WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Miejsce składania wniosku
Urząd Gminy/Urząd Miejski:

Miasto i Gmina Gołańcz, ul. dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Dane wyborcy
Imię (imiona):
Nazwisko:
Imię ojca:
Data urodzenia:

Numer ewidencyjny
PESEL*

Adres zamieszkania/przebywania**:
* W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim zamiast numeru PESEL należy podać obywatelstwo
państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
** Adres, pod którym wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców albo w spisie wyborców sporządzonym przez urząd gminy.

Sposób odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania
Zaznaczyć właściwe:
odbiór osobisty przez wyborcę
odbiór przez osobę upoważnioną przez wyborcę

Upoważnienie (wypełnić w przypadku, gdy wyborca nie odbiera zaświadczenia osobiście)
Upoważniam do odbioru przeznaczonego dla mnie zaświadczenia o prawie do głosowania:
Imię (imiona):
Nazwisko:
Numer ewidencyjny PESEL

............................................, dnia................................... 2019 r.
(miejscowość)

........................................................
(podpis wyborcy)

Adnotacje urzędowe
Liczba porządkowa wniosku:

Podpis przyjmującego wniosek:

Uwagi:

Podstawa prawna:
 Art. 32 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.);
 § 17 ust. 1 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w
sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 z późn. zm.).
Termin złożenia wniosku:
do 11 października 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wybory
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Gołańcz, ul. dr. Piotra Kowalika 2, 62130 Gołańcz, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru i spisu wyborców jak również w
celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia w związku z ustawą z dnia
5 stycznia 2011 r – Kodeks Wyborczy(Dz.U. z 2019, poz. 684 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5 z późn. zm.).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty działające na mocy przepisów prawa oraz z którymi
Administrator zawarł umowy powierzenia danych, o których mowa w art. 28 ust 3 Rozporządzenia.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a
także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

