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Odwiedź witrynę online

Zarejestruj się do glosowania

Formularz można szybko i łatwo wypełnić pod adresem
gov.uk/register-to-vote

Rejestracja
W rejestrze wyborców mogą znaleźć się osoby, które:

Oraz spełniają jeden z poniższych warunków:

(zwyczajowo zamieszkują terytorium Wielkiej Brytanii),
przekroczyły 16 rok życia (uprawnienie do głosowania
nabywa się po przekroczeniu 18 roku życia).

kiej Brytanii lub niewymagającym takiej zgody.

• posiadają status rezydenta Wielkiej Brytanii

• posiadają obywatelstwo Wielkiej Brytanii, Irlandii lub kraju będącego członkiem
Unii Europejskiej
• są obywatelem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów mającym zgodę na pobyt w Wiel-

Wypełnienie formularza internetowego będzie łatwiejsze i zajmie jedynie kilka minut.
O ile nie określono inaczej i w celu uniknięcia ewentualnych opóźnień w rozpatrywaniu wniosku, należy podać wszystkie informacje wymagane
w formularzu.

1. Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Nazwisko
Adres zamieszkania

Kod pocztowy
Czy mieszka Pan/Pani pod innym adresem?

Nie

Tak

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, możemy zażądać udostępnienia dalszych informacji na późniejszym etapie rozpatrywania wniosku.
Nr telefonu (opcjonalnie)
Adres e-mail (opcjonalnie)
Udostępnienie adresu poczty e-mail pozwoli nam na szybkie i bezproblemowe skontaktowanie się z Panem/Panią w sprawie złożonego wniosku.

Informacje nieprawidłowe
Jeśli na formularzu widnieją nieprawidłowe informacje, należy je przekreślić i wpisać poprawne.

2. Narodowość
W przypadku więcej niż jednej narodowości, należy podać wszystkie.
(Jeśli nie zna Pan/Pani swojej narodowości – patrz część 7).

(więcej informacji P4)

3. Czy Pana/Pani adres zamieszkania uległ zmianie w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Nie

Tak

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie wszystkich adresów zamieszkiwanych w ciągu
ostatnich 12 miesięcy, aby uniknąć opóźnień w rozpatrywaniu wniosku.

Kod pocztowy
W przypadku zamieszkiwania za granicą, czy zarejestrowano Pana/Panią w Wielkiej Brytanii jako wyborcę
zamieszkującego za granicą?

Nie

Tak

( Barcode goes here )
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4. Czy jest Pan/Pani jedyną osobą mającą 16 (lub więcej) lat zamieszkującą w pod obecnym adresem (opcjonalnie)
(więcej informacji P4)

Tak – jestem jedyną osobą mającą 16 (lub więcej) lat, zamieszkującą pod tym adresem.

5. Data urodzenia
Jeśli nie zna Pan/Pani swojej daty urodzenia, prosimy zaznaczyć, czy jest Pan/Pani w wieku:
D

D

M

M

R

R

R

R

poniżej 18 lat

od 18 do 75 lat

Osoby mające 76 lub więcej lat

(Data urodzenia nieznana? Patrz – część 7).

(więcej informacji P4)

6. Pana/Pani National Insurance Number (Numer Ubezpieczenia Społecznego)
Numer ubezpieczenia społecznego znajduje się na odcinku wypłaty lub na oficjalnej korespondencji dotyczącej kwestii podatkowych, świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków.

Numer Ubezpieczenia Społecznego nieznany? Patrz – część 7).

7.

Czy nie zna Pan/Pani swojej narodowości, daty urodzenia lub Numeru Ubezpieczenia Społecznego? Prosimy o podanie powodów tej sytuacji
Jeśli nie może Pan/Pani podać tych informacji, przed rozpatrzeniem wniosku możemy poprosić Pana/Panią o udostępnienie
dokumentacji uzupełniającej.

8

Czy Pana/Pani imię/nazwisko zostało zmienione?
Prosimy o podanie Pana/Pani poprzedniego imienia/nazwiska (opcjonalnie).

Prosimy o podanie dnia, w którym Pana/Pani imię/nazwisko
zostało zmienione (opcjonalnie).

9

D

D

M

M

R

R

R

(więcej informacji P4)

R

Głosowanie osobiste niemożliwe
Jeśli nie jest Pan/Pani w stanie osobiście udać się do Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu wyborów, prosimy o wybranie preferowanego sposobu oddania głosu, abyśmy mogli przesłać Panu/Pani formularz wniosku. Może także Pan/Pani pobrać formularz ze
strony yourvotematters.co.uk
pocztą

przez pełnomocnika (osobę oddającą głos w Pana/Pani imieniu)

10 Rejestr otwarty
Rejestr otwarty jest wyciągiem z rejestru wyborczego, nie jest jednak wykorzystywany dla potrzeb wyborów. Rejestr może zostać zakupiony przez
dowolną osobę i jest często wykorzystywany w celu potwierdzenia imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby ujętej w rejestrze.
(więcej informacji P4)

Prosimy zaznaczyć to pole, jeśli Pana/Pani adres ma nie widnieć w rejestrze otwartym

11 Deklaracja
Obecnie mieszkam pod tym adresem. Zgodnie z najlepszym stanem mojej wiedzy, informacje podane na tym formularzu są prawdziwe.
Rozumiem, że informacje przedstawione przeze mnie na tym formularzu zostaną wykorzystane w rejestrze wyborczym.
Rozumiem, że jeśli nie dopełnię obowiązku złożenia wniosku o rejestrację w sytuacji gdy taki obowiązek zostanie na mnie nałożony, mogę zostać
ukarany mandatem karnym w wysokości £80. Rozumiem, że celowe podawanie fałszywych informacji w tym formularzu stanowi przestępstwo
zagrożone karą do sześciu miesięcy i/lub mandatem karnym o nieograniczonej wysokości.

Podpis

Dzisiejsza data

D

D

M M

R

R

R

R

Jeśli potrzebuje Pan/Pani pomocy w wypełnieniu tego formularza, prosimy o skontakotwanie się
z nami korzystając z danych teleadresowych znajdujących się na P1.

( Barcode goes here )
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Twoja narodowość
W przypadku posiadania większej liczby narodowości, należy podać je wszystkie. Przyszły wyborca może zarejestrować swoją chęć oddania
głosu na terenie Wielkiej Brytanii wyłącznie w przypadku bycia obywatelem Wielkiej Brytanii, Irlandii, Unii Europejskiej lub Europejskiej
Wspólnoty Narodów, posiadającym pozwolenie na wjazd na teren Wielkiej Brytanii (i przebywanie na nim) lub niewymagającym takiego
pozwolenia. Możemy wymagać przesłania przez Pana/Panią dokumentacji uzupełniającej lub sprawdzić Pana/Pani status
narodowościowy lub imigracyjny na zgodność z danymi przechowywanymi przez instytucje rządowe.

Czy jest Pan/Pani jedyną osobą mającą 16 (lub więcej) lat zamieszkującą w pod wskazanym adresem?
Nie musi Pan/Pani odpowiadać na to pytanie. Biuro rejestracji wyborców wysyła jednak corocznie pisma do każdego gospodarstwa domowego
w celu zadbania o rejestrację odpowiednich osób dla potrzeb procedury głosowania. Lokalne biuro Obwodowej Komisji Wyborczej nie będzie
przesyłało tych pism pod wskazany przez Pana/Panią adres, jeśli poinformuje ich Pan/Pani, że jest jedyną osobą w wieku lat 16 (lub powyżej),
która go zamieszkuje.

Pana/Pani data urodzenia
Jeśli nie zna Pan/Pani swojej daty urodzin, prosimy o wpisanie daty, którą zarejestrowano w oficjalnych dokumentach (np. w paszporcie lub prawie
jazdy) lub zaznaczenie jednego z pól. Data urodzenia pozwala na identyfikację wyborcy, potwierdza jego uprawnienie do oddania głosu i może być
wykorzystywana do wzywania osób do sprawowania funkcji prawnych.

Czy Pana/Pani imię/nazwisko zostało zmienione?
Zmiana nazwiska może nastąpić w wyniku zmiany stanu cywilnego osoby. Wyborca nie jest zobowiązany do ujawniania szczegółowych
informacji w tym zakresie, ich podanie pozwala komisji wyborczej na identyfikację osoby oddającej głos. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi
na to pytanie, może zaistnieć konieczność przesłania dokumentacji wspomagającej.

Rejestr otwarty
Istnieją dwa rejestry (listy) wyborców. Dlaczego? Przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od członków ogółu społecznego, członkowie komisji
rejestracyjnych przyporządkowują wyborców do dwóch rejestrów (list) - rejestru wyborczego i rejestru otwartego (znanego także jako zmieniony rejestr wyborców).

Rejestr wyborczy
Rejestr wyborczy ujmuje nazwiska i adresy wszystkich osób
zarejestrowanych do oddania głosu w wyborach publicznych.
Rejestr jest wykorzystywany dla potrzeb procedury wyborczej,
obejmującej dbanie o dopuszczenie do głosowania wyłącznie
uprawnionych osób. Informacje ujęte w rejestrze wykorzystywane są
także do innych ograniczonych celów określonych prawem, takich jak:
wykrywanie przestępczości (np. oszustw)
wzywanie osób do pełnienia funkcji prawnych (np. świadczenie
uslug jako przysięgły podczas procesu sądowego)
sprawdzanie zdolności kredytowej.

•
•
•

Rejestr otwarty
Rejestr otwarty jest wyciągiem z rejestru wyborczego, nie jest jednak
wykorzystywany na potrzeby wyborów. Może zostać zakupiony przez
dowolną osobę, firmę lub organizację. Rejestr ten jest na przykład
wykorzystywany przez podmioty prowadzące działalność biznesową
i organizacje charytatywne w celu potwierdzenia zgodności danych
teleadresowych. Pana/Pani imię i nazwisko oraz adres będą ujęte
w rejestrze otwartym do chwili, w której złoży Pan/Pani wniosek o ich
usunięcie. Usunięcie danych z rejestru otwartego nie wpływa na
posiadane prawo do oddania głosu przez wyborcę.

Jeśli obawia się Pan/Pani o swoje bezpieczeństwo w związku z ujawnieniem w rejestrze swego nazwiska i adresu, istnieją inne opcje dostępne
dla Pana/Pani. W pewnych okolicznościach możliwe jest zarejestrowanie swojego prawa do głosowania bez ujawniania nazwiska i adresu
w rejestrze. W celu poznania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Pana/Pani siedzibą wyborczej komisji rejestracyjnej. Adres
komisji znajduje się w części P1 niniejszego formularza. Więcej informacji na temat obu rejestrów i sposobów ich wykorzystania znaleźć można
pod adresem gov.uk/register-to-vote

Oświadczenie o zachowaniu prywatności
Udostępnione przez Pana/Panią informacje zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów procesu wyborczego. Pana/Pani dane osobowe będą
przetwarzane w bezpieczny sposób i z pełnym poszanowaniem obowiązującego ustawodawstwa w zakresie ochrony danych. Nie przekażemy
Pana/Pani danych osobowych ani żadnych innych udostępnionych przez Pana/Panią informacji żadnym stronom trzecim lub organizacjom, poza
sytuacją, w której będziemy do tego zobligowani prawem.
Podstawą prawną do pozyskiwania danych z tego formularza jest konieczność wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym
i sprawowania władzy oficjalnej przyznanej organom wyborczym na mocy ustawy o Reprezentowaniu Narodu z 1983 r. i powiązanym regulacjom
prawnym.
Część informacji pozyskiwanych na tym formularzu jest klasyfikowana jako dane osobowe należące do kategorii specjalnej. Są one przetwarzane
dla potrzeb kluczowego interesu publicznego, zgodnie z postanowieniami ustawy o Reprezentowaniu Narodu z 1983 r. i powiązanych regulacji
prawnych. Dla potrzeb przetworzenia danych tego typu, instytucja będąca ich administratorem musi dysponować odpowiednim dokumentem
regulującym sposób postępowania z danymi.
Członek komisji rejestracyjnej jest administratorem Pana/Pani danych: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Prosimy odnieść się do oświadczenia o zachowaniu prywatności, znajdującego się pod adresem <<web>> w celu uzyskania dalszych informacji
dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych.

Kłopoty z wypełnieniem niniejszego formularza?

Prosimy o skontaktowanie się z Pana/Pani siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej, aby otrzymać pomoc w zrozumieniu lub wypełnieniu tego formularza
lub aby otrzymać ten formularz wydrukowany wielką czcionką lub w innym formacie. Adres komisji znajduje się w części P1 niniejszego formularza.
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