
WNIOSEK O DOPISANIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW  

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  

NOWA DĘBA  

 

Wnoszę o dopisanie mnie do spisu wyborców na wybory do Sejmu i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.: 

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) 

 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  -  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)                            

w obwodzie głosowania na obszarze gminy/ miasta Nowa Dęba, w której czasowo przebywam 

pod adresem: 

a) nazwa gminy:................................................... b) miejscowość: ............................................. 

c) kod pocztowy: ................................................ d) ulica: .......................................................... 

e) nr domu: .......................................................... f) nr lokalu: .................................................... 

Dane wyborcy: 

1. Nazwisko ..................................................     2. Imię/Imiona.................................................. 

3. Imię ojca.....................................................    4. Data urodzenia.............................................. 

5. Nr ewidencyjny PESEL  

 

Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały: 

a) nazwa gminy:................................................... b) miejscowość: ............................................. 

c) kod pocztowy: ................................................ d) ulica: .......................................................... 

e) nr domu: .......................................................... f) nr lokalu: .................................................... 

 

Nowa Dęba, dnia.............................................               ............................................................... 
                                                                                                             (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

           



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy – REJESTR WYBORCÓW 

ADMINISTRATOR  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa 

Dęba, nr tel. : +48 15 846 26 71, adres e-mail: gmina@nowadeba.pl 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych                                 
z przetwarzaniem danych osobowych pisząc na adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, e-mail: iod@nowadeba.pl 

CELE I PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w przypadku 
danych szczególnych kategorii (tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 
publicznym), zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji 
państwowej związanych z prowadzeniem rejestru wyborców, sporządzaniem spisu wyborców i rozpatrywaniem 
reklamacji na nieprawidłowości w nich zawarte oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 
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 powszechnie obowiązującego prawa;  
2. podmiotom, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, w szczególności: podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie utrzymania                          
i serwisu sytemu obsługującego rejestr mieszkańców - Novum Service Waldemar Kondrat ul. Królowej Jadwigi 6/1,                 
39-400 Tarnobrzeg, podmiotowi świadczącemu usługi niszczenia dokumentacji po okresie jej archiwizacji. 

3. osobie, której dotyczy reklamacja, przy wnoszeniu reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców; 
4. stronom i uczestnikom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu wyborczego,                               

np. związanych z wpisaniem do rejestru wyborców na wniosek. 

W zakresie informacji dodatkowych rejestru wyborców, dane wprowadzane są do systemu teleinformatycznego o nazwie 
Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych, prowadzonego przez Krajowe Biuro Wyborcze. Udostępnienie informacji 
następuje w związku z nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, z uwzględnieniem kategorii 
archiwalnych, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych i rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu 
przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów, czyli przez okres co najmniej 5 lat.  

PRAW PODMIOTÓW DANYCH 
 
 
 
 
 

 

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub   
    niekompletne; 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: 
-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
-  dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
-  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
-  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
-  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając                     
   w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,  
  obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione  
  podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 
 
Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.  

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                   
(na adres  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

ŻRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

1. Pani/Pana dane do rejestru wyborców wprowadzane są: 
 - z rejestru mieszkańców, 
 - na podstawie danych wynikających ze złożonych wniosków. 
2. Rejestr wyborców jest aktualizowany przez: 
 - wprowadzenie zmian dokonanych na podstawie ustawy o ewidencji ludności, 
 - dokonywanie zmian wynikających z decyzji wydanych po rozpatrzeniu reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze, 
 - dokonywanie zmian wynikających z zawiadomień z urzędów gmin, sądów lub Trybunału Stanu, 
 - dostosowywanie rejestru wyborców do wprowadzonych prze radę gminy zmian w nazwach miejscowości, ulic                                  
    i oznaczenia numerów domów, 
 - uwzględnienie zmian powstałych w wyniku złożenia wniosków o skreślenie z rejestru wyborców, oraz w związku                            
   z informacją o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego                     
   Unii Europejskiej.  

INFORMACJA O DOBROWOLONOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. 
Konsekwencją niepodania danych jest niezałatwienie sprawy, np. brak możliwości dopisania się do spisu wyborców, brak 
możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, brak możliwości wpisania się do rejestru wyborców, brak 
możliwości sprawdzenia, czy jest się ujętym   w rejestrze lub spisie wyborców, co może oznaczać, że nie będziecie Państwo 
mogli wziąć udziału w wyborach. 
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