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UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji
Ludności, ul. Artura Grottgera 7, II piętro, pokój 21 (tel. +48 68 47 51 821), e-mail:
sprawyobywatelskie@um.zielona-gora.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta
Zielona Góra: /umzg/SkrytkaESP.
WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek o udostępnienie rejestru wyborców jest dostępny w Departamencie Edukacji i Spraw
Społecznych, Wydziale Spraw Obywatelskich, Referacie Ewidencji Ludności, ul. Artura Grottgera 7 , pok. 21
(II piętro),
dokument tożsamości (do wglądu),
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
niezwłocznie
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
przedłożenie wydruku danych wyborcy, którego wniosek dotyczy i udzielenie informacji w zakresie
niezbędnym do wniesienia reklamacji
OPŁATY
brak
TRYB ODWOŁAWCZY
każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Zielona Góra reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze
wyborców, a w szczególności w sprawie pominięcie wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która
nie ma prawa wybierania, wpisania niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęciu w
rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze Zielonej Góry. Reklamację wnosi się pisemnie
lub ustnie do protokołu. Prezydent Miasta Zielona Góra rozpatruje reklamację w terminie 3 dni od dnia jej
wniesienia i wydaję decyzję w sprawie. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie
z rejestru wyborców przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, którą wnosi się za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.
DODATKOWE INFORMACJE
rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy,
udostępnienie rejestru obejmuje nie tylko udostępnienie danych osoby składającej wniosek, lecz także
każdego innego wyborcy objętego rejestrem. W tym celu osoba zainteresowana udostępnieniem rejestru
wyborców podaje we wniosku dane osoby, której wniosek dotyczy, a udostępnienie polega na sprawdzeniu
zgodności danych wyborcy wskazanych we wniosku z danymi w rejestrze wyborców i przedłożeniu
wnioskodawcy wydruku danych wyborcy, w którym wskazuje się czy poszukiwany wyborca jest ujęty
w rejestrze wyborców Zielonej Góry pod wskazanym we wniosku adresem albo, że w nim nie
figuruje.
ochrona danych osobowych: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem
wniosku o udostępnienie rejestru wyborców jest Prezydent Miasta Zielona Góra; przetwarzane danych jest
niezbędne w celu realizacji procedury udostępniania rejestru wyborców i prowadzenia postępowania
reklamacyjnego, wynikających z ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 poz. 684 z późn. zm.), posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania) gdy są one
nieprawidłowe lub niekompletnie; ograniczenia przetwarzania; usunięcia danych – w zakresie wynikającym z
przepisów prawa; w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie; przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania,
że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, szczegółowe
informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z wpisaniem do rejestru wyborców są dostępne
biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra.
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PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019, poz. 684 z późn. zm.)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców
oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych
zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz.1316 z późn. zm.)

Kierownik Referatu
Ewidencji Ludności
opracowano 3.03.2020

Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich
opracowano 3.03.2020

Inspektor Ochrony Danych
sprawdzono 6.03.2020
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono 6.03.2020

