
WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW 

 

 

…………………………………….. 

(nazwisko i imiona) 

 

 

WÓJT GMINY SIEMIEŃ 

 

 

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 (Dz. U. 

2018.754 t.j.) 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. 

 

Informujemy, że: 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemień z siedzibą 

w Urzędzie przy ul. Stawowej 1b, 21-220 Siemień.: 83 354 70 01, adres e-mail: 

administrator@siemien.pl zwany dalej Administratorem. 

Inspektor Danych Osobowych -  kontakt – inspektor@cbi24.pl. 

2. Celem przetwarzania  danych jest realizacja uprawnienia wynikająca z ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 r.  KODEKS WYBORCZY  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

9. Dane wprowadzane są do rejestru mieszkańców przez Wójta Gminy Siemień. 

 

mailto:administrator

