
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 
119) informuję: 
1. Administrator danych osobowych  

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu, ul. Józefa 
Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 04 75, e-mail: 
sekretariat@korczak.wielun.pl 

2. Inspektor ochrony danych 
Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres e-mail: 
iod@korczak.wielun.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Celem przetwarzania danych jest przygotowanie i wydanie na wniosek 
mLegitymacji szkolnej na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 
2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków gdyż 
przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz jeżeli przetwarzanie to jest 
niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie 
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do 
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują 
odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, 
której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. g RODO). 

4. Odbiorcy danych osobowych  
Podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz 
podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych – Minister 
Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Centralny Ośrodek Informatyki, 
Aleje  

 
 
Jerozolimskie, 132-136, 02-305 Warszawa, NASK - Państwowy Instytut Badawczy, 
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia nauki oraz w okresie 
przewidzianym w przepisach archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Zakres przysługujących uprawnień  
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym 
przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne 
do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne 
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do wydania 
mLegitymacji. Niepodanie uniemożliwi jej wydanie. 

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 

……………………………………………………………                                         Wieluń, dn. ……………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

…………………………………………………………… 
Adres zamieszkania 

 

Dyrektor 

II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Janusza Korczaka 

w Wieluniu 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie mLegitymacji szkolnej dla mojego dziecka …………………………….………………………….. 
     (imię i nazwisko ucznia) 

Dziecko posiada legitymację w wersji papierowej nr……………………… 

Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z regulaminem mLegitymacji szkolnej w Aplikacji mObywatel  

oraz o przesłaniu zdjęcia legitymacyjnego (w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB) na adres mailowy 

sekretariatu szkoły. 

 

 

 ………………………………………………………… 
  Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 


