
  

 

   
Regulamin mLegitymacji szkolnej  

w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika  

w Dębicy 
 

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019, poz.1700).  

2. Porozumienie w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego i publicznej 

aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej zawarte na podstawie art.l9g ust. 

1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 

 

Informacje ogólne:  

1. Uczeń przyjęty do szkoły ma możliwość otrzymania mLegitymacji szkolnej.  

mLegitymacja wydawana jest na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia (załącznik nr 1, 2).  

Do wniosku należy dołączyć zeskanowane zdjęcie legitymacyjne, wstawiając bezpośrednio 

na swój profil do dziennika elektronicznego.  

2. mLegitymacja wydawana jest nieodpłatnie, stanowi dokument elektroniczny 

przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń 

mobilnych (mObywatel).  

3. mLegitymacja szkolna ważna jest do 30 września kolejnego roku szkolnego, do momentu 

ukończenia szkoły i corocznie potwierdzana przez sekretariat Szkoły.  

4. W momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiast poinformować 

sekretariat Szkoły o zaistniałym incydencie.  

Osoba odpowiedzialna za wydawanie mlegitymacji wówczas unieważnia ją.  
 

 

 

                                                                                                 ……………………………………. 

                                                                                 Data, podpis dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

                                                                                            Dębica,    .........................................                                                                 



  

……………….………………………… 

 (imię/imiona i nazwisko ucznia) 

 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy 

ul. Strumskiego 1 

39-200 Dębica 
 

                          Wniosek o wydanie mLegitymacji dla ucznia pełnoletniego 
 

Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć otrzymania mLegitymacji szkolnej.  

 

Jednocześnie informuję o zaznajomieniu się z regulaminem usługi mLegitymacja szkolna w 

Aplikacji mObywatel oraz przesłaniu zdjęcia legitymacyjnego (w formacie JPG lub JPEG w 

rozmiarze do 5MB) na swój profil w dzienniku elektronicznym (https://uonetplus-

dziennik.vulcan.net.pl/powiatdebicki) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych. 

 

 

Imię (imiona) i nazwisko  

Klasa  

PESEL  

Nr legitymacji w wersji papierowej  

 

                                                                                                

                                                           

                                                                                                  ……………………………….. 

                                                                                                                                                              

                                                                                                    (podpis ucznia pełnoletniego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
         

Klauzula obowiązku informacyjnego 

 
Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Ustawie o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz. U. 2018 poz. 1000 ). 
 

informujemy, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr4  

im. Mikołaja Kopernika w  Dębicy , ul. Strumskiego 1 

 Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych  w Zespole Szkół Nr4 im. Mikołaja Kopernika w  

Dębicy 

       - e mail: ido@zsnr4.edu.pl 

 Wasze dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz na 

podstawie udzielonej zgody. 

2) realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne 

do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; 

3) wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 

4) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych  przez 

administratorów danych albo  

odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw  i wolności osoby, której dane dotyczą. 

 Dane osobowe będą przechowywane  przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 W związku z przetwarzaniem  danych osobowych,  przysługuje Wam : 

- prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 

potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego 

przetwarzania 

- prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora 

są nieprawidłowe lub niekompletne  

-prawo  usunięcia danych osobowych / prawo bycia zapomnianym/ 

-prawo do  ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

- prawo do przenoszenia danych 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania 

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   z prawem 

przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

-prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uznacie,                                       

iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

  Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  

profilowane. 

 
 

                                                                                        (podpis ucznia pełnoletniego) 
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Załącznik nr 2 

 

                                                                                                Dębica ..........................................                                                                

……………….……………………………… 

 (imię/imiona i nazwisko ucznia) 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy 

ul. Strumskiego 1 

39-200 Dębica 
 

 

Wniosek o wydanie mLegitymacji 

 

Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć otrzymania mLegitymacji szkolnej syna/córki.  

 

Jednocześnie informuję o zaznajomieniu się z regulaminem usługi mLegitymacja szkolna w 

Aplikacji mObywatel oraz przesłaniu zdjęcia legitymacyjnego (w formacie JPG lub JPEG w 

rozmiarze do 5MB) na swój profil w dzienniku elektronicznym (https://uonetplus-

dziennik.vulcan.net.pl/powiatdebicki) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych. 

 

Imię (imiona) i nazwisko  

Klasa  

PESEL  

Nr legitymacji w wersji papierowej  

 

 

                                                                                                                                                          

                                                         …………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                  

                                                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Klauzula obowiązku informacyjnego 

 
Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Ustawie o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz. U. 2018 poz. 1000 ). 
 

informujemy, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr4  

im. Mikołaja Kopernika w  Dębicy , ul. Strumskiego 1 

 Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych  w Zespole Szkół Nr4 im. Mikołaja Kopernika w  

Dębicy 

       - e mail: ido@zsnr4.edu.pl 

 Wasze dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

5) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz na 

podstawie udzielonej zgody. 

6) realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne 

do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; 

7) wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 

8) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych  przez 

administratorów danych albo  

odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw  i wolności osoby, której dane dotyczą. 

 Dane osobowe będą przechowywane  przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 W związku z przetwarzaniem  danych osobowych,  przysługuje Pani/Panu: 

- prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 

potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego 

przetwarzania 

- prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora 

są nieprawidłowe lub niekompletne  

-prawo  usunięcia danych osobowych / prawo bycia zapomnianym/ 

-prawo do  ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

- prawo do przenoszenia danych 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania 

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   z prawem 

przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

-prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uznacie,                                       

iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

  Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  

profilowane. 

 

                                                                                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Instrukcja wydawania mLegitymacji 
 

 

Aby uruchomić mLegitymację:  

1. Posiadanie telefonu z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.  

2. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania) oraz 

nadania uprawnień do Systemu .  

3. Wysłać zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 

MB) na swój profil do dziennika elektronicznego.  

4. Pobranie Aplikacji mObywatel , potwierdzenie regulaminu.  

5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomienie Systemu na urządzeniu. 
 


