PREZYDENT MIASTA
OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
1. Na podstawie art. 28 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754 ze zm.) wnoszę o dopisanie mnie do spisu
wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. w obwodzie
głosowania nr ……w Ostrowie Wielkopolskim:
a) miasto Ostrów Wielkopolski
b) nr obwodu ..........................................................................................................
c) adres siedziby obwodowej komisji wyborczej:
................................................................................................................................
2. Nazwisko ...........................................................................................................
3. Imię (imiona) ......................................................................................................
4. Imię ojca ............................................................................................................
5. Data urodzenia ...................................................................................................
6. Nr ewidencyjny

7. Adres zameldowania na pobyt stały:
a) nazwa gminy /miasta dzielnicy/ ......…...............................................................

b) miejscowość i kod pocztowy .............................................................................
c) ulica ...................................................................................................................
d) nr domu ....................................... nr mieszkania ..............................................
data .........................................

...........................................................

Termin złożenia wniosku: do 16 października 2018r.

(podpis)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informuję, iż:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400
Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400,
fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl,
strona internetowa:
www.umostrow.pl, BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów
Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax. (62) 736-64-07, e-mail:
iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków
Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c)
◦ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy oraz Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu
wyborców (Dz.U. z 2015r., poz. 5),
◦ w celach archiwalnych.
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach
prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator
Danych.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych
Rozporządzeniem, ma prawo do:
◦ Dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenie,
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
◦ wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

