
Załącznik nr 3  

do procedury wydawania mlegitymacji szkolnych 

w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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), dalej RODO; 

Administratorem danych osobowych jest  Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu 

z siedzibą przy ul. Klonowej 10, reprezentowany przez Dyrektora. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Zawodowych  

w Lublińcu z siedzibą przy ul. Klonowej 10, adres e-mail: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl; 

Minister Cyfryzacji jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w systemie 

obsługującym mLegitymacje szkolną. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez 

Ministerstwo Cyfryzacji są art. 19f i 19h ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. 

zm.). Zgodnie z art. 19h ww. ustawy Minister Cyfryzacji przetwarza w systemie 

teleinformatycznym o którym mowa w art. 19e, dane osobowe użytkowników publicznej 

aplikacji mobilnej w zakresie niezbędnym do obsługi dokumentów elektronicznych 

(mLegitymacji) oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa 

obrotu prawnego. 

Z Ministrem Cyfryzacji, jako podmiotem przetwarzającym można się skontaktować: 

- pocztą elektroniczną – email mc@mc.gov.pl 

- za pomocą formularza elektronicznego 

- listownie – kierując korespondencję na adres: 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 

Minister Cyfryzacji wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować: 

- pocztą elektroniczną – email iod@mc.gov.pl 

- listownie – kierując korespondencję na adres: 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 

W sprawach mLegitymacji można zawsze skontaktować się z Dyrektorem szkoły lub 

osobą, która została upoważniona przez niego do wydawania i unieważniania 

mLegitymacji. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu związanym z wydawaniem 

mLegitymacji szkolnej na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmioty będący dostawcami usług IT 

przetwarzający dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności Centralny  

Ośrodek Informatyki (COI) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy 

Instytut Badawczy (NASK PIB). 

Dane osobowe przetwarzane w systemie teleinformatycznym obsługującym mLegiymację 

szkolne będą przechowywane przez Ministerstwo Cyfryzacji przez okres przedawnienia 

roszczeń określony w art. 118 ustawy – Kodeks cywilny, który będzie liczony od momentu 

wygaśnięcia certyfikacji na skutek unieważnienia aplikacji albo usunięcia danych  

za pomocą odpowiednich funkcji aplikacji lub też w przypadku odinstalowania aplikacji 

z urządzenia mobilnego. Przechowywanie danych osobowych przez okres przedawnienia 

roszczeń jest niezbędne do obrony Administratora przed roszczeniami z tytułu używania 

aplikacji mObywatel, a także ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.  

Przysługuje: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania u Dyrektora szkoły; 

 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, np. za pomocą 

funkcji „usunięcia danych z Aplikacji”; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO**;  

Nie przysługuje: 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO;. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

przysługuje prawo do niewyrażenia zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, 

do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych  

do momentu jej wycofania; 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa; 

Obowiązek podania danych osobowych jest dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celu 

związanego z wydaniem mLegitymacji szkolnej. 

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO; 

 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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