
                                                                                  Gliny Małe, dn. …………………………  

……………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

 …………………………………….. 

……………………………………… 

 (adres zamieszkania)  

 

DYREKTOR SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GLINACH MAŁYCH 

 

Wniosek o wydanie mLegitymacji 

Proszę o wydanie mLegitymacji dla mojej córki/mojego syna* 

………………………………………………………………………………………………… 

                                                     imię/imiona i nazwisko  

PESEL…………………………………………. uczennicy/ucznia klasy*................................. 

w roku szkolnym 20.............../20............... . Córka/syn posiada legitymację w wersji 

papierowej nr .........................................................., data wydania 

........................................................ .  

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/em* się z Regulaminem mLegitymacji szkolnej. 

2. Dostarczyłam/łem* aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego.  

3.Natychmiast powiadomię szkołę w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek 

uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego.  

4.Wyrażam zgodę na wprowadzenie do Systemu mLegitymacji danych niezbędnych do 

wydania mLegitymacji. 

 

 

...............................................................................  

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: o administratorem zbieranych danych jest Społeczna 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych, tel. 17 779 00 63, 

mail:gmszkola@gmail.com o dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

tj. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 11 ust. 2 



ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 3.3. rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków, o podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości wydania mLegitymacji, o celem przetwarzania 

danych jest wydanie mLegitymacji, o odbiorcą danych będzie Ministerstwo Cyfryzacji w 

związku z art. 19h ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, o dane przechowywane będą przez okres ważności legitymacji, a informacje 

zawarte w certyfikacie bezpieczeństwa do 6 lat od ostatniej aktywności w systemie, o w 

oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji ani profilowanie,  

o przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało 

wymienione prawa lub naruszało RODO.  


