
 
 

Załącznik nr 1  
do Procedury wydawania mLegitymacji 

w I ALO 

 

........................................................... Gdynia, dnia ………………..  

........................................................... 
Dane rodzica/opiekuna prawnego lub 
pełnoletniego ucznia 

 
......................................................  

(telefon kontaktowy) 

Dyrektor 
I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni 

 
Wniosek o wydanie mLegitymacji 

 
Proszę o wydanie mLegitymacji szkolnej, która zostanie wydana na podstawie wcześniej wydanej 
legitymacji w formie papierowej ucznia/uczennicy:  
 

 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem usługi mLegitymacja szkolna 
w Aplikacji mObywatel i akceptuję jego treść oraz że w przypadku utraty lub zniszczenia urządzenia 
z mLegitymacjią szkolną natychmiast powiadomię szkołę. 
 
Załącznik: 

 legitymacja szkolna w wersji papierowej do wglądu; 

 zdjęcie legitymacyjne przesłane na adres: sekretariat@ialo.edu.gdynia.pl (w formacie JPG 
lub JPEG w rozmiarze do 5MB, rozdzielczość 354x496), w temacie wiadomości proszę podać 
imię i nazwisko ucznia. 

 

………………………..………..…………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia) 

 

 

Imię (imiona) i nazwisko 
ucznia .......................................................................................... 

Klasa ............. 

Data urodzenia 
Miejsce urodzenia 

d d - m m - r r r r  
 

 

...........................................................  

PESEL            
 

Adres zamieszkania 
.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Nr legitymacji w wersji 
papierowej i data wydania .......................................................................................... 

Data ważności legitymacji 
.......................................................................................... 

Niepełnosprawność 
* niepotrzebne skreślić tak/nie* 

mailto:mlegitymacja@sp12.edu.gdynia.pl


 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest I Akademickie Liceum Ogólnokształcące ul. Narcyzowa 6,81-653 Gdynia. 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych  można się kontaktować z Inspektorem 
ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@gdynia.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. W każdym momencie można zrezygnować 
z usługi – w tym celu należy zgłosić się do Dyrektora szkoły. Więcej informacji na temat przetwarzania danych uzyska 
Pani/Pan w sekretariacie szkoły – tel. 586648236. 

 

Potwierdzam odbiór kodu QR i kodu aktywacyjnego 
 

…………………………………….. …………………………………….. 
(data) (podpis) 

mailto:iod.edu@gdynia.pl

