
WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. 

 

Miejsce składania wniosku 

Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

 

 

Dane wyborcy 

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

Imię ojca:  

Numer ewidencyjny PESEL:  

Adres stałego zamieszkania:  

 

Sposób odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania 

Zaznaczyć właściwe: 

            odbiór osobisty przez wyborcę 

            odbiór przez osobę upoważnioną przez wyborcę 

 
 

 

Upoważnienie (wypełnić w przypadku, gdy wyborca nie odbiera zaświadczenia osobiście) 

Upoważniam do odbioru przeznaczonego dla mnie zaświadczenia o prawie do głosowania 

Panią/Pana* : 

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

Numer ewidencyjny PESEL:  

Adres stałego zamieszkania:  

* Niepotrzebne skreślić. 

 

 

............................................ , dnia ......................... 2020 r…………………………...………… 
(miejscowość)                                                                                                                                  (podpis wyborcy) 
 

 

Adnotacje urzędowe 

Liczba porządkowa wniosku: 

 

 

Podpis przyjmującego wniosek: 

Uwagi: 

 

 

 

Podstawa prawna: 
Art. 32 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) 



 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych                 

oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119                 

z dnia 4 maja 2016r.), informuję: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z siedzibą 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku –Zdroju, przy ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój, tel. 41 

370 52 80. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku –Zdroju możliwy jest 

pod numerem tel.41 370 52 60  lub adresem email iod@umig.busko.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o prawie do głosowania na 

podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. 

4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez 5 lat.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

9. Pani/Pana dane nie będą  przekazywane  odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

mailto:iod@umig.busko.pl

