
................................................................................... ......................................................... 
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia) (miejscowość i data) 

 

................................................................................... 
(telefon kontaktowy) 

 
Dyrektor 

III Liceum Ogólnokształcącego  

im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku 

 

Wniosek o wydanie mLegitymacji (proszę wypełnić drukowanymi literami) 
  

 Proszę o wydanie mLegitymacji szkolnej, która zostanie wydana na podstawie wcześniej wydanej 
legitymacji w formie papierowej:  

 dla mojego dziecka     

 dla ucznia pełnoletniego  

Załącznik: Legitymacja szkolna w wersji papierowej do wglądu.  
 
 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem usługi mLegitymacja szkolna 
w Aplikacji mObywatel – dostępne funkcjonalności, ochrona danych osobowych, postanowienia licencyjne                          
i akceptuję jego treść.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej, jak 
również nośnika na którym przechowywana jest mlegitymacja, zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie 
Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku.  
 

 
............................................................................................ 
podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia 

 

 
Upoważniam …………………………………………………… do odbioru kodu QR i kodu aktywacyjnego.   
  (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

Potwierdzam odbiór:  kodu QR i kodu aktywacyjnego  
 
............................................................................................  ………………………………………………………………………………….. 

data        podpis   

Imię i nazwisko 
ucznia 

 

Klasa  

Data urodzenia  

PESEL  

Nr legitymacji w 
wersji papierowej  

 



Klauzula informacyjna – mLegitymacja 
 
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),  
 
informuje się, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w mLegitymacji szkolnej jest Zespół Szkół Nr 3                                 
w Kłobucku, reprezentowany przez Dyrektora. Dyrektor jest organem odpowiedzialnym za wydanie oraz 
ewentualne unieważnienie mLegitymacji szkolnej. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Magdalena Wasilewska, adres e-mail: iod-
mw@powiatklobucki.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu wydania legitymacji szkolnej,                          
a przetwarzanie danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z §3 pkt. 3 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków. 
Dane osobowe ucznia będą udostępnione ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji - Ministrowi 
Cyfryzacji, który będzie je przetwarzał  w  systemie teleinformatycznym obsługującym mLegitymację 
szkolną, w zakresie  niezbędnym  do  obsługi  dokumentów  elektronicznych  oraz  realizacji  czynności 
określonych przepisami, a także zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa 
obrotu prawnego, (podstawa prawna: art. 19f i 19h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).  

4. Dane osobowe ucznia będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 
3. 

5. Na zasadach określonych przepisami RODO, uczniowi przysługuje prawo:   
 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (u Dyrektora szkoły), 
c) do usunięcia danych, np. za pomocą funkcji „usunięcia danych z Aplikacji”, 
d) do  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych w  przypadkach określonych w art. 18 

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W takim przypadku Minister, na 
podstawie wniosku Ucznia, w systemie obsługującym mLegitymację oznaczy dane i nie będzie ich 
poza ich posiadaniem przetwarzał, nawet w celach statystycznych do czasu wyjaśnienia sprawy.  
 

6. Uczniowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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