Szklolenia ZUS i KAS w ramach Polskiego Ładu
Zbliża się termin rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za styczeń 2022 r.
Polski Ład wprowadził m.in. zmiany w zakresie składki zdrowotnej oraz podatków.
Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wspólnie z Krajową Administracją Skarbową
(KAS) przygotował pakiet wsparcia dla przedsiębiorców.
Organizujemy dla Państwa szkolenia przez Internet (webinaria).
Najbliższe terminy webinariów w ramach Polskiego Ładu, godz. 10.00:
• 27.01.2022 r.
• 01.02.2022 r.
• 03.02.2022 r.
• 08.02.2022 r.
• 10.02.2022 r.
• 15.02.2022 r.
• 17.02.2022 r.
Jeśli chcą Państwo wziąć w nich udział, prosimy o przesłanie informacji na adres:
zus_zielonagora_wsparcie@zus.pl :
• imienia i nazwiska
• adresu e-mail, na który ma zostać wysłane zaproszenie na webinarium
• wybranego terminu webinarium
• oświadczenia o treści:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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") wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych o sobowych
(imię, nazwisko, adres mailowy) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu
udziału w webinarium Polski Ład.
Wiem, że:
•
posiadam prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na
przetwarzanie moich danych osobowych,
•
wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na to, czy przetwarzanie,
które zostało przeprowadzone na podstawie mojej zgody, zanim ją
wycofałem/am, było zgodne z prawem.”
Oferujemy też indywidualną opiekę dla przedsiębiorców w placówkach ZUS i KAS:
Najbliższe terminy dyżurów pracowników KAS w ZUS:
• 31.01 oraz 7 i 14.02.2022 r. Oddział ZUS w Zielonej Górze ul. Kupiecka 65,
godzina 11.00 do 13.00.
Najbliższe terminy dyżurów pracowników ZUS w KAS:
• 26.01 oraz 2,9,16.02.2022 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze Centrum
Obsługi Klienta ul. Doktora Pieniężnego 24, godzina 11.00 do 13.00
W przypadku pytań merytorycznych, maile proszę kierować na adres: cot@zus.pl .

