
Procedura wydawania mLegitymacji szkolnych

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

§ 1

Uczeń przyjęty do szkoły ma możliwość otrzymania mLegitymacji szkolnej na wniosek

rodzica/opiekuna  prawnego  (załącznik  nr  1  do  procedury).  

Do wniosku należy dołączyć zeskanowane kolorowe zdjęcie legitymacyjne (wymagany

format  JPG  lub  JPEG,  wymiary  zdjęcia  35x45mm,   maksymalny  rozmiar  5  MB,

podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą), przesyłając na

adres  mailowy:  spkleszczow@poczta.onet.pl lub  w  przypadku  braku  możliwości

zeskanowania bezpośrednio dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

§ 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

mLegitymacja wydawana/udostępniana jest do 14 dni od dnia złożenia poprawnego 

wniosku.
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 § 5

W momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować

sekretariat  szkoły  o  zaistniałym  incydencie.  Osoba  odpowiedzialna  za  wydawanie

mLegitymacji unieważnia ją. 

   § 6

Procedura  podłączania  mLegitymacji  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  Szkoły

www.spkleszczow.pl

http://www.spkleszczow.pl/


Załącznik nr 1 
do Procedury wydawania mLegitymacji szkolnych

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

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

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego) (miejscowość idata)

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

(adres zamieszkania)

………………………………….……..……

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

(telefon kontaktowy)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Zwracam  się  z  prośbą  o  wydanie  mLegitymacji  dla  mojego  
syna/córki  ucznia/uczennicy   Szkoły  Podstawowej  im.  Janusza  Korczaka  
w  Kleszczowie  ul.  Szkolna  4,  97-410  Kleszczów.  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 adres: spkleszczow@poczta.onet.pl

Imię (imiona) 
i nazwisko ucznia

Klasa

Data i miejsce 
urodzenia

PESEL

Adres 
zamieszkania

Nr legitymacji w 
wersji papierowej

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

podpis rodzica/prawnego opiekuna
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.  13 i  14  Rozporządzenia   Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 –
RODO informuję Panią/Pana, że: 

•administratorem  Pani/Pana  danych  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  Janusza  Korczaka  
w Kleszczowie ul. Szkolna 4, 978-410 Kleszczów

•z  naszym  Inspektorem  Ochrony  Danych  można  skontaktować  sięprze  e-mail
inspektor@skrzynka-rodo.net.pl lub na adres Administratora  spkleszczow@poczta.onet.pl oraz
adres pocztowy ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów

•celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących 
na Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów, 
a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO tj. obowiązku prawnego w 
szczególności wymogów ustaw: Prawo oświatowe, o  systemie oświaty, o systemie informacji 
oświatowej, o opiece zdrowotnej nad uczniami, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
Przetwarzanie wizerunku odbywa się na podstawie wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 lit. A RODO 
oraz art. 81  ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym. W pozostałych 
przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zawartych umów oraz na 
podstawie udzielonej zgody, 

•podanie danych jest podstawą do wydania mLegitymacji i odbywa się na wniosek rodzica. 

•odbiorcami Pani/Pana danych są: upoważnieni pracownicy Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Kleszczowie ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów, organy władzy publicznej oraz inne
podmioty  upoważnione  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  podmioty  przetwarzające  na
podstawie  umów  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  zawartych  
z Administratorem; 

•Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych
celów oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

•przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania,  
do  usunięcia,  do  ograniczenia  lub  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  
a także prawo do przenoszenia danych; 

•może  Pani/Pan  wnieść  skargę  do  organu  nadzorczego,  jeśli  uważa  Pani/Pan,  
że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie; 

•Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym, również formie
profilowania
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