Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Uwaga! W tym telefonie po aktywacji będą znajdowały się Twoje dane osobowe. Jeśli nie wiesz co
to oznacza zgłoś się do swojego wychowawcy lub rodzica i zapytaj jak dbać o bezpieczeństwo danych
osobowych.

Treść klauzuli informacyjnej
Administratorem danych zawartych w mLegitymacji szkolnej jest szkoła, która wydała mLegitymację
szkolną.
Minister Cyfryzacji jest podmiotem przetwarzającym dane w systemie obsługującym mLegitymację
szkolną. Podstawą przetwarzania danych osobowych 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.). Zgodnie z art. 19h ustawy o informatyzacji Minister
Cyfryzacji przetwarza w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 19e, dane osobowe
użytkowników publicznej aplikacji mobilnej w zakresie niezbędnym do obsługi dokumentów
elektronicznych (mLegitymacji szkolnej) oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i
bezpieczeństwa obrotu prawnego.
Minister Cyfryzacji ma siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe
Z Ministrem Cyfryzacji, jako podmiotem przetwarzającym, można skontaktować się:




pocztą elektroniczną – email mc@mc.gov.pl,
za pomocą formularza elektronicznego,
pisemnie – pod adresem siedziby Ministerstwa Cyfryzacji.

W sprawach mLegitymacji szkolnej można zawsze skontaktować się z Dyrektorem szkoły lub osobą, która
została przez niego upoważniona do wydawania i unieważniania mLegitymacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się:



pocztą elektroniczną – email iod @mc.gov.pl,
pisemnie – pod adresem siedziby podmiotu przetwarzającego.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
W szkole, która wydała mLegitymację szkolną, także wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(IOD), z którym można nawiązać kontakt. Jego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej lub na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły.

Cel przetwarzania i podstawa prawna
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia działania aplikacji mObywatel i usługi
mLegitymacja szkolna, w szczególności poprawności obsługi procesu weryfikacji aktualności Certyfikatu oraz
wykrycia ewentualnych błędów i luk bezpieczeństwa.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, a w szczególności Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowemu Instytutowi
Badawczemu (NASK_PIB) oraz Centralnemu Ośrodkowi Informatyki (COI).

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w systemie obsługującym mLegitymacje szkolne będą przechowywane przez
Ministra Cyfryzacji przez okres przedawnienia roszczeń określony w art. 118 ustawy – Kodeks cywilny, który
będzie liczony od momentu wygaśnięcia certyfikacji na skutek unieważnienia aplikacji albo usunięcia danych za
pomocą odpowiednich funkcji aplikacji lub też w przypadku odinstalowania aplikacji z urządzenia mobilnego.
Przechowywanie danych osobowych przez okres przedawnienia roszczeń jest niezbędne do obrony
administratora przed roszczeniami z tytułu używania aplikacji mObywatel, a także ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Prawa podmiotów danych
1.

Uczniowi przysługuje w każdym czasie:
1)

prawo dostępu do treści danych,

2)

prawo ich poprawiania i sprostowania u Dyrektora szkoły,

3)

prawo do usunięcia danych – np. za pomocą funkcji „usunięcia danych z Aplikacji”.

2.

W przypadku gdy uczeń nie chce dalej korzystać z mLegitymacji szkolnej, może poprosić dyrektora o jej
unieważnienie.

3.

Uczniowi przysługuje również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. W takim przypadku
Minister Cyfryzacji w systemie obsługującym mLegitymacje szkolne oznaczy dane i nie będzie ich
przetwarzał, nawet w celach statystycznych, do czasu wyjaśnienia sprawy.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Aktywowanie usługi mLegitymacja szkolna oznacza, iż Minister Cyfryzacji przetwarza dane użytkowników
publicznej aplikacji mobilnej w zakresie niezbędnym do obsługi dokumentów elektronicznych (mLegitymacji)
oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu prawnego.

