
Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania 

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek 
wyborcy. 

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym 
wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru 
wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do 
rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w gminie 
Regnów jeżeli w dniu wyborów będzie czasowo przebywał na terenie Gminy i złoży pisemny 
wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

We wniosku podaje się niżej wymienione dane: 

• nazwisko i imiona, 
• imię ojca, 
• datę urodzenia, 
• numer ewidencyjny PESEL, 
• adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku 

jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały lub adres pod, którym wyborca 
jest ujęty w stałym rejestrze wyborców), 

• adres, pod którym wyborca czasowo przebywa 

 
Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Regnów najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, 
tj. do dnia 05 maja 2020 r. 

 
 



Uwaga! Wniosek wypełniać pismem drukowanym  

 
 
 
 

                                                             WÓJT GMINY REGNÓW 

 
 

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W CZĘŚCI A 

 

 
Na podstawie art.28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 
poz.684 z późn. zm.) wnoszę o dopisanie mnie do spisu wyborców w wyborach PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. w obwodzie głosowania w 
miejscu czasowego przebywania. 

 
Podaję swoje dane:  
 

1. Ne ewidencyjny PESEL:     

               

 

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

3. Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Imię ojca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Regnów: 

    a) miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    b) nr domu:       ………………………………………… nr mieszkania: …………………………………………………………… 

 

7. Adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze 

wyborców): 

a) województwa, powiat, gmina/dzielnica: ………………………………………………………………………………………... 

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

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

d) nr domu: ……………………………………. Nr mieszkania: ………………………………………………………………………. 

 

 
    
 
 

Regnów, dnia …………………………………………….                     …………………………………………………………………… 
                                                                                                                    (podpis wyborcy) 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.4.2016 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: RODO), informuję, że: 
 
Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Regnów, Adres 
Administratora: Urząd Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów; e-mail: 
ugregnow@pro.onet.pl , tel. 46 813-16-23, skrytka ePUAP: /7681glpowm/skrytka. 
 
Inspektor ochrony danych:  
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Regnów:  
e-mail: iodo@spotcase.pl, tel. 601083131. 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 28 
Kodeksu wyborczego ( Dz. U. z 2019 r. poz.684 z późn. zm.) i wyłącznie w celu wpisania do 
spisu wyborców. 
 
Okres przechowywania danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat wynikający z kategorii 
archiwalnej „B5” oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Prawo dostępu do danych osobowych:  
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych:  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie 
będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 
 
Odbiorcy danych:  
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
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