
Klauzula informacyjna  

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej, jako: „RODO”), 

informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w 

związku z wydaniem mLegitymacji. 

 

1. Administratorem danych zawartych w mLegitymacji szkolnej jest szkoła, która wydała 

mLegitymację szkolną tj.: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi; dane adresowe: 

ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: sp21@iod.lublin.eu lub pisemnie 

na adres Administratora danych. W sprawach mLegitymacji szkolnej można zawsze 

skontaktować się z Dyrektorem szkoły lub osobą, która została przez niego upoważniona do 

wydawania i unieważniania mLegitymacji.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania przez szkołę mLegitymacji a następnie w 

celach archiwalnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

a. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO art. 9 ust. 

2 lit. g RODO, tj. niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym 

interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego 

w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty ze zm. 

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. 

b. obowiązek prawny administratora, o którym mowa w art. art. 6 ust.1.lit. c) RODO, w 

związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz zarządzeniem nr 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dn. 19 kwietnia 

2017 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych 

w jednostkach oświatowych miasta Lublin. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia celów określonych w ust. 3, a następnie 

przez okres archiwalny wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

zgodnie z JRWA tj. przez 5 lat. 

6. Dane osobowe mogą zostać przekazane:  

a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów i porozumień podpisanych z 

Administratorem przetwarzają dane osobowe związane z funkcjonowaniem systemu do 

obsługi mLegitymacji tj. Ministrowi ds. informatyzacji z siedzibą w Warszawie (00-

583) przy Alejach Ujazdowskich 1/3, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 

– Państwowemu Instytutowi Badawczemu (NASK_PIB) oraz Centralnemu Ośrodkowi 

Informatyki (COI). 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 

profilowaniu. 

8. Dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa:  



a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania 

ich kopii; 

b. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, 

o których mowa w art. 16 RODO; 

c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO; 

d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje 

brakiem możliwości wydania mLegitymacji. 

 

 

 

 


