
                         ……................., dnia ……................ 
(miejscowość)                     (DD/MM/RRRR) 

.......................................................... 
      (nazwisko i imiona wnioskodawcy) 
 
.......................................................... 
                (adres wnioskodawcy)                
 
.......................................................... 

 
Prezydent Miasta Łodzi 

                 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW 

 
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 684 z późn. zm.) proszę o potwierdzenie, że figuruję w spisie wyborców: 

1. imię (imiona)………………………………………………………………………………... 

2. nazwisko……………………………………………………………………………………. 

3. adres zamieszkania: 

a) gmina (miasto, dzielnica)…………………………………………………………………… 

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

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

d) nr domu……………………………………………………………………………………... 

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

 
 
 

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

 
 
Załącznik: 
 
Klauzula informacyjna 
 
Wyjaśnienie: 
Każdy może wnieść odpowiednio do wójta albo do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację  
w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. 
W szczególności w sprawie: 
- pominięcia wyborcy w spisie wyborców, 
- wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania,  
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców. 
Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 37 § 1 i 2 ustawy Kodeks wyborczy). 
 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których 
administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi 

 
Szanowni Państwo, 
 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy  
ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: 
lckm@uml.lodz.pl. 
 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez e-mail: iod@uml.lodz.pl, bądź telefonicznie +48 (42) 638-59-50. Z 
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie 

Miasta Łodzi.  
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego 
rozporządzenia. 
Cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: 

a) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684) 
b) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5). 
 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji: 
- wniosku o dopisanie do spisu wyborców; 
- wniosku o udostępnienie spisu wyborców; 
- reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców. 

 
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, 
kurierskie, usługi informatyczne. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw 
trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych.  
 

5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., 553 
ze zm.), tj. przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3.  

 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada 

Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; 
c) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 

 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich 

podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. 
 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.+ 


