……................., dnia ……................
(miejscowość)

(dd/mm/rrrr)

..........................................................
(nazwisko i imiona wnioskodawcy)

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

..........................................................
Wójt Gminy Lutocin
ul.Poniatowskiego 1
09-317 Lutocin

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 684 z późn. zm.) proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
1. Imię (imiona) ……………………………………………………………………………...
2. Nazwisko

………………………………………………………………………………….

3. Nr ewidencyjny PESEL
4. Adres zamieszkania:
a) gmina …………………………………………………………………
b) miejscowość ………………………………………………………………………………
c) ulica ……………………………………………………………………………………….
d) nr domu

…………………………………………………………………………………...

e) nr mieszkania ……………………………………………………………………………..

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

Załącznik:
1. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których
administratorem danych jest Wójt Gminy Lutocin
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lutocin z siedzibą Lutocin
ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, tel.: (23) 658-10-01, fax: (23) 658-10-02, e-mail:
lutocin@lutocin.i-gmina.pl
Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: iod.ck@wp.pl . Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Urząd Gminy w Lutocinie oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
2. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy
w Lutocinie.
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.
Cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
1) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm. )
2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu
wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5 z późn. zm.)
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie
do głosowania.
3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi
informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie
szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r.,
poz.164), tj. przez okres 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez
okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada
Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
2) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
3) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich
podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
8.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

