Urzędem
Ubezpieczenia Społecznego
W celu uzyskania więcej informacji oraz
znalezienia kopii naszych publikacji, zapraszamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.socialsecurity.gov lub zadzwonić pod nasz
bezpłatny numer, 1-800-772-1213 (dla osób
niesłyszących lub niedosłyszących, prosimy
zadzwonić pod nasz numer TTZ 1-800-325-0778).
Wszystkie rozmowy są traktowane poufnie.
Jeśli mówią Państwo po hiszpańsku, proszę
nacisnąć 2. Dla wszystkich innych języków, proszę
wybrać 1 i pozostać na linii w ciszy, podczas
automatycznej odpowiedzi w języku angielskim,
aż do momentu odpowiedzi przez naszego
przedstawiciela. Nasz przedstawiciel skontaktuje się
z tłumaczem, aby pomógł w rozmowie telefonicznej
z Państwem. Usługi tłumaczeniowe są gratis
W godzinach od 7: 00 do 19: 00 odpowiadamy na
poszczególne pytania, od poniedziałku do piątku.
Zautomatyzowany serwis udziela informacji
24 godziny na dobę w języku angielskim.
Staramy się zapewnić fachową i uprzejmą
obsługę. Dlatego też, niektóre rozmowy telefoniczne
monitorowane są przez innego przedstawiciela
Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.
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