
PROCEDURA 
udostępniania mLegitymacji szkolnej 

w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Banacha w Warszawie 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700) 

1. Uczeń przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną na wniosek Rodzica/Opiekuna prawnego (w przypadku 
ucznia niepełnoletniego) lub Ucznia pełnoletniego. mLegitymacja szkolna może być wydana Uczniowi, któremu 
nadano numer PESEL.  

2. mLegitymacja jest częścią ̨ ̨aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, która pozwoli pobrać mLegitymację na 
telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez szkołę Uczniowi, który uprawniony jest do wydania 
legitymacji szkolnej w wersji standardowej (papierowej). 

3. Po złożeniu wniosku Uczeń (Rodzic/Opiekun prawny/pełnoletni) otrzyma jednorazowy kod QR oraz hasło 
umożliwiające dostęp do usługi. Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 
dni od momentu wygenerowania w systemie. 

4. Na wniosek pełnoletniego  Ucznia  lub  Rodzica/Opiekuna niepełnoletniego, możliwe jest powtórne wygenerowanie  
mLegitymacji w przypadku jej utraty: 

a. na skutek niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była 
mLegitymacja szkolna;  

b. w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska Ucznia, jeżeli zmiana nastąpiła na podstawie decyzji 
administracyjnej albo orzeczenia sadowego; 

5. Wydanie z bez wniosku następuje w przypadku: 

a. stwierdzenia błędów lub omyłek; 

b. przejścia Ucznia do innej szkoły. 

6. Aby aktywować usługę mLegitymacja należy (pełna instrukcja >>TUTAJ<<): 

a. zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel; 

b. uruchomić i zalogować się do niej; 

c. wybrać opcję dodaj mLegitymację; 

d. zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji; 

e. zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go; 

f. zapoznać się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych; 

g. wyrazić zgodę dla systemu na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie była jeszcze udzielona); 

h. wprowadzić (zeskanować) kod QR otrzymany w szkole; 

i. wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole; 

j. zatwierdzić komunikat i wczytać dane legitymacji do aplikacji mObywatel. 

7. Po pobraniu danych z Systemu automatycznie tworzony jest i pobierany do Usługi certyfikat kryptograficzny, 
potwierdzający autentyczność pobranych danych. Certyfikat przypisany jest do Ucznia i urządzenia mobilnego, którym 
posługuje się Uczeń. W celu utworzenia i zarządzania Certyfikatami Minister przetwarza dane osobowe Ucznia: imię, 
nazwisko i numer PESEL.  

8. Ważność Certyfikatu jest ograniczona w czasie i jest tożsama z okresem ważności wydanej Uczniowi odpowiednio 
legitymacji szkolnej. 

9. Rodzic/Opiekun ucznia lub Uczeń pełnoletni zostanie poinformowany o wygenerowaniu kodu i możliwości odbioru 
w sekretariacie. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001700
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001700
https://lo44.edu.pl/dokumenty/mLegitymacja/Instrukcja-instalacji-mLegitymacji-dla-uczniow-i-studentow-1.0.pdf


Funkcje mLegitymacji 

1. Okazanie mLegitymacji na ekranie urządzenia mobilnego: 

a. jest zgodne z przepisami prawa ma skutek analogiczny, jak okazanie legitymacji w postaci papierowej; 

b. pozwala ocenić osobie uprawnionej do kontroli prawdziwość mLegitymacji między innymi na podstawie 
następujących elementów graficznych:  

 zdjęcia osoby legitymowanej; 

 numeru legitymacji i wieku Ucznia; 

 statusu: „ważna” lub „nieważna”; 

 hologramu i flagi Polski – których wygląd pozwala na stwierdzenie, czy są generowane przez 
Aplikację. 

Prywatność i bezpieczeństwo 

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych w Aplikacji mLegitymacji przez Ministra Cyfryzacji są artykuły 19f i 19h 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 
r. poz. 570 z późn. zm.). 

2. Zgodnie z art. 19h ustawy o informatyzacji Minister przetwarza w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 
19e, dane osobowe Uczniów publicznej aplikacji mobilnej w zakresie niezbędnym do obsługi dokumentów 
elektronicznych (mLegitymacji) oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu 
prawnego. 

3. Uczniowi przysługuje w dowolnym momencie prawo: 

a. dostępu do treści danych;  

b. ich poprawiania i sprostowania u Dyrektora szkoły;  

c. do usunięcia danych, np. za pomocą funkcji „usunięcia danych z Aplikacji”.  

4. Uczniowi przysługuje również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w 
art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W takim przypadku Minister, na podstawie 
wniosku Ucznia, w systemie obsługującym mLegitymacje oznaczy dane i nie będzie ich poza ich posiadaniem 
przetwarzał, nawet w celach statystycznych do czasu wyjaśnienia sprawy.  

5. Jeżeli Uczeń nie chce dalej korzystać z mLegitymacji, może poprosić Dyrektora o jej unieważnienie.  

6. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego, Uczeń powinien niezwłocznie 
dokonać zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi.  

7. Dla celu utworzenia Certyfikatu podczas aktywacji Usługi oraz zarządzania Certyfikatami Uczniów, w tym utrzymaniem 
listy aktywnych Certyfikatów, Minister przetwarza dane obejmujące imię, nazwisko oraz numer PESEL Ucznia.  

8. Minister gromadzi dane statystyczne dotyczące Usługi w zakresie liczby: 

a. aktywacji mLegitymacji; 

b. akcji wydania Certyfikatów; 

c. unieważnionych mLegitymacji; 

d. zgłoszonych problemów. 

9. Z zastrzeżeniem ustępów następnych Minister nie przetwarza danych o połączeniach między urządzeniem mobilnym 
Ucznia używającego mLegitymacji a użytkownikiem Aplikacji mWeryfikator. Minister nie gromadzi również informacji 
o skorzystaniu przez Uczniów z funkcji elektronicznego przekazania danych lub elektronicznej weryfikacji danych 
osobowych. 

10. Minister przy skorzystaniu z funkcji weryfikacji aktualności Certyfikatu (sprawdzenie ważności Certyfikatu online) za 
pomocą Aplikacji mWeryfikator gromadzi następujące dane: 

  



a. identyfikator użytkownika Aplikacji mWeryfikator; 

b. numer Certyfikatu Ucznia przekazującego dane, weryfikowanego za pomocą Aplikacji mWeryfikator. 

11. Celem zbierania danych, o których mowa powyżej, jest sprawdzenie poprawności obsługi procesu weryfikacji 
aktualności Certyfikatu oraz wykrycia ewentualnych błędów i luk bezpieczeństwa. 

12. Dane, o których w ust. 10, są gromadzone wyłącznie w trakcie korzystania z funkcji wymienionych w tym ustępie. 
Minister przechowuje dane osobowe przez okres ważności Certyfikatu oraz przez okres przedawnienia roszczeń 
określony w art. 118 ustawy – Kodeks cywilny, który będzie liczony od momentu usunięcia danych zawartych 
w mLegitymacji lub unieważnienia mLegitymacji. Dane nie są przetwarzane w celach marketingowych. 

Odpowiedzialność 

1. Minister informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. szkody będące wynikiem niedokonania aktualizacji Usługi lub niezastosowania się do zaleceń określonych 
w regulaminie Aplikacji; 

b. szkody będące wynikiem korzystania przez Ucznia z mLegitymacji w sposób niezgodny z prawem lub 
niniejszym Regulaminem; 

c. jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z mLegitymacji, świadczonych 
przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Uczeń; 

d. nieprawidłowości funkcjonowania Usługi wynikających z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego 
lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Uczeń. 

2. Minister informuje, że Usługa mLegitymacja udostępniana jest w wersji Produkcyjnej.  

3. Minister nie zapewnia również prawidłowego funkcjonowania Usługi mLegitymacja po upływie terminu ważności 
Certyfikatu przypisanego do Usługi. 

4. Minister informuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych korzystanie z funkcji Usługi wymagających 
dostępu do Internetu (aktywacja Usługi) może być realizowane z przerwami lub z ograniczeniami, które wynikają z 
mocy obliczeniowej infrastruktury informatycznej Ministra. 

Postanowienia końcowe 

1. Uczeń w każdym czasie jest uprawniony do zakończenia korzystania z Usługi poprzez jej dezaktywowanie w Aplikacji 
lub odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia mobilnego.  

2. Regulamin może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Usługi. Zmiana jest wiążąca dla Uczniów, którzy zainstalują 
takie wydanie Usługi i zaakceptują zmienione brzmienie Regulaminu. 

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Usłudze oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministra w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

 


