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

(DD/MM/RRRR)

Prezydent Miasta Sieradza

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 684 z późn. zm.) wnoszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
1. Imię (imiona)………………………………………………………….…………………………...
2. Nazwisko……………………………………………….………………………………………….
3. Imię ojca…………………………………………………….……………………………………..
4. Nr ewidencyjny PESEL

5. Adres zamieszkania:
a) gmina (miasto, dzielnica)……………………………………….…………………………………
b) miejscowość………………………………………………….……………………………………
c) ulica……………………………………………………….……………………………………….
d) nr domu……………………………………………..……………………………………………...
e) nr mieszkania……………………………………..………………………………………………..

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

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Udzielana na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO.
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sieradza działający w imieniu gminy miasto
Sieradz, z siedzibą plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. (43) 826-61-16, faks: (43) 822-30-05, e-mail:
um@umsieradz.pl.
2. Z powołanym przez administratora inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem
e mail: iod@umsieradz.pl.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 pkt c RODO – przetwarzanie jest
konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek ten wynika
z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie przez administratora obowiązków związanych
z wydaniem zaświadczenia o prawie do głosowania.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych określony został we wniosku o wydanie zaświadczenia
o prawie do głosowania.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku a następnie przez okres
wymagany przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- przez okres co najmniej 5 lat.
7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty i osoby działające z polecenia administratora oraz organy
i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
8. Dane osobowe płatników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym we wniosku jest obowiązkowe, ponieważ wynika
z przepisów obowiązującego prawa i jest konieczne do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku.
10.W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje podejmowanie decyzji opartej wyłącznie
na przetwarzaniu zautomatyzowanym, w tym profilowanie.
11.Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz sprostowania danych,
gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
12.W sytuacjach określonych przepisami prawa osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia
przetwarzania danych.
13.Przy spełnieniu określonych prawem przesłanek osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
14.W przypadku naruszenia przepisów podczas przetwarzania jego danych osobowych, każdemu
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.

