
Przygotuj online bezpłatne zdjęcie do
mLegitymacji
mLegitymacja to nic innego jak elektroniczny rodzaj tradycyjnej, papierowej legitymacji
szkolnej. Zapewnia ona szereg korzyści wynikających z klasycznej wersji i posiada tę samą
wartość prawną.

Kreator zdjęć do mLegitymacji powstał po to, aby bez wychodzenia z domu i w jak
najłatwiejszy sposób, wykonać fotografie do elektronicznej legitymacji szkolnej. Korzystać z
niego mogą wszyscy uczniowie szkoły, która przystąpiła do programu mLegitymacja.
Obsługa tego narzędzia jest niezwykle prosta, a cały proces można przejść w kilka minut, z
poziomu smartfona.

Wykonaj zdjęcie do mLegitymacji w kilka sekund
Do wygenerowania zdjęć wystarczy zwykła fotografia wykonana za pomocą telefonu.
Oprogramowanie przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia zdjęcia, przy okazji dzieląc
się z Tobą wskazówkami jak odpowiednio je wykonać. Miejsce ich zrobienia nie ma
znaczenia, liczy się tylko ustawienie twojej twarzy. Całą resztą zajmie się kreator, który w
kilka sekund dokona niezbędnych przeróbek: zastąpi tło, poprawi oświetlenie a następnie
odpowiednio przytnie zdjęcie.

Pamiętaj, by przy wykonywaniu zdjęcia zadbać o następujące elementy:
1. Patrz prosto w obiektyw i nie przechylaj głowy na boki.
2. Zdjęcie nie może być tzw. selfie - najlepiej poproś kogoś, by Ci pomógł.
3. Zamknij usta.
4. Znajdź miejsce z równomiernym oświetleniem, jak na przykład ściana na przeciwko

okna. Cienie przechodzące przez twarz nie są dozwolone.

Możesz wgrać tyle zdjęć, ile tylko chcesz, a potem wybrać najkorzystniejszą wersję.

Na koniec wyślij zdjęcie do sekretariatu
Jedyne co musisz zrobić teraz to przesłać zdjęcie do sekretariatu. Kreator jest bezpłatny. Co
więcej ‒ zapewnia stuprocentową gwarancję akceptacji zdjęcia.

Nie musisz również obawiać się o swoją prywatność, ponieważ oprogramowanie nie
przechowuje twoich zdjęć, a cały system jest odpowiednio zabezpieczony - Kreator korzysta
z szyfrowanego połączenia z certyfikatami SSL. Możesz być pewien, że Twoje dane są
bezpieczne.

Link do kreatora zdjęć do mLegitymacji znajdziesz pod tym linkiem:
https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

Następnie postępuj według instrukcji dostępnych na stronie.
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