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Polityka prywatności aplikacji mWeryfikator 

Poniżej znajdziesz ważne informacje o działaniu mWeryfikatora. Aplikacja powstała z myślą o 

instytucjach, organizacjach oraz firmach (np. sklepy, obsługa recepcji itp.), osobach prywatnych, 

które chcą weryfikować dane swoich klientów, kontrahentów (itp.) posługujących się mObywatelem. 
Ty również możesz korzystać z mWeryfikatora.  

W przypadku pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji – możesz do nas napisać: 

mobywatel-pomoc@nask.pl lub zadzwonić: +48 22 182 22 53  

Nasz adres korespondencyjny:  

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Zespół aplikacji mObywatel / mWeryfikator 

ul. Królewska 27 

00-060 Warszawa  

Kto jest administratorem Twoich danych?  
Administratorem Twoich danych, związanych z korzystaniem z aplikacji mWeryfikator, jest Minister 

właściwy do spraw informatyzacji. Adres administratora danych to: Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów, al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa  

Dane osobowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministra.  

Dostęp do usług i zasobów Twojego smartfona  
Aplikacja mWeryfikator uzyskuje dostęp do następujących usług i urządzeń:  

WYMAGANY: Aparat – to podstawowe narzędzie mWeryfikatora. Dzięki dostępowi do aparatu 
możesz zeskanować okazywany kod QR lub okazywaną serię kodów QR.  

WYMAGANY WARUNKOWO: Bluetooth – używany wyłącznie podczas weryfikacji dokumentów 

pomiędzy smartfonami z tym samym systemem operacyjnym.  

WYMAGANY WARUNKOWO: Internet – używany wtedy, kiedy chcesz zweryfikować poprawność 
certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.  

WYMAGANY WARUNKOWO (tylko Android): Telefon – o dostęp do tej usługi zapytamy tylko w 

przypadku najstarszych smartfonów. W ten sposób możemy odczytać numeru IMEI urządzenia. 

mWeryfikator nie uzyskuje dostępu do połączeń, kontaktów, ani innych danych związanych z Twoją 
aktywnością.  

WYMAGANY WARUNKOWO (tylko iOS): WiFi – używany podczas sprawdzania poprawności 

dokumentów pomiędzy wybranymi smartfonami z systemem iOS.  

WYMAGANY WARUNKOWO (Android): Urządzenia w pobliżu – używany, by odnaleźć urządzenie, 

na którym okazywany jest dokument do kontroli.  

WYMAGANY WARUNKOWO (Android): Lokalizacja – używana, by odnaleźć urządzenie, na którym 

okazywany jest dokument do kontroli.  
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Ważne pytania związane z dostępem  
Czy aplikacja zapisuje lokalizację mojego telefonu?  

Nie. Aplikacja mWeryfikator nie zapisuje lokalizacji Twojego urządzenia. 

Czy aplikacja rejestruje bądź analizuje moje połączenia, kontakty, wiadomości? 

Nie. Aplikacja mWeryfikator nie rejestruje, nie analizuje Twoich połączeń, kontaktów, czy 
wiadomości.  

Jak mogę zweryfikować dostęp do uprawnień?  

Android: Wybierz właściwości aplikacji (zależnie od wersji systemu: „O aplikacji”, „Informacje o 

aplikacjach”), a następnie wybierz sekcję „Uprawnienia” (lub „Uprawnienia aplikacji”).  

iOS: Wejdź w Ustawienia, wybierz nazwę aplikacji, na dole – w zakładce „Dostęp” – znajdziesz zasoby 
z których korzysta program.  

Przetwarzanie, bezpieczeństwo, przechowywanie i pobieranie 

danych  
Konto użytkownika. Aplikacja mWeryfikator, szanując Twoją prywatność, nie tworzy konta 

użytkownika. Program jest dostępny do użytku po ściągnięciu ze sklepu, a następnie zaakceptowaniu 

regulaminu oraz Polityki Prywatności.  

Dostęp do weryfikowanych danych i dokumentów. mWeryfikator nie zapisuje danych z 

dokumentów, które sprawdzasz. Informację o dokumencie i jego właścicielu widzisz wyłącznie w 
momencie weryfikacji.  

Aplikacja nie przechowuje danych, takich jak imię lub nazwisko, ani żadnych innych danych 

osobowych. Oznacza to, że nie przetwarzamy danych osobowych osób weryfikowanych przez 

Użytkowników w ramach korzystania z mWeryfikatora, ani danych o połączeniach między 

Użytkownikami mWeryfikatora, a osobami korzystającymi z aplikacji mObywatel. Nie gromadzimy 

również informacji o korzystaniu przez Użytkowników z funkcji elektronicznej weryfikacji danych 

osobowych.  

Jakie dane są przetwarzane? W związku z tym, że mWeryfikator pozwala na sprawdzenie danych 

online, przetwarzamy następujące dane:  

• identyfikator Użytkownika aplikacji mObywatel,  

• numer certyfikatu przypisany do aplikacji mObywatel.  

Użycie usługi weryfikacji online jest dobrowolne i następuje dopiero po wybraniu odpowiedniej 

funkcji.  

Jakie dane trafiają z Twojego mWeryfikatora do aplikacji mObywatel, osoby, której dokumenty 
weryfikujesz?  

• data i godzina weryfikacji,  

• identyfikator Użytkownika mWeryfikatora (który jest nadawany przy aktywacji 

mWeryfikatora).  

Czy to wszystko? W ramach obsługi aplikacji zbieramy dane statystyczne, które pozwalają określić 
liczbę: pobrań aplikacji, aktualizacji aplikacji, zgłoszonych problemów.   
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Retencja danych. Użytkownik aplikacji mObywatel, którego dokumenty weryfikowano z użyciem 

mWeryfikatora, ma dostęp do historii weryfikacji przez 12 miesięcy (inaczej mówiąc: w swoim 
mObywatelu widzi, kiedy nastąpiła weryfikacja danych).  

Ważne. Posługiwanie się mWeryfikatorem jest dobrowolne.   

Twoje obowiązki  
Korzystając z aplikacji należy stosować się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, dóbr osobistych oraz prywatności.  

O te dane pytamy udzielając pomocy technicznej  
Staramy się odpowiadać na pytania bez poznawania Twoich danych osobowych. Jeśli sprawa 

wymaga analizy, to możemy zapytać np. o:  

• adres mailowy i / lub numer telefonu pod którym będziemy mogli się z Tobą skontaktować,  

• Twoje imię, w części przypadków również nazwisko,  

• rodzaj używanego telefonu (w tym markę, system i inne dane urządzenia),  

• jeśli sytuacja tego wymaga – inne dane związane z Twoją aktywnością w aplikacji 

mWeryfikator / mObywatel.  

Zakres danych przekazywanych do weryfikacji  
mWeryfikator służy do weryfikowania autentyczności danych z usług i dokumentów: mObywatel, 

mPrawo jazdy, mLegitymacja szkolna, mLegitymacja studencka. Przekazanie danych do 

zweryfikowania jest dobrowolne. Poniżej znajdziesz zakres danych, które są przekazywane do 

weryfikacji.  

Dla dokumentu głównego – mObywatel:  

• zdjęcie w niskiej rozdzielczości,  

• imiona, 

• nazwisko, 

• status certyfikatu.  

Dla mPrawa jazdy:  

• zdjęcie w niskiej rozdzielczości,  

• imiona,  

• nazwisko,  

• numer prawa jazdy,  

• data ważności prawa jazdy,  

• kategorie uprawnień,  
• kody ograniczeń.  

Dla mLegitymacji szkolnej:  

• numer legitymacji oraz data jej wydania,   

• imiona, 

• nazwisko,   

• wiek,   

• termin ważności mLegitymacji szkolnej,   

• nazwa i adres szkoły,   



 

Polityka prywatności aplikacji mWeryfikator Strona 4 / 4 

• zdjęcie w niskiej rozdzielczości.  

Dla mLegitymacji studenckiej:  

• numer legitymacji oraz data jej wydania,   

• imiona,  

• nazwisko,  

• wiek,  

• termin ważności mLegitymacji studenckiej,  

• nazwa i adres uczelni,  

• zdjęcie w niskiej rozdzielczości.  

Dla Karty Dużej Rodziny (przekazanie danych Użytkownika mKDR oraz danych mKDR pozostałych 

członków rodziny):  

• zdjęcie (tylko dla posiadacza karty), 

• imiona,  

• nazwisko,  

• numer karty,  

• termin ważności mKDR.  

Eksport danych, zrzuty ekranów 
mWeryfikator nie oferuje funkcji eksportu danych.  

mObywatel oraz mWeryfikator dla systemu Android blokują możliwość wykonywania zrzutów 

ekranów, tzw. screenshotów.  

Więcej o działaniu aplikacji – regulaminy, opisy usług  
Zapoznaj się z informacją, którą opublikowaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej. To obszerny 

dokument zawierający szczegółowe opisy usług, odnośniki do regulaminów oraz inne ważne 

informacje. Znajdziesz tam również regulaminy związane z aplikacją mObywatel. Dodatkowo opisy 

dokumentów i usług umieściliśmy na stronie https://www.gov.pl/mobywatel   

Zachęcamy również do zapoznania się z działaniem i / lub regulaminami usług:  

• Węzeł Krajowy - https://login.gov.pl   

• Profil Zaufany - https://www.pz.gov.pl   

• mojeID - https://www.mojeid.pl   

• Karta Dużej Rodziny - https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne   

• Małopolska Karta Aglomeracyjna - https://mka.malopolska.pl  

• Internetowe Konto Pacjenta - https://pacjent.gov.pl   

• Bilkom (PKP Informatyka) - https://www.bilkom.pl  

• Unijny Certyfikat Covid - https://www.gov.pl/certyfikat  

• eRecepta - https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta  
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