WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
W CZĘŚCI A/B*

………………….............……….………
(Nazwisko i imiona)

Wójt Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

………………….............……….………
(adres zamieszkania)

W związku z art. 18 § 9 / art.19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks Wyborczy
(Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn zm.), wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców
1. Nazwisko ............................................................................................................
2. Imię (imiona) ......................................................................................................
3. Imię ojca ............................................................................................................
4. Data urodzenia ..................................................................................................
5. Nr ewidencyjny PESEL** ....................................................................................
6. Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stał :
a) nazwa gimy (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 a art.19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.Kodeks wyborczy

Data ...................................

..................................
(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

Michałowice dnia .............................

Imię (imiona)...................................................................................................................
Nazwisko .......................................................................................................................

Zgodnie z art 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy
(Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) oświadczam, że:
a) posiadam obywatelstwo ............................................................................................
(nazwa kraju)

b) stale zamieszkuję w ..................................................................................................
gmina ........................................................................................................................
miejscowość .............................................................................................................
ulica ..........................................................................................................................
nr domu.................................... nr mieszkania.........................................................

Powyższe przekazuję w celu dołączenia do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

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

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu
Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie,
pod numerem telefonu 12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres
sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. Dane osobowe przetwarzane
będą w celu wpisania do rejestru wyborców. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 5 stycznia
2011 roku Kodeks Wyborczy. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat.
Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

