
 

 

………………………………………………………      ……………………………..
    Nazwisko i imię rodzica / opiekuna prawnego                 data 
 
 

 

Wniosek o wydanie mLegitymacji Szkolnej 

 
 

 

Proszę o wydanie mLegitymacji Szkolnej dla ucznia …………………………………………………………………….. 

         
(imię i nazwisko ucznia)

 

data urodzenia ……………………………………, klasa…………………………….………………….. .  

W załączeniu przedkładam zdjęcie legitymacje ucznia (w celu zeskanowania). 

 

       

         ………………………………………………. 

                  podpis rodzica / opiekuna 

 

 

Wydano mLegitymację Szkolną nr ………………………………… 

Data ……………………………… 

 

         ……………………………………… 

          podpis osoby wydającej duplikat 

 

 

Potwierdzam odbiór przekazanego wcześniej zdjęcia, kodu QR oraz kodu aktywacyjnego. 

Data ……………………………… 

         ……………………………………… 

                 podpis osoby odbierającej 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 

 administratorem zbieranych danych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie z siedzibą przy ul. Skłodowskiej 31,  

14-200 Iława; tel. 89 649 41 98 e-mail: sekretariat@sp4.ilawa.pl 

 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, 

 podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wydania mLegitymacji, 

 celem przetwarzania danych jest wydanie mLegitymacji, 

 odbiorcą danych będzie Ministerstwo Cyfryzacji w związku z art. 19h ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, 

 dane przechowywane będą przez okres ważności legitymacji, a informacje zawarte w certyfikacie bezpieczeństwa do 6 lat  
od ostatniej aktywności w systemie, 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 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, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@eduabi.eu 


