
                   Wójt Gminy Brańszczyk 
 

   WNIOSEK O DOPISANIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW 

 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  10 maja 2020r.         

(II tura 24 maja 2020r.) 

W związku z: 

 art. 28 § 1 pkt 1 (dot. wyborcy, który wnosi o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 

na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania);   

 art. 28 § 1 pkt 2 (dot. wyborcy, który wnosi o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 

na obszarze gminy właściwej, w której czasowo przebywa);   

 art. 28 § 4 (dot. wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy);   

 art. 30 § 1 (dot. żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową, ratowników odbywających służbę w obronie cywilnej);   

 art. 30 § 3 (dot. funkcjonariuszy Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej 

pełniących służbę w systemie skoszarowanym)  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  -  Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r. poz.684 ze zm.) 
  

wnoszę o dopisanie do spisu wyborców. 

 

1. Nazwisko ...................................................................................................................................... 

  

2. Imię (imiona) ................................................................................................................................ 

  

3. Imię ojca ....................................................................................................................................... 

  

4. Data urodzenia .............................................................................................................................. 

  

5. Nr ewidencyjny PESEL …............................................................................................................ 

 

6. Adres, pod którym wyborca czasowo przebywa na terenie gminy: 

  

a) nazwa gminy …...................................................................................…………………………, 

b) miejscowość …............................................................................................................................. 

c) ulica ….......................................................................................................................................... 

d) nr domu …........................................................., nr mieszkania ….............................................. 

 

7. Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały: 

  

a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy), ................................................................................................. 

  

b) miejscowość,  kod pocztowy ….................................................................................................... 

  

c) ulica .............................................................................................................................................. 

  

d) nr domu ...................................., nr mieszkania ………………… .   

  

8. Adres wpisania do rejestru wyborców (jeśli jest inny niż wskazany w punkcie 7): 

        a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) .................................................................................................. 

        b) miejscowość ................................................................................................................................. 

        c) ulica .............................................................................................................................................. 

        d) nr domu ...................................., nr mieszkania ………………… .   

 

 

 

Data .................................                                                ….....................…………….. 
                    (dd/mm/rrrr)                                                                                                      (podpis)  



 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych względem osób składających wnioski                  

o dopisanie do spisu wyborców 
 

Uprzejmie informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Brańszczyk 

Dane kontaktowe: Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk 

Nr tel.: 29 59 29 310 

E-mail: sekretariat@branszczyk.pl 

 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to e-mail: iod.ugb@branszczyk.pl 

 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu przyjęcia i realizacji wniosku o dopisanie do spisu wyborców; 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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, dalej zwane RODO, zgodnie z 

przepisami prawa: 

 Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

 Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców. 

 

4) Dane mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym zadania w interesie publicznym lub działającym 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, lub 

wykonującym usługi na rzecz Urzędu Gminy wyłącznie w zakresie tej usługi zgodnie z zawartą umową. 

Dane nie będę przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

5) Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, lub do 

momentu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń, zgodnie z okresami retencji dokumentów obowiązującymi w 

Urzędzie Gminy Brańszczyk. 

 

6) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadkach i na zasadach 

określonych w RODO. 

Więcej o swoich prawach przeczytasz na naszej stronie internetowej www.branszczyk.pl, zakładka Ochrona 

Danych Osobowych. 

 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji Pani/Pana zapytania. Brak podania danych 

uniemożliwi nam powyższe. 


