
                                                                                       Urząd Miasta 

                                                                                       ul. Poznańska 2 

                                                                                       58-330 Jedlina-Zdrój 

 

 

WNIOSEK  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 

 

DANE (WYBORCY) 

 

IMIĘ (IMIONA) ………………………………………………………………………………. 

 

NAZWISKO …………………………………………………………………………………… 

 

IMIĘ OJCA …………………………………. PESEL ……………………………………….. 

 

ADRES …………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 684 z późn. zm./ wnoszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, wydanego w 

przypadku zmiany miejsca pobytu przed dniem wyborców, w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

Jednocześnie załączam /nie załączam * do wniosku upoważnienie do odbioru zaświadczenia. 

 

………………………………….                                   …………………………………….. 

       (miejscowość, data)                                                              (czytelny podpis) 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Do odbioru mojego zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. upoważniam Panią/Pana 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

                                          (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

                                           (nr PESEL osoby upoważnionej) 

 

……………………………………                                               ……………………………… 

           (miejscowość, data)                                                                    (czytelny podpis) 

 

Potwierdzam odbiór zaświadczenia. 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO 

 

………………………………………                                              

…………………………….. 

(miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis) 

 



* Dotyczy przypadku odbioru zaświadczenia przez upoważnioną osobę. Niepotrzebne skreślić. 

KLAUZULA RODO 

 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 95/46WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), informuję: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój z siedzibą w 

Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju, przy ul. Poznańskiej 2, 58-330 Jedlina-Zdrój , tel. 748455215. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju możliwy 

jest pod nt. telefonu 74 8455215 lub adresem iodo@jedlinazdroj.eu. 

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. 
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