BURMISTRZ OTYNIA
WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2020r.

W związku z:
 art. 28 § 1 pkt 1 (dot. wyborcy, który wnosi o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze
gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania);

 art. 28 § 1 pkt 2 (dot. wyborcy, który wnosi o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze
gminy właściwej, w której czasowo przebywa);

 art. 28 § 4 (dot. wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy);
 art. 30 § 1 (dot. żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową, ratowników odbywających służbę w obronie cywilnej);
 art. 30 § 3 (dot. funkcjonariuszy Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej
pełniących służbę w systemie skoszarowanym) ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r. poz.684 ze
zm.)
wnoszę o dopisanie do spisu wyborców.
1. Nazwisko ............................................................................................................
2. Imię (imiona) .......................................................................................................
3. Imię ojca ............................................................................................................
4. Data urodzenia .....................................................................................................
5. Nr ewidencyjny PESEL …........................................................................................
6. Adres głosowania (pod którym wyborca czasowo przebywa w GMINIE OTYŃ):
a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy)

OTYŃ

b) miejscowość ……………………………………………………….
c) ulica ……………………………………………………………………………………………………………………
d) nr domu ……………………………………………….., nr mieszkania …..…………………….,
7. Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały:
a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) ...........................................................................,
b) miejscowość ...................................................................................................,
c) ulica ............................................................................................................,
d) nr domu ........................................, nr mieszkania ………………………………………………………… .
8. Adres wpisania do rejestru wyborców (jeśli jest inny niż wskazany w punkcie 7):
a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) ...........................................................................,
b) miejscowość ...................................................................................................,
c) ulica ............................................................................................................,
d) nr domu ......................................................, nr mieszkania ……………………………………… .
Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z treścią klauzuli informacyjnej i że został wobec mnie
wykonany obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

……………………………………………….….
(data i podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Otynia mający siedzibę w Otyniu, 67 -106 Otyń, ul. Rynek 1 Administrator
– Burmistrz Otynia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail inspektor@cbi24.pl,
lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o dopisanie do spisu wyborców, jak również w celu realizacji praw
oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz.U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.),
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym
mowa w punkcie 3.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a
także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w szczególności: organom administracji publicznej, sądom i
organom prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celno- Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, organom wyborczym, strażom gminnym (miejskim), komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom oraz
innym podmiotom.
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej
………………………………………………………………
Data i czytelny, własnoręczny podpis

