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Kradzież tożsamości to coraz częściej
popełniane przestępstwo w Ameryce.
Nieuczciwa osoba będąca w posiadaniu
cudzego numeru ubezpieczenia społecznego
może wykorzystać go do uzyskania informacji
o danych osobowych właściciela. Skradziony
numer i wiarygodność kredytowa jego
właściciela posłuży złodziejowi do uzyskania
karty kredytowej na nazwisko ofiary i do
zakupów, za które nigdy nie zapłaci. Właściciel
nie dowie się o tym, dopóki nie zostanie mu
odmówiony kredyt lub nie zacznie otrzymywać
telefonów od nieznanych wierzycieli, żądających
zapłaty za towary, których nigdy nie kupił.

SocialSecurity.gov

Osoba nielegalnie korzystająca z cudzego
numeru ubezpieczenia społecznego
i podszywająca się pod właściciela może
sprawić wiele poważnych kłopotów.

Numer ubezpieczenia społecznego
jest poufny
Urząd Ubezpieczeń Społecznych chroni
numery ubezpieczenia społecznego i utrzymuje
akta w ścisłej tajemnicy. Nie ujawniamy tych
numerów nikomu, o ile nie wymaga tego prawo.
Należy zachować ostrożność w udostępnianiu
swojego numeru na czyjąkolwiek prośbę.
Trzeba zapytać, dlaczego ktoś się zwraca o ten
numer i w jakich celach zostanie użyty oraz co
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się stanie w przypadku odmowy. Odpowiedzi
na te pytania mogą ułatwić podjęcie decyzji, czy
podać swój numer.

przechowywać w bezpiecznym miejscu. NIE
należy nosić przy sobie na co dzień karty ani
innych dokumentów z jej numerem.

W jaki numer ubezpieczenia może
zostać ukradziony

Co zrobić, gdy podejrzewamy, że ktoś
używa naszego numeru

Złodzieje tożsamości zdobywają dane
osobowe poprzez:

Czasami więcej niż jedna osoba używa tego
samego numeru ubezpieczenia społecznego,
umyślnie albo przez przypadek. W przypadku
podejrzenia, że ktoś inny używa tego
samego numeru w związku z pracą, należy
skontaktować się z nami i powiadomić nas
o tym. Sprawdzimy wtedy dochody legalnego
posiadacza numeru, aby sprawdzić, czy nasze
dane są prawidłowe.

• Kradzież portfeli, torebek i korespondencji
(wyciągi z kont bankowych i z kart
kredytowych, wstępnie zatwierdzone
oferty kredytowe, nowe czeki
i informacje podatkowe),
• Kradzież danych osobowych podawanych
w niezabezpieczonych witrynach
internetowych, danych znajdujących
się w posiadaniu pracodawców oraz
przechowywanych w domu,

Można także sprawdzić swoje dotychczasowe
zarobki w wyciągu z konta ubezpieczenia
społecznego (Social Security Statement).
Wyciąg jest dostępny online dla
pracowników w wieku od lat 18. Aby
zobaczyć Wyciąg, należy wejść na stronę
www.socialsecurity.gov/myaccount
i stworzyć konto.

• Przeszukiwanie śmieci domowych,
śmietników przedsiębiorstw i wysypisk
publicznych w celu znalezienia
danych osobowych,
• Podszywanie się przez telefon lub pocztą
elektroniczną pod kogoś, kto ma prawo
do posiadania danych osobowych,
np. pracodawcę lub właściciela
wynajmowanego mieszkania,

Co zrobić, jeżeli złodziej tożsamości
przysparza nam kłopotów
z uzyskaniem kredytu

• Kupowanie danych osobowych z „poufnych”
źródeł informacji. Np. złodziej tożsamości
może zapłacić pracownikowi sklepu za
informacje figurujące na zamówieniu towaru,
usługi lub na formularzu wniosku o kredyt.

Jeżeli ktoś używa naszego numeru
ubezpieczenia społecznego lub innych
danych osobowych w celu uzyskania kredytu
lub przysporzył innych problemów, Urząd
Ubezpieczeń Społecznych nie będzie mógł nic
na to poradzić. Ale jest wiele rzeczy, które sam
poszkodowany powinien zrobić.

Trzeba zachować ostrożność, aby
uniknąć kradzieży karty i numeru
ubezpieczenia społecznego

Należy odwiedzić stronę IdentityTheft.gov
aby zgłosić kradzież tożsamości i uzyskać
i uzyskać plan naprawy. Jest to źródło
wszystkich niezbędnych informacji na ten temat,
udostępnione przez Federal Trade Commission,
ogólnokrajowy urząd ds. ochrony konsumentów.
Można także zadzwonić pod nr 1-877-IDTHEFT
(1-877-438-4338); TTY 1-866-653-4261.

Kartę trzeba okazać nowemu pracodawcy, aby
posiadał jej poprawny numer. Należy także
podawać numer ubezpieczenia społecznego
instytucjom finansowym dla celów podatkowych.
Kartę oraz inne dokumenty zawierające
numer ubezpieczenia społecznego należy
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Można również skontaktować się z Urzędem
Podatkowym (IRS). Złodziej tożsamości może
użyć skradzionego numeru ubezpieczenia
społecznego, aby złożyć zeznanie podatkowe
w celu otrzymania zwrotu nadpłaty. Jeżeli
właścicielowi numeru należy się zwrot nadpłaty
podatku, złodziej może złożyć zeznanie
podatkowe wcześniej i uzyskać tę nadpłatę.
Kiedy właściciel złoży zeznanie podatkowe, IRS
uzna, że już wypłacił należność. Złodziej może
wykorzystać ukradziony numer ubezpieczenia
społecznego, by uzyskać pracę. Pracodawca
tej osoby zgłosi dochody do IRS podając numer
ubezpieczenia społecznego okradzionej osoby.
Stworzy to pozór, że właściciel numeru SSA
nie zgłosił ona wszystkich swoich dochodów
do opodatkowania. W przypadku podejrzenia,
że problemy podatkowe są następstwem
kradzieży tożsamości, prosimy wejść na stronę
www.irs.gov/uac/Identity-Protection lub
zadzwonić pod nr 1-800-908-4490.

(Federal Bureau of Investigation, National
White Collar Crime Center, Bureau of
Justice Assistance).
Każdy powinien od czasu do czasu sprawdzać
swoją wiarygodność kredytową. Bezpłatne
raporty kredytowe są dostępne online na stronie
www.annualcreditreport.com.

Nowy numer ubezpieczenia
społecznego
Jeżeli posiadacz numeru ubezpieczenia
społecznego zrobił wszystko co możliwe w celu
naprawienia zaistniałego problemu, lecz ktoś
nadal używa jego numeru, Urząd Ubezpieczeń
Społecznych może przydzielić nowy numer.
Kiedy nie można otrzymać nowego numeru
Ubezpieczenia Społecznego:
• jeśli karta ubezpieczenia społecznego
zaginęła lub została skradziona, ale nie ma
dowodów na to, że ktoś używa jej numeru,

Można także złożyć skargę online za
pośrednictwem internetowego Centrum
Zgłaszania Przestępstw (Internet Crime
Complaint Center, IC3) na stronie www.ic3.gov.

• aby uniknąć skutków bankructwa,
• aby uniknąć odpowiedzialności prawnej.
Składając wniosek o nowy numer, trzeba
udowodnić swój wiek oraz obywatelstwo Stanów
Zjednoczonych lub legalny statusu imigracyjny.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy
przeczytać Your Social Security Number and
Card (publikacja nr 05-10002). Trzeba będzie
również przedstawić dowody, że kłopoty
z powodu niewłaściwego wykorzystania numeru
nadal trwają.

IC3 udostępnia ofiarom cyber-przestępstw
wygodny i łatwy w obsłudze mechanizm
zgłaszania, który ostrzega władze
o podejrzewanych naruszeniach przepisów
prawa karnego i cywilnego. IC3 wysyła każdą
skargę do jednego lub więcej organów ścigania
i agencji regulacyjnych, które mają jurysdykcję
w danej sprawie.
Misją IC3 jest przyjmowanie, opracowywanie
i przesyłanie skarg dotyczących szybko
rozwijającej się cyber-przestępczości. IC3
wspiera organy ścigania w zwalczaniu
przestępczości internetowej. Dotyczy
to agencji federalnych, stanowych,
lokalnych i zagranicznych.

Nowy numer prawdopodobnie nie rozwiąże
wszystkich problemów. Inne agencje rządowe
(takie jak Urząd Podatkowy czy biura rejestracji
pojazdów samochodowych) i firmy prywatne
(np. banki i biura notowań wiarygodności
kredytowej) zapewne będą posiadać akta pod
starym numerem. Ponadto biura notowań
wiarygodności kredytowej będą używać tego
numeru, aby zidentyfikować historię kredytową.
Dlatego nowy numer nie gwarantuje świeżego
startu, Zwłaszcza jeżeli inne dane osobowe, tj.
imię, nazwisko i adres, nadal są takie same.

IC3 odzwierciedla partnerstwo pomiędzy
Federalnym Biurem Śledczym, Krajowym
Ośrodkiem Przestępczości Urzędniczej oraz
Biurem Pomocy dla Wymiaru Sprawiedliwości
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Po otrzymaniu nowego numeru nie można nadal
używać starego.

• Uzyskać odpowiedzi na często zadawane
pytania oraz

Niektórym ofiarom kradzieży tożsamości
nowy numer może nawet przysporzyć nowych
problemów. Jeśli dawna informacja kredytowa
nie jest powiązana z nowym numerem, brak
jakiejkolwiek historii kredytowej pod nowym
numerem może utrudnić uzyskanie kredytu.

• Wiele innych informacji!
Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku.
Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny,
aby uzyskać informacje po polsku. Podczas
załatwiania spraw w Social Security dostępni są
tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy.
Można korzystać z ich usług podczas rozmów
telefonicznych i w naszych biurach.

Kontakty z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych

Prosimy do nas zadzwonić

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można
się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online,
telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby
odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od
ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień
dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń
i ochrony finansowej milionom ludzi.

Osobom nie mającym dostępu do internetu
oferujemy liczne zautomatyzowane usługi
telefoniczne, czynne przez cała dobę i we
wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować
bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla
niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.
Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty,
odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00,
od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu
prosimy o cierpliwość, ponieważ można
wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości
i dłużej czekać na odebranie połączenia.
Chętnie Państwu służymy.

Prosimy odwiedzić nasz portal
Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw
w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są
odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov.
Można tam:
• Otworzyć konto my Social Security.
Można tu sprawdzić swoje składki
i ocenić przewidywane świadczenia na
podstawie wyciągu pt. Social Security
Statement, wydrukować zaświadczenie
o należnych świadczeniach, zmienić dane
konta depozytowego, zwrócić się o nową
kartę Medicare, uzyskać nowy dokument
SSA-1099/1042S itd.
• Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową
pomoc)” przy zakupach leków na receptę
w ramach Medicare
• Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką
i świadczenia Medicare
• Znaleźć teksty naszych publikacji
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