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Kradzież tożsamości jest jednym 
z najszybciej wzrastających przestępstw 

w Ameryce. Złodziej, będąc w posiadaniu 
naszego numeru Ubezpieczenia Społecznego, 
może wykorzystać go do uzyskania informacji 
o naszych danych osobistych. W większości 
przypadków, złodzieje tożsamości, 
wykorzystują nasz numer i dobry status 
kredytowy do otrzymania większej ilości 
kart kredytowych na nasze nazwisko. 
W następnej kolejności, korzystają z kart 
i nie płacą rachunków. Nie dowiemy się 
o tym, do momentu, dopóki nie zostanie nam 
odmówiony kredyt lub zaczniemy otrzymywać 
telefony od nieznanych wierzycieli żądających 
zapłaty za towar nigdy przez nas niezakupiony.

Osoba, nielegalnie korzystająca z naszego 
numeru Ubezpieczenia Społecznego 
i podszywająca się pod nas, może 
spowodować wiele, poważnych problemów.

Nasz numer jest ściśle tajny
Nasz numer Ubezpieczenia Społecznego 

i nasze akta są ściśle tajne. Nie ujawniamy 
Pana/Pani numeru nikomu chyba, że 
wymagane jest to przez prawo. Powinniśmy 
zachować ostrożność w udostępnianiu 
naszego numeru komuś, kto o niego prosi 
(nawet, jeżeli ten ktoś wyświadcza nam 
grzeczność lub zapewnia usługę).

Kradzież tożsamości 
i nasz numer 
Ubezpieczenia Społecznego
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Nie ułatwiajmy nikomu kradzieży 
naszego numeru

Złodzieje tożsamości zdobywają nasze 
osobiste dane poprzez:
• Kradzież portfeli, torebek i korespondencji 

(wyciągi bankowe i z kart kredytowych, 
wstępnie zatwierdzone oferty kredytowe, 
karty telefoniczne 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 w celu znalezienia 
osobistych danych;

• Podszywanie się pod kogoś, kto ma prawo 
do legalnego posiadania informacji na 
nasz temat, np. pracodawca lub właściciel 
wynajmowanego przez nas mieszkania; 
bądź też

• Kupowanie danych osobistych ze źródeł 
„wewnętrznych”. Na przykład, złodziej 
tożsamości może zapłacić pracownikowi 
sklepu za informacje o nas figurujące na 
podaniu o zakup towaru, usługi lub kredyt.
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Zachowajmy ostrożność w 
odniesieniu do naszej karty i numeru 
Ubezpieczenia Społecznego, aby 
zapobiec ich kradzieży

Pokażmy swoją kartę pracodawcy 
przy podejmowaniu pracy, aby nasze dane 
były poprawne a następnie, umieśćmy ją 
w bezpiecznym miejscu. NIE należy nosić 
karty przy sobie

W jaki sposób możemy zgłosić, 
że ktoś inny używa nasz numer 
Ubezpieczenia Społecznego? 

Należy wnieść skargę do Federalnej 
Komisji Handlu drogą: 
• Internetową— 

www.consumer.gov/idtheft
• Telefoniczną— 

1-877-IDTHEFT (1-877-438-4338) 
• TTY— 

1-866-653-4261
Jeżeli podejrzewamy, że ktoś wykorzystuje 

naszą kartę do pracy, powinniśmy 
skontaktować się z Urzędem Ubezpieczenia 
Społecznego. Jednym ze sposobów wykrycia, 
czy ktoś używa nasz numer jest sprawdzenie 
naszego Social Security Statement 
(tłumaczenie: Zestawienia Wszystkich 
Zarobków). Zestawienie wyszczególnia 
wszystkie nasze zarobki zaksięgowane 
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w aktach Urzędu Ubezpieczenia 
Społecznego. Jeżeli zauważymy błąd 
w naszym Zestawieniu, powinniśmy 
natychmiast skontaktować się z Urzędem 
Ubezpieczenia Społecznego.

Co zrobić, jeżeli podejrzewamy, 
że ktoś używa nasz numer i 
przysparza nam kłopotów z 
uzyskaniem kredytu?

Jeżeli ktoś używał nasz numer 
Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania 
kredytu, Urząd Ubezpieczenia Społecznego 
nie będzie mógł skorygować naszego kredytu. 
Aby skorygować nasz kredyt musimy:
• Zadzwonić do wierzycieli, którzy 

zatwierdzili kredyt (w następstwie, wysłać 
do nich list);

• Złożyć raport na policji;
• Skontaktować się z Wydziałem 

d/s Przestępstw ważnych biur 
kredytowych. Poprosić o:
Umieszczenie w naszych aktach 

zastrzeżenia żądającego, aby 
wierzyciele, zanim przyznają dodatkowy 
kredyt na nasze nazwisko i numer, 
najpierw się z nami skontaktowali oraz;

—Dowiedzieć się jak długo nasze akta 
mogą posiadać takie zastrzeżenie i czy 
można, jeżeli zaistnieje konieczność, 
przedłużyć jego termin;

(Cd na drugiej stronie)
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—Dodać do naszych akt historii kredytowej 
oświadczenie, zawierające nasze 
nazwisko i wytłumaczenie problemu, 
a także nasz numer telefonu lub numer 
kontaktowy, na który można dzwonić.

Poprosić o kopię naszej historii kredytowej 
z każdego, ważniejszego biura kredytowego, 
ażeby sprawdzić czy zawierają ona jakieś 
wpisy, o których nie wiemy. Jeżeli został 
nam odmówiony kredyt, mamy prawo do 
otrzymania bezpłatnej kopii sprawozdania 
kredytowego.

Ważne agencje posiadające 
informacje kredytowe to:

Equifax
www.equifax.com
Zgłaszanie oszustw:
1-800-525-6285
Zamawianie sprawozdania kredytowego:
1-800-685-1111
P.O. Box 740241
Atlanta, GA 30374-0241

Experian
www.experian.com
Zgłaszanie oszustw:
1-888-397-3742
Zamawianie sprawozdania kredytowego
1-888-EXPERIAN
(1-888-397-3742)
P.O. Box 1017
Allen, TX 75013-0949
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TransUnion
www.tuc.com
Zgłaszanie oszustw: 
1-800-680-7289
Zamawianie sprawozdania kredytowego 
1-800-916-8800
Fraud Victim Assistance Department
P.O. Box 6790
Fullerton, CA 92834

Otrzymanie nowego numeru 
Ubezpieczenia Społecznego

Jeżeli zrobiliśmy wszystko, co jest 
możliwe, w celu naprawienia zaistniałego 
problemu i ktoś nadal używa nasz numer, 
Urząd Ubezpieczenia Społecznego może 
przyznać nam nowy numer. Nie może jednak 
dać nam gwarancji, że nowy numer rozwiąże 
nasze problemy.

Nie możemy otrzymać nowego numeru 
Ubezpieczenia Społecznego, jeżeli:
• Wystąpiliśmy z wnioskiem o bankructwo;
• Zamierzamy uniknąć prawa lub prawnej 

odpowiedzialności; albo
• Nasza karta Ubezpieczenia Społecznego 

zaginęła lub została skradziona, ale nie ma 
dowodów na to, że ktoś używa nasz numer.

Kontakt z Urzędem  
Ubezpieczeń Społecznych

Więcej informacji oraz kopie naszych 
wydawnictw uzyskacie Państwo na stronie 
internetowej www.socialsecurity.gov 
lub dzwoniąc pod bezpłatny numer  
1-800-772-1213 (dla osób niesłyszących 
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i niedosłyszących dostępny jest specjalny 
numer TTY 1-800-325-0778). Odpowiadamy 
na szczegółowe pytania od 7:00 rano do 
7:00 wieczorem. Automatyczny Serwis 
Informacyjny udziela informacji 24 godziny 
na dobę.

Jeżeli potrzebny jest tłumacz do załatwienia 
spraw z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych, 
zapewnimy go bezpłatnie. Pomoc tłumacza 
dostępna jest, zarówno przy załatwianiu 
spraw drogą telefoniczną, jak i w biurach 
Ubezpieczeń Społecznych. Prosimy dzwonić 
pod nasz bezpłatny numer 1-800-772-1213. 
Jeżeli mówi Pan/Pani w języku innym niż 
angielski należy wycisnąć numer 1 i poczekać 
na zgłoszenie się naszego przedstawiciela. 
Przedstawiciel skontaktuje się telefonicznie 
z tłumaczem, który pomoże w poprowadzeniu 
sprawy. Jeżeli sprawy nie uda się sfinalizować 
telefonicznie, w lokalnym biurze Ubezpieczeń 
Społecznych umówimy Panu(i) spotkanie, 
w którym będzie brał udział polski tłumacz.

Wszystkie rozmowy traktowane są 
poufnie. Staramy się zapewnić fachową 
i uprzejmą obsługę. Dlatego też, niektóre 
rozmowy telefoniczne monitorowane są 
przez innego przedstawiciela Urzędu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Social Security Administration
SSA Publication No. 05-10064-PO
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