
Klauzula informacyjna dotycząca mLegitymacji 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/69 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. UE L s.1 z późń. zm.), zwanym dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17, Al. 23 Stycznia 30, 86-

300 Grudziądz, tel. (56) 64 302 55 lub 609 003 286, adres e-mail: dyrektor@sp17.grudziadz.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Małgorzata Smelkowska, ul. Piłsudskiego 5, Grudziądz, tel. (56) 

45 10 471, adres e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl 

3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na przekazywanie danych 

w celu użytkowania mLegitymacji, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze wynikających z z § 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 

sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków oraz art. 19e, art. 19f, 

art. 19g i art. 19h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne w celu wydania legitymacji i zabezpieczenia danych udostępnionych aplikacji i 

zapewnienia integralności systemu. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie Ministerstwo Cyfryzacji na podstawie podpisanego 

ze Szkołą porozumienia wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI) oraz Naukową  

i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczemu (NASK-PIB) oraz 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi IT w zakresie 

serwisowania w systemach informatycznych.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez szkołę w związku z użytkowaniem przez ucznia 

mLegitymacji do czasu jej unieważnienia związanego z zakończeniem edukacji w szkole lub do czasu 

wycofania wniosku rodzica, a w przypadku Ministerstwa Cyfryzacji przez okres przedawnienia 

roszczeń wynikających z art. 118 Kodeksu cywilnego, tzn. 6 lat od końca roku, w którym wygasł 

certyfikat bezpieczeństwa na skutek unieważnienia aplikacji lub usunięcia danych za pomocą funkcji 

aplikacji lub odinstalowania jej z urządzenia mobilnego. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

7. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, a mLegitymacja wydawana jest  

na wniosek rodziców ucznia niepełnoletniego. Niepodanie danych jest równoznaczne z nie wydaniem 

mLegitymacji. 

9. Podane przez Państwo dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

stan na dzień: 12.09.2022 r.                                                              podpisy rodziców 
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