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Navigați online

Înregistrați-vă pentru a vota

Completarea acestui formular este rapidă și ușoară la adresa
gov.uk/register-to-vote

Înregistrarea pentru votare
Vă puteți înregistra pentru votare dacă sunteți:

De asemenea, trebuie să fiți:

• Rezident (care locuiește în general) în Marea

Britanie, cu vârsta de 16 ani sau peste (dar nu veți
putea vota până la 18 ani).

• Cetățean britanic, irlandez sau al Uniunii Europene, sau
• Cetățean al Commonwealth-ului ce are permisiunea de a intra și rămâne în
Marea Britanie sau care nu necesită o asemenea permisiune.

Va dura câteva minute, iar accesarea online este mai rapidă și mai ușoară.
Este obligatoriu să furnizați toate informațiile solicitate în acest formular (dacă nu se specifică altfel), în caz contrar, solicitarea dvs. va fi întârziată.

1

Numele și adresa
Prenume
Nume de familie
Adresă

Cod poștal
Locuiți la o altă adresă?

Nu

Da

Dacă da, nu este necesar să ne furnizați această adresă, dar am putea solicita mai multe informații mai târziu.
Număr de telefon (opțional)
E-mail (opțional)
Furnizarea unei adrese de e-mail ne oferă o metodă ușoară și rapidă de a vă contacta în legătură cu solicitarea dvs.

Informații incorecte
Dacă am tipărit informații incorecte, vă rugăm să le tăiați și să scrieți informațiile corecte.

2

Naționalitatea
Dacă aveți mai multe naționalități, vă rugăm să le includeți pe toate.
(Nu vă cunoașteți naționalitatea? Vă rugăm să consultați secțiunea 7)

3

(mai multe informații - P4)

V-ați schimbat domiciliul în ultimele 12 luni?
Nu

Da

Dacă da, vă rugăm să ne furnizați orice adresă anterioară unde ați locuit în timpul ultimului an, în caz contrar,
solicitarea dvs. ar putea fi întârziată.

Cod poștal
Dacă această adresă a fost peste hotare, ați fost înregistrat în Marea Britanie ca votant din diasporă?

Nu

Da

( Barcode goes here )
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Sunteți singura persoană cu vârsta de 16 ani sau peste care locuiește la adresa actuală? (opțional)
Da, sunt singura persoană cu vârsta de 16 ani sau peste care locuiește la această adresă.

5

(mai multe informații - P4)

Data nașterii
Dacă nu vă cunoașteți data nașterii, vă rugăm să bifați dacă aveți vârsta de:
Z

6

Z

L

L

A

A

A

A

sub 18 ani

18-75 de ani

76 de ani sau peste

(Nu vă cunoașteți data nașterii? Vă rugăm să consultați secțiunea 7)

(mai multe informații - P4)

Numărul de Asigurare Națională
Ați putea găsi acest număr pe fluturașul dvs. de salariu, sau pe scrisori oficiale legate de taxe, pensii sau indemnizații.
(Nu vă cunoașteți Numărul de Asigurare Națională? Vă rugăm să consultați secțiunea 7)

7

Nu vă cunoașteți naționalitatea, data nașterii sau Numărul de Asigurare Națională? Vă rugăm să ne spuneți motivul
Dacă nu ne puteți oferi aceste informații, v-am putea cere alte înscrisuri doveditoare înainte de procesarea solicitării dvs.

8

V-ați schimbat numele?
Vă rugăm să menționați cel mai recent nume anterior (opțional).

Vă rugăm să menționați data la care v-ați schimbat numele (opțional)
Z

9

Z

L

L

A

A

A

(mai multe informații - P4)

A

Nu puteți vota personal?
Dacă nu puteți merge personal la secția de votare în ziua votării, vă rugăm să alegeți cum doriți să votați și vă vom trimite un formular de
solicitare sau puteți descărca un formular de solicitare la adresa yourvotematters.co.uk

Prin poștă

Prin împuternicit (cineva care votează în numele dvs.)

10 Registrul public
Registrul public este un extras din registrul electoral, dar nu este utilizat pentru alegeri. Acesta poate fi cumpărat de oricine și este adesea
utilizat pentru a putea confirma informațiile referitoare la nume și adresă.
(mai multe informații - P4)

Vă rugăm să bifați dacă nu doriți ca numele și adresa dvs. să fie incluse în registrul public.

11 Declarație
Locuiesc în prezent la această adresă. Declar pe proprie răspundere faptul că informațiile din acest formular sunt adevărate.
Înțeleg faptul că informațiile pe care le-am declarat în acest formular vor fi utilizate în registrul electoral.
Înțeleg că dacă nu completez solicitarea pentru înregistrare atunci când mi se solicită acest lucru, aș putea fi pasibil/ă de o amendă de 80 GBP.
Înțeleg că furnizarea de informații false cu bună știință în acest formular reprezintă o infracțiune și că, în cazul în care aș fi condamnat/ă, aș fi
pasibil/ă de închisoare pe o perioadă de până la șase luni sau aș fi pasibil/ă de plata unei amenzi nelimitate.

Semnătura

Data de astăzi

Z

Z

L

L

A

A

A

A

Dacă aveți nevoie de ajutor în completarea acestui formular, vă rugăm
să ne contactați utilizând datele de la P1.

( Barcode goes here )
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Naționalitatea
Dacă aveți mai multe naționalități, vă rugăm să le includeți pe toate. Vă puteți înregistra pentru a vota în Marea Britanie dacă sunteți cetățean britanic, irlandez sau al Uniunii Europene, sau cetățean al Commonwealth-ului ce are permisiunea de a intra și rămâne în Marea Britanie sau care
nu necesită o asemenea permisiune. Ați putea avea nevoie de dovezi suplimentare legate de naționalitatea dvs. sau ar putea fi nevoie ca noi să
vă verificăm naționalitatea sau statutul de imigrare, comparându-le cu documentele guvernamentale.

Sunteți singura persoană cu vârsta de 16 ani sau peste care locuiește la adresa dvs?
Nu este obligatoriu să răspundeți la această întrebare. Totuși, în fiecare an, biroul dvs. de înregistrări în scopuri electorale trimite scrisori către
fiecare gospodărie pentru a se asigura de faptul că persoanele potrivite sunt înregistrate pentru votare. Biroul dvs. de înregistrări în scopuri
electorale ar putea să nu fie nevoit să trimită aceste scrisori către gospodăria dvs. în viitorul apropriat dacă le precizați că sunteți singura persoană
cu vârsta de 16 ani sau peste care locuiește la adresa dvs. actuală.

Data nașterii
Dacă nu vă cunoașteți data nașterii, vă rugăm să menționați data pe care o treceți pe documentele oficiale (de exemplu, pe pașaport sau pe
permisul de conducere) sau bifați una dintre căsuțe. Data de naștere vă identifică și vă confirmă eligibilitatea de a vota.

V-ați schimbat numele?
De exemplu, v-ați căsătorit și v-ați schimbat numele. Nu este necesar să ne oferiți detalii despre schimbarea numelui, dar ne va ajuta să vă
identificăm. Dacă această informație nu este furnizată, atunci ar putea fi necesar să prezentați înscrisuri doveditoare suplimentare.

Registrul public
Există două registre. De ce? Utilizând informațiile primite de la oameni, ofițerii de înregistrare țin două registre - registrul electoral și registrul
public (cunoscut și sub numele de registru modificat).
Registrul electoral
Registrul electoral listează numele și adresele tuturor persoanelor
înregistrate pentru a vota în cadrul alegerilor publice.
Registrul este utilizat în scopuri electorale, precum asigurarea faptului
că doar persoanele eligibile pot vota. Este utilizat și pentru alte scopuri
limitate specificate de lege, precum:
detectarea ilegalităților (de ex. fraude)
contactarea persoanelor pentru serviciul de jurat
verificarea solicitărilor pentru credite.

•
•
•

Registrul public
Registrul public este un extras din registrul electoral, dar nu este utilizat
pentru alegeri. Poate fi cumpărat de către orice persoană, companie
sau organizație. De exemplu, este utilizat de companii sau organizații
caritabile pentru a confirma datele legate de nume și adrese. Numele și
adresa dvs. vor fi incluse în registrul public, cu excepția cazului în care
cereți să fie eliminate. Eliminarea datelor din registrul public nu vă va
afecta dreptul de vot.

Dacă vă îngrijorează faptul că numele și adresa dvs. din registru v-ar putea afecta siguranța, pot exista și alte opțiuni disponibile pentru dvs. În
anumite circumstanțe, vă puteți înregistra fără ca numele și adresa dvs. să fie afișate în registru. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să vă contactați biroul de înregistrare în scopuri electorale. Puteți găsi adresa acestora la P1 a acestui formular. Puteți afla mai multe informații despre ambele
registre și despre cum vor fi utilizate acestea, accesând gov.uk/register-to-vote

Declarație de confidențialitate
Vom utiliza informațiile oferite de dvs. doar în scopuri electorale. Vom avea grijă de informațiile cu caracter personal și vom urma legislația
legată de protecția datelor. Nu vom oferi informații personale legate de dvs. sau orice informații personale pe care le-ați oferi altor persoane sau
organizații, în afară de cazurile în care suntem obligați prin lege.
Baza legală pentru colectarea informațiilor din acest formular constă în faptul că sunt necesare pentru performanța unei sarcini efectuate în
interes public și pentru exercitarea autorității oficiale cu care a fost investit ofițerul de înregistrare electorală, așa cum este stabilit în Legea privind
reprezentarea populară din 1983 și regulamentele asociate.
Unele dintre informațiile colectate în acest formular vor fi clasificate drept date personale cu caracter special. Acestea sunt procesate din motive
importante de interes public, așa cum este stabilit în Reprezentarea Legii Poporului din 1983 și regulamentele asociate. Pentru a procesa acest tip de
informații, operatorul de date trebuie să aibă un document relevant legat de politica ce reglementează modul în care aceste informații vor fi gestionate.
Ofițerul de înregistrare electorală este operatorul de date: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Ar trebui să consultați notificarea de confidențialitate la <<web>> pentru mai multe informații legate de procesarea datelor personale.

Probleme cu formularul?

Contactați-vă ofițerul de înregistrare electorală dacă aveți nevoie de ajutor în înțelegerea sau completarea acestui formular – sau dacă aveți
nevoie de acest formular tipărit cu caractere de dimensiuni mai mari sau în alt format. Puteți găsi adresa acestora la P1 a acestui formular.

( Barcode goes here )
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