
Załącznik nr 1 
 do Zarządzenia Nr 31/2019  

z dnia 4 listopada  2019 r.  
Dyrektora LO w Sierpcu 

 
Procedura wydawania mLegitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym  

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu 
 
 
 

1. Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu ma 

możliwość otrzymania mLegitymacji szkolnej na wniosek rodzica/opiekuna 

prawnego (załącznik nr 1 do procedury).lub na jego wniosek, w przypadku ucznia 

pełnoletniego (załącznik nr 1 do procedury). 

2. mLegitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną 

wersję dokumentu. 

1. mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. Zawiera następujące dane:  

a. imię i nazwisko ucznia; 

b. numer legitymacji; 

c. datę wydania; 

d. termin ważności; 

e. status użytkownika (uczeń); 

f. datę urodzenia; 

g. PESEL; 

h. nazwę i adres szkoły. 

2. mLegitymacja wydawana jest nieodpłatnie, stanowi dokument elektroniczny 

przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla 

urządzeń mobilnych (mObywatel). 

3. Aby uruchomić mLegitymację należy: 

a. posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0;  

b. złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły o wydanie mLegitymacji oraz o nadanie 

uprawnień do Systemu; dostarczyć do sekretariatu szkoły zdjęcie legitymacyjne 

ucznia (format JPG lub JPEG, rozmiar do 5 MB); 

c. pobrać aplikację mObywatel; 

d. potwierdzić „Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel”; 

e. po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego, uruchomić System  

na urządzeniu mobilnym. 

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

do momentu ukończenia szkoły i corocznie potwierdzana przez Dyrektora Szkoły. 



5. W przypadku zagubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiast poinformować 

szkołę o zaistniałym incydencie. Osoba odpowiedzialna za wydawanie 

mLegitymacji dokonuje jej unieważnienia. 

6. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z „Instrukcją obsługi 

mLegitymacji dla uczniów” Ministerstwa Cyfryzacji (załącznik nr 2 do procedury), 

„Regulaminem usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel” (załącznik nr 

3 do procedury), klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  

w związku z wydaniem mLegitymacji (załącznik nr 4 do procedury).  

7. Procedura wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej szkoły 

(zakładka: Dokumenty szkoły) oraz w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do 
Procedury wydawania mLegitymacji szkolnych 

 
 

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

 

 
 

Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego  

im. mjra Henryka Sucharskiego  

w Sierpcu 

 

 

Wniosek o wydanie mLegitymacji szkolnej 

 

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

 

 
2. Informuję, że zapoznałam/zapoznałem* się z „Instrukcją obsługi mLegitymacji dla 

uczniów” Ministerstwa Cyfryzacji (załącznik nr 2 do Procedury wydawania mLegitymacji 

szkolnych) oraz z „Regulaminem usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji 

mObywatel” (załącznik nr 3 do Procedury wydawania mLegitymacji szkolnych).  

3. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z klauzulą informacyjną  

o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wydaniem mLegitymacji (załącznik 

nr 4 do Procedury wydawania mLegitymacji szkolnych). 

 

 

…………………………………………………… 
 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

* Niepotrzebne skreślić 

Imię (imiona) i nazwisko  

Klasa  

Data urodzenia  

PESEL  

Numer legitymacji papierowej  



Załącznik nr 1a  do 
Procedury wydawania mLegitymacji szkolnych 

 
 

.................................................................. ................................................ 
(imię i nazwisko ucznia pełnoletniego) (miejscowość i data) 

 

 
 

Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego  

im. mjra Henryka Sucharskiego  

w Sierpcu 

 

 

Wniosek o wydanie mLegitymacji szkolnej 

 

1. Ja niżej podpisany/a* deklaruję chęć otrzymania mLegitymacji szkolnej: 

 

 
2. Informuję, że zapoznałam/zapoznałem* się z „Instrukcją obsługi mLegitymacji dla 

uczniów” Ministerstwa Cyfryzacji (załącznik nr 2 do Procedury wydawania mLegitymacji 

szkolnych) oraz z „Regulaminem usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji 

mObywatel” (załącznik nr 3 do Procedury wydawania mLegitymacji szkolnych).  

3. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z klauzulą informacyjną  

o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wydaniem mLegitymacji (załącznik 

nr 4 do Procedury wydawania mLegitymacji szkolnych). 

 

 

…………………………………………………… 
 (podpis pełnoletniego ucznia) 

* Niepotrzebne skreślić 

Imię (imiona) i nazwisko  

Klasa  

Data urodzenia  

PESEL  

Numer legitymacji papierowej  



Załącznik nr 4 do 
Procedury wydawania mLegitymacji szkolnych 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Sierpcu, ul. Sucharskiego 2, 09 – 200 Sierpc; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Laskowski. Kontakt: 

p.laskowskiiodo@wp.pl. 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: wypełnienie obowiązkówprawnych 

ciążących na Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu,  

a podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 

2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818) Ustawa o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818), Ustawa z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz art. 6 

ust.1. lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. – RODO w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są 

na podstawie udzielonej zgody. 

4. Podanie danych jest podstawą do wydania mLegitymacji i odbywa się na wniosek 

rodzica lub ucznia pełnoletniego. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: upoważnieni pracownicy Liceum 

Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, Ministerstwo 

Cyfryzacji, organy władzy publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wskazanych celów oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego 

prawa. 

7. 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. 

8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym, również 

w formie profilowania. 

mailto:p.laskowskiiodo@wp.pl

