WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

...............................................................
(nazwisko i imiona)
Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*
w ...............................................
WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B*
1. W związku z art. 18 § 9/art. 19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców.
2. Nazwisko ................................................................................................................................
3. Imię (imiona) ..........................................................................................................................
4. Imię ojca .................................................................................................................................
5. Data urodzenia .......................................................................................................................
6. Nr ewidencyjny PESEL** .....................................................................................................
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 ...................................................................................................…………........,
e) nr mieszkania ...................................................................................…………............... .
Do wniosku załączam:
1) kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
...................................................................................................................................................................;
(nazwa i nr dokumentu)
2) pisemną deklarację, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy.

Data ...................................................
(dd/mm/rrrr)

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

__
* Niepotrzebne skreślić.
** W przypadku wyborcy posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim
należy podać numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy.

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA
DO REJESTRU WYBORCÓW
.................................................., dnia .............................
(miejscowość)

(dd/mm/rrrr)

Imię (imiona) ................................................................................................................................
Nazwisko .....................................................................................................................................
Zgodnie z art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 684 z późn. zm.) oświadczam, że:
a) posiadam obywatelstwo ..................................................................................................................
(nazwa kraju)

b) stale zamieszkuję w ........................................................................................................................
gmina (miasto, dzielnica) ...............................................................................................................
miejscowość ...................................................................................................................................
ulica ................................................................................................................................................
nr domu ..........................................................................................................................................
nr mieszkania .................................................................................................................................
Powyższe przekazuję w celu dołączenia do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.

..........................................
(podpis)
----------------------------------

*W przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego, o którym mowa w art. 19 § 2 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), przebywającego
stale na obszarze danej gminy, wpisuje się adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się
z nim przez pracowników organów gminy.

Sieradz, dnia ….........................................
…................................................
imię
…................................................
nazwisko
…................................................
PESEL

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
stale zamieszkuję w …...........................................................................................................................
gmina (miasto, dzielnica) …..................................................................................................................
miejscowość …......................................................................................................................................
ulica …...................................................................................................................................................
nr domu …..............................................................................................................................................
nr mieszkania ….....................................................................................................................................

Jeżeli ktoś podaje nieprawdę lub zataja prawdę w oświadczeniu, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Ponadto oświadczam, że rozumiem odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy lub
podanie nieprawdy w tym oświadczeniu. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że powyższe
dane są prawdziwe.
Podstawa prawna: art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny.
…................................................
czytelny podpis

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze – Rejestr wyborców (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy).
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej
również „RODO”), informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Prezydent Miasta Sieradza

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Adres pocztowy: pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
Adres e-mail: um@umsieradz.pl
Numer telefonu: +48 43 826-61-16

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Wyznaczono inspektora ochrony danych Pana Romana Wyrębskiego, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@umsieradz.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.

CELE
PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających
z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754
z późn. zm.), tj.: prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem
ustawowym.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane organom administracji publicznej celem
realizacji procedury repatriacyjnej oraz naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, 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 (Dz. U.
z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania
oraz uzupełnienie niekompletnych danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami.
…..........................................................................................
data i podpis osoby, której dane dotyczą

Sieradz, dnia ….........................................
imię ….................................................................
nazwisko …................................................
PESEL …....................................................
adres ….......................................................
…................................................................

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/NAJEMCY
Oświadczam, że:
Pan/Pani ….............................................................................................................................................
stale zamieszkuje w …...........................................................................................................................
gmina (miasto, dzielnica) …..................................................................................................................
miejscowość …......................................................................................................................................
ulica …...................................................................................................................................................
nr domu …..............................................................................................................................................
nr mieszkania ….....................................................................................................................................
Nadmieniam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowego lokalu co potwierdza wpis
w księdze wieczystej numer …............................................................... albo załączona kopia tytułu
prawnego do lokalu.
Jeżeli ktoś podaje nieprawdę lub zataja prawdę w oświadczeniu, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Ponadto oświadczam, że rozumiem odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy lub
podanie nieprawdy w tym oświadczeniu. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że powyższe
dane są prawdziwe.
Podstawa prawna: art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny.
…............................................................
czytelny podpis właściciela/najemcy

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Prezydent Miasta Sieradza
jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca
wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Sieradzu pod oznaczonym adresem należy
przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania).
Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy
dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające
pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy)
lub inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru
wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się
o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku w Sieradzu, w którym wyborca wskazał
adres zamieszkania w Sieradzu.
W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania
świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

