Wiedeń, dnia ...........

Konsul RP w Wiedniu
adres:
Hietzinger Hauptstrasse 42 c
1130 Wien

ZGŁOSZENIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy proszę o wpisanie
do spisu wyborców. Zamierzam głosować w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 z siedzibą
w Ambasadzie RP w Wiedniu.

/WYPEŁNIAĆ DRUKIEM/
1. Nazwisko:

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

2. Imię (imiona): …………………………………………………………………………
3. Imię ojca:

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

4. Data urodzenia: ...............................................................................................................
5. Numer ewidencyjny PESEL*: .........................................................................................
6. Miejsce pobytu za granicą:
a) miejscowość: ...........................................................................................................
b) ulica, nr domu, nr mieszkania: ...................................................................................
c) kod pocztowy: ...........................................................................................................
7. Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce**:
a) miejscowość/gmina: ....................................................................................................
b) ulica, nr domu, nr mieszkania .....................................................................................
c) kod pocztowy: .............................................................................................................
8. Numer ważnego polskiego paszportu: .............................................................................
a) data wydania paszportu: ...........................................................................................
b) miejsce wydania paszportu: ........................................................................................
c) data upływu ważności: ...............................................................................................
9. Numer ważnego dowodu osobistego***: ........................................................................
a) data wydania dowodu osobistego: ............................................................................
b) miejsce wydania dowodu osobistego: .......................................................................
c) termin ważności: .......................................................................................................
10. Dane kontaktowe (opcjonalnie):
a) adres e-mail: ................................................................................................................
b) nr telefonu: .................................................................................................................

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

______
*
**
***

W przypadku wyborcy posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy
podać numer paszportu lub nazwę innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy.
Należy przez to rozumieć miejsce zameldowania na pobyt stały lub miejsce wpisania do rejestru wyborców na
wniosek.
Dane dotyczące dowodu osobistego podaje się w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państw, na
terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego. W takiej sytuacji nie jest konieczne
wypełnienie pkt 8.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw
Zagranicznych, z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23, a wykonującym obowiązki
administratora jest konsul RP, właściwy terytorialnie dla obwodu głosowania, w którym zmierza Pani/Pan
głosować. Adres siedziby dostępny jest na stronie internetowej urzędu konsularnego.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, adres
e-mail: iod@msz.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez
konsula RP zadań określonych w art. 34 pkt 20 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2141 z późn. zm. oraz w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 754, z późn. zm.), w szczególności w celu sporządzenia spisu wyborców.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem
wyborów, a następnie przekazane do archiwów państwowych i przechowywane w celach archiwalnych
przez 5 lat, zgodnie z przepisami art. 8 Kodeksu wyborczego.
5. Dane osobowe będą udostępnione właściwemu urzędowi gminy oraz właściwym organom wyborczym,
zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego. Dane mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa
sądom w związku z prowadzeniem postępowań w sprawach protestów wyborczych oraz na żądanie sądów,
prokuratury i policji prowadzących postępowanie karne.
6. Przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 RODO,
w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ
na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest niezbędne
do skorzystania przez Panią/Pana z przysługujących praw wyborczych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

