
                                                                                                   Giżycko, dnia ………………………….. 
     
……………………………………………………. 
    ( nazwisko i imiona wnioskodawcy) 

 
………………………………………………….... 
            ( adres wnioskodawcy) 

 
……………………………………………….......                             BURMISTRZ  MIASTA GIŻYCKA 
 

WNIOSEK  O  WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA  

  O  PRAWIE  DO  GŁOSOWANIA 

 
         Na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 684 , z późn.zm.) proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego 
głosowania oraz w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

1. Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Imię (imiona) .…………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Imię ojca ……………………………………………………………………………………………………………………….….. 

4. Nr ewidencyjny PESEL ……………………………………………………………............................................. 

5. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………………….…. 

6. Adres zamieszkania:  Giżycko  ul. ………………………………………………………………………………….…..                     

nr budynku…………………..nr mieszkania………………………………………………………………………….….. 

________________________________________________________________________ 
 

 wypełnić w przypadku odbioru zaświadczenia przez upoważnioną osobę 

Do odbioru zaświadczenia upoważniam Pana/Panią …………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

numer  ewidencyjny PESEL ( osoby upoważnionej) ……………………………………….….… 

 
 
                                                                                     …………………………………………………. 
                                                                                                     ( podpis wnioskodawcy) 
 

 
   
        Potwierdzam odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania  
         nr …………………………………… oraz w dniu ponownego głosowania nr ……………………….............. 
 

                         Giżycko, dnia …………………                                     ………………………………………………….. 
                                                                                                                                             ( podpis wyborcy lub osoby upoważnionej)  
 
 



Wyjaśnienie:  
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub 
w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca odbiera zaświadczenie za pokwitowaniem 
osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę w Urzędzie Miejskim pok.5 w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. 
w godzinach 730 - 1500. 
 
 

Klauzula informacyjna RODO 

 
Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Giżycku jest Burmistrz Miasta Giżycka, mający 

siedzibę przy ul. Aleja 1 maja 14, 11-500 Giżycko, e-mail: urzad@gizycko.pl . Z administratorem – Burmistrzem 

Miasta Giżycka można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Burmistrz 

Miasta Giżycka wyznaczył inspektora ochrony danych. Można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych Urzędu pod adresem e-mail: dpo@gizycko.pl 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn.  zm.) – (dalej 

RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy: art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 684, z późn. zm.). Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie, Komisarz 

Wyborczy w Olsztynie. 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 5 lat. 

Ponadto ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem), lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo 

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania (o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem), lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, także prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres biura: Stawki 2, 00-193 

Warszawa, telefon: 22 531 03 00. 

Informujemy, że Pana/Pani dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie są 

wykorzystywane do profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

Urząd Miejski w Giżycku respektuje wszystkie regulacje dotyczące danych osobowych nałożonych przez RODO 

oraz ustawę o ochronie danych osobowych. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Urzędu: 

www.mojegizycko.pl.  
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