WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Książ Wlkp., dnia ....................... r.
.............................................................
(imię, imiona i nazwisko)

............................................................
(imię ojca)

...........................................................
(numer ewidencyjny PESEL )

Adres zamieszkania:

..........................................................
(gmina, miasto, dzielnica)

..........................................................
(miejscowość)
ul. ........................................................................
nr domu ...............................................................
nr mieszkania .......................................................

Urząd Miejski
w Książu Wlkp.
Na postawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(tj. Dz. U. 2019, poz. 684) proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,
wydawanego w przypadku zmiany miejsca pobytu przed dniem wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13
października 2019 r. w obwodzie miejsca pobytu.
……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
Potwierdzam odbiór zaświadczenia*
………………………………………………….
(data i czytelny podpis osoby upoważnionej)
Do wniosku załączam upoważnienie TAK / NIE
……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

* Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną
pisemnie osobę.
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe
otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani dopisanie do spisu wyborców.

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu i udostępnianiu moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego wniosku
z dnia .........................................................
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - dalej: RODO), przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych, które podałam/ podałem we wniosku jest Burmistrz
Książa Wlkp. z siedzibą przy ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.; kontakt do
Inspektora ochrony danych: iodo@ksiaz-wlkp.pl
2) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań gminy w związku
ze złożonym przeze mnie wnioskiem. Podstawą prawną przetwarzania moich danych będzie
art. 6 ust. 1 pkt e RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi;
3) odbiorcą moich danych osobowych dotyczących spraw określonych we wniosku, będą:
……..….....………………………………………………………….....................
(wykreślić przy wnioskach, które nie są przekazywane dalej)
4) moje dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
5) moje dane osobowe dotyczące spraw określonych we wniosku będą przechowywane
przez czas określony w przepisach odrębnych;
6) przysługuje mi prawo:
a) dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) danych,
c) usunięcia danych, zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO;
7) dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;
8) wszelkie zmiany w treści wyżej zamieszczonych obowiązków informacyjnych
Administratora danych osobowych są/ będą dostępne na stronie internetowej Gminy
Książ Wlkp.

………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

