
        Zarządzenie Nr 28/mL/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 

z dnia 18.11.2019r. 

w sprawie wprowadzenia Regulamin mLegitymacji szkolnej w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. 

 

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.                    
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019, 
poz.1700), zarządza się co następuje: 

§1 

Wprowadza się „Regulamin mLegitymacji szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych     
Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/mL/2019 

Dyrektora  w ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy  

z dnia 18.11.2019r. 

 

 

 

 

 

Regulamin mLegitymacji szkolnej  

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II 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, przesyłając na adres mailowy: zsz1debica@gmail.com 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. W momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować 

sekretariat Szkoły o zaistniałym incydencie. Osoba odpowiedzialna za wydawanie 

mlegitymacji wówczas unieważnia ją. 

5. Procedura wydawania mlegitymacji jest dostępna na stronie internetowej Szkoły 

http://www.mechanikdebica.edu.pl/ . 

 

 

http://www.mechanikdebica.edu.pl/


załącznik nr 1 

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

……………….……………… 
(imię i nazwisko ucznia) 

 

 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  

im. Jana Pawła II w Dębicy 

ul. Rzeszowska 78 

39-200 Dębica 

Wniosek o wydanie mLegitymacji dla ucznia pełnoletniego  

 

Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć otrzymania mLegitymacji szkolnej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych. 
 

Imię (imiona)  
i nazwisko 

 

Klasa 
 

Data i miejsce 
urodzenia 

 

PESEL 
 

Adres 

zamieszkania 

 

(podpis ucznia pełnoletniego) 

 



 

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: 

• administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 

Pawła II w Dębicy, ul. Rzeszowska 78, 39-200 Dębica. 

• z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się tel. 146969280. 

• celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: wypełnienie obowiązków prawnych 

ciążących na Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy,                     

a podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa - Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 

2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 6 ust.1. lit. c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO 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/ pełnoletniego ucznia, 

• odbiorcami Pani/Pana danych są: upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, 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. 

 

 

 

(podpis ucznia pełnoletniego) 



 

załącznik nr 2 

 

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

…………………………… 
(imię/imiona i nazwisko ucznia) 

 

 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  

im. Jana Pawła II w Dębicy 

ul. Rzeszowska 78 

39-200 Dębica 

Wniosek o wydanie mLegitymacji 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych. 
 

Imię (imiona)  
i nazwisko 

 

Klasa 
 

Data i miejsce 
urodzenia 

 

PESEL 
 

Adres 

zamieszkania 

 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

• administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 

Pawła II w Dębicy, ul. Rzeszowska 78, 39-200 Dębica. 

• z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się telefonicznie 

146969280. 

• celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: wypełnienie obowiązków prawnych 

ciążących na Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy,                     

a podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa - Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 

2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 6 ust.1. lit. c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO 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/ pełnoletniego ucznia, 

• odbiorcami Pani/Pana danych są: upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, 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. 

 

 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 
 


