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Naudokitės internetu
Šį blanką galite greitai ir lengvai užpildyti puslapyje
gov.uk/register-to-vote

Registruokitės balsuoti

Kaip užsiregistruoti balsuoti
Galite užsiregistruoti balsuoti, jei esate:

Taip pat turite būti:

• Rezidentas (paprastai gyvenate) JK ir esate

• D. Britanijos, Airijos arba Europos Sąjungos pilietis arba
• Tautų Sandraugos pilietis, kuris turi leidimą atvykti į JK arba joje likti arba kuriam

16 metų ar vyresni (bet negalėsite balsuoti, kol
nesulauksite 18 metų.

tokio leidimo nereikia.

Užtruksite vos kelias minutes, atlikti tai internetu yra greičiau ir paprasčiau.
Reikia pateikti visą šiame blanke prašomą informaciją (jei nenurodyta kitaip), priešingu atveju jūsų paraiškos tvarkymas gali užtrukti.

1

Jūsų vardas, pavardė ir adresas
Vardas (-ai)
Pavardė
Jūsų adresas

Pašto kodas
Ar gyvenate kitu adresu?

Ne

Taip

Jei taip, dabar neprivalote pateikti mums šio adreso, bet vėliau galime paprašyti daugiau informacijos.
Telefono Nr. (neprivaloma)
El. pašto adresas (neprivaloma)
Jei nurodysite el. pašto adresą, galėsime greitai ir lengvai susisiekti su jumis dėl jūsų paraiškos.

Neteisinga informacija
Jei įrašėte neteisingą informaciją, išbraukite ją ir įrašykite teisingą.

2

Jūsų pilietybė
Jei turite daugiau nei vienos šalies pilietybę, nurodykite jas visas.
(Nežinote savo pilietybės? Žr. 7 skyrių.)

3

(daugiau informacijos žr. P4)

Ar per pastaruosius 12 mėnesių persikraustėte?
Ne

Taip

Jei taip, nurodykite visus ankstesnius adresus, kuriais gyvenote per pastaruosius metus, arba jūsų paraiškos
tvarkymas gali užtrukti.

Pašto kodas
Jei jūsų adresas buvo užsienyje, ar buvote užsiregistravę JK kaip užsienyje balsuojantis asmuo?

Ne

Taip

( Barcode goes here )
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4

Ar esate vienintelis 16 metų ar vyresnis asmuo, gyvenantis dabartiniu jūsų adresu? (neprivaloma)
(daugiau informacijos žr. P4)

Taip, esu vienintelis 16 metų ar vyresnis asmuo, gyvenantis dabartiniu mano adresu.

5

Jūsų gimimo data
Jei nežinote savo gimimo datos, varnele pažymėkite savo amžių:
d

6

d

m

m

M M M M

Mažiau 18

18–75

76 arba daugiau metų

(Nežinote savo gimimo datos? Žr. 7 skyrių).

(daugiau informacijos žr. P4)

Jūsų nacionalinio draudimo numeris
Jį rasite ant savo algalapio arba oficialiuose laiškuose apie mokesčius, pensijas ar socialines išmokas.
(Nežinote savo nacionalinio draudimo numerio? Žr. 7 skyrių.)

7

Nežinote savo pilietybės, gimimo datos arba nacionalinio draudimo numerio? Nurodykite, kodėl
Jei negalite pateikti šios informacijos, prieš tvarkydami paraišką galime paprašyti papildomų patvirtinančių dokumentų.

8

Pasikeitėte vardą ir (arba) pavardę?
Nurodykite mums paskutinįjį ankstesnįjį savo vardą ir (arba) pavardę (neprivaloma).

Nurodykite datą, kada pasikeitėte savo vardą ir (arba) pavardę
(neprivaloma).

9

d

d

m

m

M M M M

(daugiau informacijos žr. P4)

Negalite balsuoti asmeniškai?
Jei rinkimų dieną negalėsite nueiti į balsavimo punktą, pasirinkite, kaip norėtumėte balsuoti, ir atsiųsime jums paraiškos formą. Taip pat
galite ją atsisiųsti iš svetainės yourvotematters.co.uk

Paštu

Per atstovą (asmenį, balsuojantį jūsų vardu)

10 Atvirasis registras
Atvirasis registras yra rinkėjų registro ištrauka, bet rinkimuose jis nenaudojamas. Kiekvienas gali jį nusipirkti, paprastai jis naudojamas vardui,
pavardei ir adresui patvirtinti.
(daugiau informacijos žr. P4)

Pažymėkite varnele, jei nenorite, kad jūsų vardas, pavardė ir adresas būtų įtraukti į atvirąjį registrą

11 Deklaracija
Šiuo metu gyvenu šiuo adresu. Kiek žinau, šiame blanke pateikta informacija teisinga.
Suprantu, kad informacija, kurią pateikiau šiame blanke, bus naudojama rinkėjų registre.
Suprantu, kad jei nepateiksiu registracijos paraiškos, kai privalau tai padaryti, man gali būti skirta 80 GBP bauda. Suprantu, kad sąmoningas
klaidingos informacijos pateikimas šiame blanke yra laikomas nusikaltimu ir už tai man gali būti skirta iki šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir
(arba) neriboto dydžio bauda.

Parašas

Šiandienos data

d

d

m m

M M M M

Prireikus pagalbos pildant šį blanką,
kreipkitės į mus, naudodami P1 pateiktą kontaktinę informaciją.

( Barcode goes here )
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Jūsų pilietybė
Jei turite daugiau nei vienos šalies pilietybę, nurodykite jas visas. Galite registruotis balsuoti JK tik jei esate D. Britanijos, Airijos arba Europos
Sąjungos pilietis, arba Tautų Sandraugos pilietis, kuris turi leidimą atvykti į JK arba joje likti arba kuriam tokio leidimo nereikia. Gali reikėti pateikti
papildomų pilietybės įrodymų arba mes galime patikrinti jūsų pilietybę
arba imigracijos statusą valstybės institucijų įrašuose.

Ar esate vienintelis 16 metų ar vyresnis asmuo, gyvenantis jūsų adresu?
Šio klausimo atsakyti neprivalote. Tačiau kiekvienais metais jūsų rinkėjų registracijos biuras siunčia laiškus į kiekvieną namų ūkį, siekdamas
užtikrinti, kad balsuoti užregistruojami reikiami žmonės. Jūsų rinkėjų registracijos biurui nereikės artimoje ateityje siųsti šių laiškų jūsų namų ūkiui,
jei pranešite jiems, kad esate vienintelis 16 metų ar vyresnis asmuo, gyvenantis dabartiniu jūsų adresu.

Jūsų gimimo data
Jei nežinote savo gimimo datos, nurodykite datą, kuri įrašyta jūsų oficialiuose dokumentuose (pvz., pase ar vairuotojo pažymėjime) arba
pažymėkite vieną iš langelių. Jūsų gimimo data patvirtina jūsų tapatybę ir jūsų teisę balsuoti bei gali būti naudojama kviečiant asmenis tapti
prisiekusiaisiais.

Pasikeitėte vardą ir (arba) pavardę?
Pavyzdžiui, galėjote susituokti ir pasikeisti pavardę. Neprivalote pateikti informacijos apie savo vardo ir (arba) pavardės pakeitimą, bet tai padės
nustatyti jūsų tapatybę. Jei ši informacija nepateikta, jums gali reikėti pateikti papildomus patvirtinančius dokumentus.

Atvirasis registras
Yra du registrai. Kodėl? Naudodami iš gyventojų gautą informaciją, registrų biuro pareigūnai tvarko du registrus – rinkėjų registrą ir atvirąjį
registrą (dar vadinamą redaguotuoju registru).
Rinkėjų registras
Rinkėjų registre išvardyti visų užregistruotų dalyvauti visuotiniuose rinkimuose asmenų vardai, pavardės ir adresai.
Šis registras naudojamas rinkimų tikslais, pvz., užtikrinant, kad balsuoti
galėtų tik tam teisę turintys asmenys. Taip pat jis naudojamas kai kuriais
kitais ribotais tikslais, numatytais teisės aktuose, pvz.:
nustatant nusikaltimus (pvz., sukčiavimą),
kviečiant asmenis prisiekusiaisiais,
tikrinant paskolų prašymus.

•
•
•

Atvirasis registras
Atvirasis registras yra rinkėjų registro ištrauka, bet rinkimuose jis
nenaudojamas. Jį gali nusipirkti kiekvienas asmuo, įmonė ar organizacija.
Pavyzdžiui, įmonės ir labdaros organizacijos jį naudoja vardui, pavardei
bei adresui patvirtinti. Jūsų vardas, pavardė ir adresas bus įtraukti
į atvirąjį registrą, nebent paprašysite, kad jie būtų pašalinti. Jūsų
duomenų pašalinimas iš atvirojo registro neturi įtakos jūsų teisei balsuoti.

Jei nerimaujate, kad įtraukus jūsų vardą, pavardę arba adresą į registrą gali kilti grėsmė jūsų saugumui, jums gali būti pasiekiamos alternatyvos.
Tam tikromis aplinkybėmis galite užsiregistruoti taip, kad jūsų vardas, pavardė ir adresas nebūtų rodomi registre. Jei norite sužinoti daugiau,
susisiekite su savo rinkėjų registracijos biuru. Jo adresą rasite šiame blanke, puslapyje P1. Daugiau informacijos apie abu registrus ir tai, kaip jie
gali būti naudojami, rasite svetainėje gov.uk/register-to-vote

Privatumo pareiškimas
Jūsų pateiktą informaciją naudosime tik rinkimų tikslais. Saugosime asmens informaciją ir laikysimės duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės
aktų. Nesuteiksime jūsų asmens informacijos ar jokios jūsų pateiktos kitų asmenų informacijos jokiam kitam asmeniui ar organizacijai, nebent
privalėtume tai padaryti pagal galiojančius teisės aktus.
Teisėtas informacijos šiame blanke rinkimo pagrindas yra jos būtinybė atliekant viešąjį interesą atitinkančią užduotį ir vykdant oficialius įgaliojimus,
suteiktus Rinkėjų registracijos pareigūnui, numatytus 1983 m. Žmonių atstovavimo akte bei susijusiuose teisės aktuose.
Dalis šiame blanke renkamos informacijos priskiriama specialiosios kategorijos asmens duomenims. Jie tvarkomi remiantis svarbiu viešuoju
interesu, kaip numatyta 1983 m. Žmonių atstovavimo akte ir susijusiuose teisės aktuose. Tvarkydamas tokio tipo informaciją duomenų valdytojas
turi turėti atitinkamą taisyklių dokumentą, kuriame nustatyta, kaip bus tvarkoma ši informacija.
Duomenų valdytojas yra Rinkėjų registracijos pareigūnas: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą žr. privatumo pareiškime, kurį rasite čia: <<web>>.

Iškilo sunkumų pildant blanką?

Prireikus bet kokios pagalbos suprantant ar pildant šį blanką arba prireikus šio blanko, išspausdinto
stambiu šriftu ar kitokiu formatu, kreipkitės į savo Rinkėjų registracijos pareigūną. Jo adresą rasite šiame blanke, puslapyje P1.

( Barcode goes here )
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