............................. , dnia .........................
...............................................................
(nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy)

...............................................................
(adres wnioskodawcy)

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

Burmistrz Miasta Sierpca
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Na podstawie art 18 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. 2011r.- Kodeks wyborczy (t.j.
Dz. U. z z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834, 2054, z 2022 r. poz. 655) proszę o
potwierdzenie, że figuruję w rejestrze wyborców:
imię (imiona) ....................................................................................................................................
nazwisko ............................................................................................................................................
adres zamieszkania:
gmina (miasto, dzielnica) .............................................................................................................
miejscowość ....................................................................................................................................
ulica ...................................................................................................................................................
nr domu ............................................................................................................................................
nr mieszkania ...................................................................................................................................

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

Wyjaśnienie:
Każdy może wnieść do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta reklamację w spawie nieprawidłowości
sporządzenia spisu, a w szczególności:
pominięcia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania,
niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców, ujęcia w spisie osoby, która nie
zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustanie do protokołu (art. 37 §1
i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. 2011r.-Kodeks wyborczy).

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca, ul. Piastowska 11a, 09-200
Sierpc.
2.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
poprzez adres e-mail: konkakt@dpo24.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia
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, tj. jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego
na Administratorze.
4.Dane te są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Burmistrza na podstawie ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. 2011r.- Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834, 2054, z 2022 r.
poz. 655). Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
6.Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- ograniczenia przetwarzania danych,
o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7.Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych osobowych
konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.
8.Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.

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

