
Urząd Gminy Kije
Ewidencja Ludności
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
tel. + 48  41 356 80 09 w. 10 
fax: + 48 356 80 09 w.11
urzad@kije.pl ∙ www.kije.pl 

Kije, dnia ……………….. 

Imię (imiona)  ...................................................................................... 
Nazwisko       ...................................................................................... 

Urząd Gminy Kije
Ewidencja Ludności
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

WNIOSEK 
o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B* 

1.W związku z art. 18 § 9/art. 19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze
zm.) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców.

2. Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Imię (imiona).................................................................................................................................................... 

4. Imię ojca .......................................................................................................................................................... 

5. Data urodzenia ................................................................................................................................................ 

6. Nr ewidencyjny PESEL**      

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

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

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

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

d) nr domu .........................................................................................................................................................., 

e) nr mieszkania .................................................................................................................................................. 

Do wniosku załączam: 

1) kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

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

(nazwa i nr dokumentu)

2) pisemną deklarację, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy.

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

* Niepotrzebne skreślić (art. 18 § 9 dotyczy obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale
zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej,
art. 19 dotyczy obywateli polskich). 
** W przypadku wyborcy posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać
numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy. 

Urząd Gminy Kije   konto Urzędu Gminy:
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks

wyborczy) 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA W  zakresie  danych  przetwarzanych  w  dokumentacji  papierowej
i innych  zbiorach  danych  prowadzonych  przez  organ  ewidencji
ludności  Administratorem jest  odpowiednio:  Wójt  Gminy  Kije,  ul.
Szkolna 19, 28-404 Kije

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Wójtem Gminy Kije można się skontaktować
pisemnie na adres siedziby Administratora. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator  –  Wójt  Gminy  Kije  wyznaczył  Inspektora  ochrony
danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e- mail:
k.lechowska@kije.pl telefonicznie 41 356 80 09 w.10 lub pisemnie na
adres  siedziby  Administratora.  Inspektor  Ochrony  Danych
odpowiada  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania
danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z
przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 
Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –  Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze. zm.) Pani/Pana dane będą przetwarzane
w  celu  wykonania  zadań  związanych  z  organizacją
i przeprowadzeniem wyborów w gminie Kije, w tym: 
- prowadzenia i aktualizacji Rejestru Wyborców, 
- sporządzania Spisów Wyborców uprawnionych do głosowania. 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  uprawnionym
organom  władzy  publicznej,  podmiotom  wykonującym  zadania
publiczne lub działającym na zlecenie  organów władzy publicznej
w celach  i  zakresie  wynikającym  z  ustawy  -  Kodeks  wyborczy
i innych powszechnie obowiązujących  przepisów prawa. Pani/Pana
dane  osobowe  są  wprowadzane  do  systemu  informatycznego
prowadzonego  przez  Krajowe  Biuro  Wyborcze,  ul.  Wiejska  10,
Warszawa.  Pani/Pana  dane  mogą  być  przekazane  podmiotom
przetwarzającym,  dostawcom  usług  IT,  którym  Administrator
powierzył  wyraźnym  poleceniem  przetwarzanie  danych  na
podstawie umowy. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  momentu
zakończenia realizacji celów przetwarzania, w zakresie wynikającym
z  przepisów  ustawy  -  Kodeks  wyborczy  i  innych  powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
-  dostępu  do  Pani/Pana  danych; żądania  sprostowania  danych
osobowych; żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy
dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy
dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane osobowe
muszą  być  usunięte  w  celu  wywiązania  się  z obowiązku
wynikającego  z  przepisu  prawa;  żądania  ograniczenia
przetwarzania;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza  Europejski
Obszar  Gospodarczy.  Mogą  być  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 
Nie  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz
prawo  do  sprzeciwu,  ponieważ  przesłanką  przetwarzania  danych
osobowych  jest  wypełnianie  obowiązków  prawnych  ciążących  na
Administratorze. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych
w państwie  członkowskim Pani  /  Pana  zwykłego  pobytu,  miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są przez organ gminy na
podstawie Rejestru Mieszkańców oraz złożonych wniosków. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy – Kodeks
wyborczy.
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