
  
 

  
UMOWA o świadczenie nauki 

 
 

z dnia ...................../.............. /2021 roku 
 

  
zawarta pomiędzy: 
MŁODZIEŻOWYM UNIWERSYTETEM PRAWA sp. z o. o, z siedzibą w (00-136) 
Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10. Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców XII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000888937, NIP: 525 285 53 01 REGON: 
388439376 reprezentowanym przez: 
                   Panią Małgorzatę Wirtek- LL.M, DBA, LL.D.DPA- Rektora MUP  
 
zwanym dalej Młodzieżowym Uniwersytetem Prawa lub MUP 
  
a  
Panią/Panem (imię i nazwisko osoby pełnoletniej) ......................................................................... 
  
zamieszkał(ą) ym w (dokładny adres) ......................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
adres korespondencyjny (jeśli inny niż zamieszkania) …………………………..……………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
legitymującą (-ym) się ……………………………………numer………………………… 
 
adres email…………………………………………………………… 
  
będącą/będącym Przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym  
  
imię i nazwisko Studenta MUP ................................................................................................... 
  
Pesel………………………………………… data urodzenia: ………………………………… 
 
zwanym dla potrzeb niniejszej Studentem MUP  
  
o następującej treści:  
  

§1 
Przedmiotem umowy są warunki odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez 
Młodzieżowy Uniwersytet Prawa na rzecz Studenta. Niniejsza umowa określa również prawa 
i obowiązki MUP, Studenta oraz Przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego 
działającego w imieniu Studenta.   
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§2 
 

1. Osoba przyjęta na studia w MUP nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i 
złożenia ślubowania. Student swój status zachowuje przez cały czas trwania studiów 
do ich ukończenia lub skreślenia z listy studentów. 

2. Prawa i obowiązki Studenta wynikają z przepisów wewnętrznych MUP, w tym w 
szczególności z Regulaminu studiów. Treść obowiązujących Studenta przepisów 
wewnętrznych w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa dostępna jest na stronie 
internetowej MUP www.uniwersytetprawa.edu.pl. 

3. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny działający w imieniu Studenta podpisując 
niniejszą Umowę jednocześnie oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z obowiązującymi w MUP przepisami wewnętrznymi,  
2) rozumie ich treść, a 
3) Student zobowiązuje się je należycie przestrzegać. 

 
 

§3 
1. Młodzieżowy Uniwersytet Prawa zobowiązuje się do:  

1)  do realizowania procesu kształcenia na wybranym przez Studenta kierunku  
     studiów, na warunkach wynikających z Regulaminu studiów, planu studiów  
     i programu studiów, a także innych obowiązujących przepisów prawa w tym     
     zakresie.  

      2) zapewnienia warunków do nauki poprzez:  
           a) zapewnienie Studentowi kształcenia w trybie niestacjonarnym    
              (weekendowym) zgodnie. z obowiązującymi standardami nauczania oraz  
              innymi przepisami prawa, 
           b) realizowanie programu kształcenia zgodnego z aktualnie obowiązującym 
              stanem prawnym na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.  
           c) przeprowadzania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich 
               posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub 
               zawodowe, 
          d) zapewnienia sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej 
               realizacji programu kształcenia; 

                      e) zapewnienia internetowej platformy edukacyjnej dla realizacji studiów  
                          online; 
                       f) zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej studiów; 

           g) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów; 
           h) zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych; 
           i) wystawiania dokumentów związanych z odbywaniem studiów w MUP; 
           j) wydania po ukończeniu studiów dyplomu ich ukończenia. 
           d) zapewnienia realizacji praw Studenta wynikających z Regulaminu Studiów. 
 

2. Do obowiązków Studenta należy: 
1)  przestrzeganie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz postępowanie zgodnie z 
treścią Regulaminu Studiów MUP. 
2) systematycznego i aktywnego zdobywania wiedzy,  
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3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych  
    i organizacyjnych 
4) poszanowania mienia należącego do Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa. 

 
3. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Studenta MUP zobowiązany jest do: 

1)  wniesienia opłaty wskazanej w § 4 niniejszej Umowy tytułem uczestnictwa w 
zajęciach organizowanych w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa.  
2) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie danych osobowych, w tym adresu 
zamieszkania oraz adresu wskazanego jako adres do korespondencji; 

  
§4 

1. Zasady uczestnictwa Studenta w zajęciach organizowanych w ramach Młodzieżowego 
       Uniwersytetu Prawa określa Regulamin Studiów MUP.  
2. MUP oświadcza, iż Regulamin Studiów MUP oraz Regulamin opłat za studia 

dostępny jest na stronie internetowej Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa 
www.uniwersytetprawa.edu.pl 

  
§5 

1. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Studenta MUP zobowiązany jest do 
wniesienia opłaty tytułem uczestnictwa Studenta MUP w zajęciach w wysokości i na 
zasadach określonych w Regulaminie opłat Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa 
dostępnego na stronie internetowej Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa 
www.uniwersytetprawa.edu.pl 

2. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Studenta MUP wnosi opłaty za studia 
jednorazowo, semestralnie lub ratalnie (miesięcznie). 

3. Wysokość opłat w ciągu roku akademickiego jest stała i nie może być podwyższona. 
4. Za datę wniesienia opłat przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 

bankowy wskazany przez MUP. 
5. W przypadku uchybienia terminom do wniesienia opłat Uczelnia może obciążyć 

słuchacza 
             ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

6. MUP nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na 
            skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku 
            wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych  
            powodów. 
 

                                                                     §6 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 1 września 2021 r.  do 30 czerwca 

2022 r. 
2. W roku szkolno- akademickim 2021/2022 organizowane są II semestry tj.  

             wrzesień- styczeń oraz luty- czerwiec  
3. Niniejsza umowa rozwiązuje się z momentem:  

           1) zakończenia roku szkolnego, w trakcie którego organizowane są w zajęcia w ramach 
               Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa.  
           2) Jej rozwiązania zgodnie z §7.  
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§7 

1. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Studenta MUP może rozwiązać umowę 
zachowując dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być  

            dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze wskazaniem danych do 
            dokonania zwrotu opłaty wniesionej w obowiązującej wysokości zgodnie z  
            Regulaminem Opłat.   

2. Rozwiązanie umowy w wyniku wypowiedzenia powoduje skreślenie Studenta MUP 
      z listy Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa.  
3. Zwroty opłat realizowane są w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy wskazanej w 

wypowiedzeniu, z uwzględnieniem okoliczności opisanych w pkt. 1 powyżej.   
4. Rozwiązanie umowy nie narusza obowiązku Przedstawiciela ustawowego/opiekuna 

prawnego do uiszczenia wszelkich opłat należnych za okres jej obowiązywania.  
 

§8 
Nieuczestniczenie w zajęciach oraz warsztatach organizowanych w ramach MUP z przyczyn 
leżących po stronie Studenta MUP jego Przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, 
gdy Młodzieżowy Uniwersytet Prawa był gotowy świadczyć usługi, nie rodzi prawa do 
roszczenia o zwrot wniesionej opłaty.  
 

§9 
Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Studenta MUP zobowiązuje się, że wszelkie prace 
Studenta MUP, w których wykonaniu pomoże lub weźmie udział nie będą naruszały praw 
osób trzecich.   
  

§10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a odnoszących się do jej przedmiotu mają 
zastosowanie:   
1) Regulamin Studiów,   
2) Statut MUP,  
3) Kodeks cywilny i inne obowiązujące przepisy prawa.  
  

§11 
Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Studenta MUP oświadcza, że przed podpisaniem 
niniejszej umowy zapoznał się z Regulaminem Studiów obowiązującym w MUP.  
  

§12 
1.Wszelkich doręczeń MUP dokonuje na adres Przedstawiciela ustawowego/opiekuna 
prawnego Studenta MUP wskazany w Umowie. O zmianie adresu Przedstawiciel 
ustawowy/opiekun prawny Studenta poinformuje MUP (dziekanat) w formie pisemnej:  
   1) przesłanym listem poleconym lub 
   2)  osobiście za potwierdzeniem odbioru przez uprawnionego pracownika Uczelni.  
   3) za pośrednictwem e-mup.pl  
2. Pisma przesyłane na ostatnio wskazany przez Przedstawiciela ustawowego/opiekuna 
prawnego Studenta MUP adres uważa się za doręczone zgodnie ze stosownymi przepisami 
Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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§13 
1. Za wyjątkiem przypadków wskazanych odrębnymi przepisami prawa, podstawowym 
środkiem służącym do komunikowania się MUP ze Studentem i Studenta z MUP jest 
internetowy system obsługi studenta e-MUP (DVI) oraz strona internetowa MUP: 
www.uniwersytetprawa.edu.pl, na których zamieszczane są informacje niezbędne Studentowi, 
w szczególności regulaminy i zarządzenia dotyczące studentów, również decyzje dotyczące 
toku studiów.  
2. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Studenta MUP z chwilą zawarcia Umowy 
wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji w formie elektronicznej – o ile szczególny 
przepis Umowy nie wymaga formy pisemnej - poprzez: system obsługi studenta e-MUP 
(DVI) oraz stronę internetową www.uniwersytetprawa.edu.pl. 
3. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Studenta MUP zobowiązuje się do 
systematycznego, tj. przynajmniej raz w tygodniu, sprawdzania powyższych źródeł służących 
do komunikowania się MUP ze Studentem i Studenta z MUP.  
4. Zmiany dotyczące Umowy, w tym Regulaminu opłat wymagają zgodnego porozumienia 
Stron i formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
 

§14 
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
  

§15 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla MUP i 
Przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Studenta MUP.  
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.   
  
           
        
  

  
                
                   Przedstawiciel ustawowy/opiekun 
           prawny Studenta MUP 
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Załącznik nr 1  
 
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO 
STUDENTA MUP O PRZYJĘCIU DO WIADOMOŚCI ZASAD PRZETWARZANIAJEGO 
ORAZ STUDENTA MUP DANYCH  OSOBOWYCH W CELACH REALIZACJI NINIEJSZEJ 
UMOWY  
  
     W związku z uczestnictwem Studenta MUP w zajęciach oraz warsztatach organizowanych w 
ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa wyrażam oświadczam, że dobrowolnie udostępniam 
celem przetwarzania moje oraz Studenta MUP dane osobowe zawarte w treści niniejszej Umowy, w 
celach niezbędnych dla realizacji jej postanowień, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).   
        Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że prawa osoby wynikające z treści rozdziału III 
RODO zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy (klauzula informacyjna).   
  
  
…………………………………………………………………………………………..  
Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Studenta MUP.  
  
  
  
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO 
STUDENTA MUP O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE JEGO ORAZ 
STUDENTA MUP DANYCH OSOBOWYCH W CELACH INFORMACYJNYCH  
  
  
W związku z uczestnictwem Studenta MUP w zajęciach oraz warsztatach organizowanych w ramach 
Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz Studenta MUP 
danych osobowych zawartych w Umowie w celach informacyjnych (newsletter Młodzieżowego 
Uniwersytetu Prawa), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).  Oświadczam, iż przyjmuję do 
wiadomości, że prawa osoby wynikające z treści rozdziału III RODO zawarto w załączniku nr 2 do 
niniejszej Umowy (klauzula informacyjna).  
  
  
……………………………………………………………………………………………  
Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Studenta MUP  
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OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO 
STUDENTA MUP O WYRAŻENIU ZGODYNA PRZETWARZANIE JEGO ORAZ 
STUDENTA MUP DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH  
  
W związku z uczestnictwem Studenta MUP w zajęciach oraz warsztatach organizowanych w ramach 
Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz Studenta MUP  
danych osobowych zawartych w Umowie w celach marketingowych Młodzieżowego Uniwersytetu 
Prawa, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  („RODO”).   
  
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że prawa osoby wynikające z treści rozdziału III RODO 
zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy (klauzula informacyjna).  
  
  
…………………………………………………………………………………………..  
Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Studenta MUP  
  
  
 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU   
  
Ja, niżej podpisan(a)y .......................................................................................................,  
 
zamieszkały/a w................................................................................................................,  
 
ul.............................................................................................  
  
niniejszym oświadczam, iż jako rodzic/opiekun prawny dziecka .................................................. 
wyrażam nieodpłatnie zgodę na to, aby: wizerunek dziecka, zarejestrowany w postaci 
fotografii/krótkiego nagrania filmowego, podczas cyklu zajęć odbywających się w ramach 
Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa, w roku szkolnym 2021/2022, został wykorzystany w formie 
relacji z zajęć przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.  
  
Zezwolenie to odnosi się do wykorzystania wizerunku mojego dziecka w fotorelacji/krótkiej relacji 
filmowej z przebiegu zajęć, zamieszczonych na stronie Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa oraz na 
FB i Instagramie.   
Zgoda udzielona jest na rzecz Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa z siedzibą w Warszawie przy 
Placu Żelaznej Bramy 10  
  
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku oraz treści zawartych w materiale filmowym/materiale 
zdjęciowym zgodnie z niniejszą Zgodą, nie narusza dóbr osobistych ani innych praw, zarówno moich 
jak i osób trzecich. MUP przysługuje prawo decydowania o czasie wykorzystywania wizerunku 
dziecka. Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i nieograniczony(a) w zdolności do czynności 
prawnych. Oświadczam też, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją 
rozumiem. Złożona zgoda może być w każdym czasie przeze mnie odwołana ze skutkiem od dnia 
powiadomienia o odwołaniu Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.  
  
Warszawa, dn......../........./2021r.                 Czytelny podpis..............................................................  
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Załącznik nr 2     Klauzula informacyjna Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa  
  
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH*  
  
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r.wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Młodzieżowy Uniwersytet Prawa informuje o 
zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach.  
 
I. Wskazanie administratora Administratorem danych osobowych zarówno Pana/Pani oraz dziecka, 
którego jest Pan/Pani przedstawicielem ustawowym/ prawnym opiekunem, jest Młodzieżowy 
Uniwersytet Prawa z siedzibą w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10.  
  
II. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:  
1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej na adres 
inspektor@uniwersytetprawa.edu.pl  
2. kontakt pisemny na adres: Młodzieżowy Uniwersytet Prawa, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie;  
3. kontakt osobisty w siedzibie MUP  
  
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:   
Przetwarzanie danych osobowych przez Akademię odbywa się w celu realizacji umowy dotyczącej 
prowadzenia zajęć oraz warsztatów organizowanych w ramach organizowanego przez Młodzieżowy 
Uniwersytet Prawa, prowadzenia z Panem/Panią korespondencji oraz innych form komunikacji (np. 
kontakt telefoniczny) związanych z zapytaniami oraz żądaniami dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w celach związanych z 
zawarciem i wykonywaniem umowy cywilno-prawnej (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), który 
ciąży na MUP zgodnie z przepisami art. 12 –22 RODO.W niektórych przypadkach, dane osobowe 
użytkowników są przetwarzane w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń dotyczących 
realizacji praw osób, których dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku 
prawnie uzasadniony interes administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 
konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami.   
Obowiązek podania danych osobowych   
W niektórych przypadkach podanie danych osobowych wynika z konieczności potwierdzenia 
Pana/Pani tożsamości. Przepisy RODO nakładają na administratorów obowiązek upewnienia się, że 
osoba, z którą prowadzi się korespondencję, jest tą samą osobą, która może otrzymać stosowne 
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach brak podania danych 
osobowych stanowi podstawę do odmowy realizacji prawa wynikającego z RODO lub do odmowy 
udzielenia odpowiedzi na zapytanie.  
  
IV.  Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych Informujemy, że Pana/Pani dane 
osobowe, a także dane dziecka, którego jest Pan/Pani przedstawicielem ustawowym/ prawnym 
opiekunem, mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:  
 

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym 
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
prawa;  

2. podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych;  
3. podmiotom świadczącym usługi logistyczne;  
4. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów;  
5. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;  
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V. Okresy przetwarzania danych osobowych Pana/Pani, a także dane dziecka, którego jest Pan/Pani 
przedstawicielem ustawowym/ prawnym opiekunem, dane osobowe są przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów lub okres wskazany w przepisach prawa. W 
szczególności, dane te osobowe zostaną usunięte po upływie okresu potrzebnego do wykazanie przed 
organem nadzorczym faktu zrealizowania Pana/Pani żądania lub odmowy realizacji wniosku.  
  
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą.  
  
Młodzieżowy Uniwersytet Prawa pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są 
przetwarzane przez MUP, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.   
  
W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa:  
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne;   
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) –w 
przypadku gdy:   
    1) dane nie są już niezbędne; do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  
    2) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a 
administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń,   
   3) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania,   
   4) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,   
   5) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;   
  
4.Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –w przypadku gdy:   
   1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
   2) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się   
       usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,   
   3) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,  
       potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,   
   4) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych –do czasu ustalenia,  
       czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy  
      sprzeciwu;  
 
5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy MUP przetwarza 
dane osobowe Pana/Pani, lub dziecka, którego jest Pan/Pani przedstawicielem ustawowym/ prawnym 
opiekunem, na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora.  
  
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego We wszystkich przypadkach związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego 
organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. Wszystkie powyższe informacje są 
dostępne również na stronie internetowej MUP w sekcji „Ochrona Danych Osobowych”  


