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 (miejscowość i data) 
......................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

…………………………………………....................………. 
(adres zamieszkania) 

Dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Arka”
ul. Stalowowolska 24/26

53-404 Wrocław

WNIOSEK O WYDANIE 
mLegitymacji 

Zwracam się z prośbą o wydanie mLegitymacji dla mojego dziecka:

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO UCZNIA:

KLASA:

PESEL:

NR LEGITYMACJI W WERSJI
PAPIEROWEJ:

DATA WAŻNOŚCI LEGITYMACJI W
WERSJI PAPIEROWEJ:

Jednocześnie:
• Informuję o zaznajomieniu się z regulaminem usługi mLegitymacja w aplikacji mObywatel
• Zobowiązuję się do przesłania zdjęcia biometrycznego (w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB

i wymiarach minimum 492x633 pikseli)  na adres  sekretariat@arka.edu.pl  opisanego w nazwie pliku
imieniem  i  nazwiskiem  ucznia  oraz  klasą.  Szczegółowe  informacje  na  temat  wymogów  zdjęć  do
mLegitymacji  znajdują się pod linkiem  https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-
lub-paszportu . 

• Oświadczam,  że z chwilą utraty lub zniszczenia legitymacji  szkolnej,  jak również nośnika na którym
przechowywana jest  legitymacja,  zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie ChSP „Arka” we
Wrocławiu.

• Upoważniam/nie upoważniam* moje dziecko do odbioru kodów instalujących mLegitymację.

................................................................................ 
(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od dnia jego wygenerowania w systemie. 
Potwierdzam odbiór jednorazowego kodu QR oraz hasła umożliwiającego dostęp do usługi w dniu:

…......…............................
................................................................................. 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna/ucznia) 

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu


Załącznik nr 1

Załącznik: Legitymacja szkolna wydana w wersji papierowej do wglądu. 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Arka” z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Stalowowolska 24/26, 53-404 Wrocław.

We  wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  można  się  kontaktować
z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@arka.edu.pl 

Dane przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym
na administratorze wynikającym z przepisów dotyczących wydawania mLegitymacji oraz ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Korzystanie z mLegitymacji  wymaga stosowania publicznej aplikacji  mobilnej i  uwierzytelnienia użytkownika.
Dane  będą  udostępnione  ministrowi  właściwemu  do  spraw  informatyzacji,  który  będzie  je  przetwarzał
w systemie teleinformatycznym, w zakresie niezbędnym do obsługi dokumentów elektronicznych oraz realizacji
czynności określonych przepisami, a także zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa
obrotu prawnego. 

Na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu
do danych, ich sprostowania i  usunięcia oraz do wniesienia sprzeciwu i żądania ograniczenia przetwarzania.
Korzystanie z mLegitymacji jest bezpłatne i dobrowolne. 

mailto:iodo@arka.edu.pl

