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Iďte on-line

Registrácia k voľbám

Rýchle a jednoduché vyplnenie formulára na
gov.uk/register-to-vote
Registrácia k voľbám
K voľbám sa môžete registrovať, ak:

Taktiež musíte byť:

• Rezident (spravidla žiť) vo Veľkej Británii a musí

vám byť viac ako 16 rokov (ale hlasovať nebudete
môcť kým vám nebude 18 rokov).

• Občan Veľkej Británie, Írska alebo Európskej únie, alebo
• Občan britského spoločenstva, ktorý má právo na vstup alebo pobyt vo Veľkej
Británii alebo takéto povolenie nepotrebuje.

Bude to trvať iba niekoľko minút a on-line je to jednoduchšie a ľahšie.
Na tomto formulári je potrebné vyplniť všetky požadované informácie (pokiaľ nie je uvedené inak), v opačnom prípade môže dôjsť k oneskoreniu
vašej žiadosti.

1

Vaše meno a adresa
Meno
Priezvisko
Vaša adresa

PSČ
Žijete na inej adrese?

Nie

Áno

Ak áno, túto adresu nemusíte uvádzať v tento okamih, ale neskôr vás môžeme požiadať o viac informácií.
Telefónne číslo (voliteľné)
E-mail (voliteľný)
Uvedenie vašej e-mailovej adresy nám poskytne rýchly a jednoduchý spôsob, ako vás v súvislosti s vašou žiadosťou kontaktovať.

Nesprávne informácie
Ak ste uviedli informáciu, ktorá je nesprávna, preškrtnite ju a napíšte správnu.

2

Vaša národnosť
Ak máte viac ako jednu národnosť, uveďte všetky, prosím.
(Nepoznáte svoju národnosť? Pozrite časť 7)

3

(viac informácií P4)

Presťahovali ste sa počas posledných 12 mesiacov?
Nie

Áno

Ak áno, uveďte predchádzajúce adresu, na ktoré ste v priebehu uplynulého roka žili, v opačnom prípade môže byť
vaša žiadosť oneskorená.

PSČ
Ak táto adresa bola v zámorí, boli ste registrovaní vo Veľkej Británii ako volič zo zámoria?

Nie

Áno

( Barcode goes here )
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4

Ste jediná osoba staršia ako 16 rokov, ktorá na vašej aktuálnej adrese žije? (voliteľné)
Áno, som jediná osoba staršia ako 16 rokov, ktorá na tejto adrese žije.

5

(viac informácií S4)

Vaše dátum narodenia
Ak svoj dátum narodenia nepoznáte, zaškrtnite, či ste:
D

6

D

M

M

R

R

R

R

Mladší 18 rokov

18-75 rokov

76 rokov alebo viac

(Nepoznáte svoje dátum narodenia? Pozrite časť 7).

(viac informácií S4)

Číslo vášho národného poistenia
Nájdete ho na výplatnej páske alebo na oficiálnych dokumentoch, ktoré sa týkajú daní, dôchodkov alebo sociálnych dávok.
(Nepoznáte číslo svojho národného poistenia? Pozrite časť 7)

7

Nepoznáte svoju národnosť, dátum narodenia ani číslo národného poistenia? Prosím, uveďte dôvod
Ak tieto detaily nemôžete uviesť, môžeme vás pred spracovaním vašej žiadosti požiadať o ďalšie dôkazy.

8

Zmenili ste svoje priezvisko?
Uveďte svoje predchádzajúce meno (voliteľné).

Uveďte dátum, kedy ste si svoje meno zmenili (voliteľné).
D

9

D

M

M

R

R

R

(viac informácií S4)

R

Nemôžete voliť osobne
Ak sa nemôžete vo volebný deň dostaviť do volebnej miestnosti, vyberte si, ako by ste chceli voliť a my vám zašleme formulár žiadosti
alebo si svoju žiadosť stiahnite zo stránok yourvotematters.co.uk

Poštou

V zastúpení (niekto hlasuje vaším menom)

10 Otvorený register
Otvorený register je výpis z volebného registra, pri voľbách sa nepoužíva. Môže si kúpiť ktokoľvek, často sa používa
na overenie mena a adresy.
(viac informácií P4)

Zaškrtnite, ak nechcete, aby vaše meno a adresy boli uvedené v otvorenom registri.

11 Vyhlásenie
Momentálne bývam na tejto adrese. Informácie v tomto formulári sú podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia pravdivé.
Rozumiem, že informácie, ktoré uvediem na tomto formulári budú použité na registráciu vo voľbách.
Rozumiem, že ak nepodá žiadosť o registráciu, v okamihu, keď som k to povinný/á, môže mi byť udelená pokuta vo výške 80£. Rozumiem,
že vedomé uvedenie falošných informácií v tomto formulári a je trestným činom a ak budem usvedčený/a, môžem čeliť trestu odňatia slobody
na dobu šiestich mesiacov a/alebo neobmedzené pokute.

Podpis

Dnešný dátum

D

D

M M

R

R

R

R

Ak potrebujete pomoc s vyplnením tohto formulára,
kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na S1.

( Barcode goes here )
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Vaša národnosť
Ak máte viac ako jednu národnosť, uveďte všetky, prosím. Registrovať sa k voľbám vo Veľkej Británii sa môžete iba ak ste občanom Veľkej
Británii, Írska alebo EÚ alebo občanom spoločenstva, ktorý má právo na vstup či pobyt vo Veľkej Británii alebo takéto povolenie nepotrebuje.
Možno budeme potrebovať doplňujúce dôkaz ohľadom vašej národnosti, alebo môžeme skontrolovať vašu národnosť či štatút imigranta podľa
vládnych záznamov.

Ste jediná osoba staršia ako 16 rokov, ktorá na vašej adrese žije?
Na túto otázku nemusíte odpovedať. Avšak, vaša volebná registračná kancelária každý rok pošle do každej domácnosti listy, aby sa zabezpečilo,
že sa k voľbám zaregistrujú tí správni ľudia. Vaša volebná registračná kancelária tieto listy nemusí do vašej domácnosti v blízkej budúcnosti
zasielať, ak je informujete, že ste na danej adrese jediná osoba staršia ako 16 rokov.

Vaše dátum narodenia
Ak svoj dátum narodenia nepoznáte, uveďte dátumu, ktorý je na vašich oficiálnych dokladoch (napríklad pasu alebo vodičského preukazu) alebo
zaškrtnite jedno z polí. Váš dátum narodenia vás identifikuje, potvrdzuje vašu oprávnenosť k voľbám a možno ho použiť na vyzvanie ľudí na výkon
funkcie porotcu.

Zmenili ste svoje priezvisko?
Napríklad ste mohli uzavrieť manželstvo a svoje meno tak zmeniť. Detaily o zmene svojho mena nemusíte uvádzať, ale pomôže nám to s vašou
identifikáciou. Ak táto informácia nie je uvedená, potom budete musieť predložiť dodatočný dôkaz.

Otvorený register
Existujú dva registre Prečo? Registrační úradníci spravujú dva registre, na základe informácií získaných od verejnosti - volebný register
a otvorený register (tiež známy ako upravovaný register).
Volebný register
Vo volebnom registra sú uvedené mená adresy všetkých, ktorí sú
registrovaní na hlasovanie vo verejných voľbách.
Register sa používa pre volebné účely, napríklad zabezpečenie toho,
že voliť budú iba oprávnené osoby. Takisto sa používa k ďalším
obmedzeným účely špecifikovaným v zákone, napríklad:
zistenie trestného činu (napríklad podvodu)
kontaktovanie osôb na účely výkonu funkcie porotcu
kontrolu žiadostí o úver.

•
•
•

Otvorený register
Otvorený register je výpis z volebného registra, pri voľbách sa nepoužíva.
Zakúpiť si ho môže ktorákoľvek osoba, spoločnosť alebo organizácia.
Napríklad ho používajú spoločnosti a charitatívne organizácie na potvrdenie mena a adresy. Vaše meno a adresa bude v otvorenom registri
uvedená, pokiaľ nepožiadate o ich odstránenie.
Odstránenie vašich detailov z otvoreného registra nijako neovplyvňuje
vaše hlasovacie právo.

Ak máte obavy, že uvedenie všetkého mená a adresy v registri môže ovplyvniť vašu bezpečnosť, existujú ďalšie možnosti, ktoré máte
k dispozícii. Za určitých okolností sa môžete zaregistrovať bez toho aby vaše meno a adresa boli v registri uvedené. Ak chcete získať viac
informácií, kontaktujte vašu volebnú registračnú kanceláriu, prosím. Ich adresu nájdete na S1 tohto formulára. Viac informácií o oboch registroch
a spôsobe ich použitia nájdete na stránkach gov.uk/register-to-vote

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Informácie, ktoré nám poskytnete použijeme iba na účely volieb. Osobné informácie spracujeme bezpečne a budeme dodržiavať legislatívu
v oblasti ochrany údajov. Informácie o vás ani žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nepredáme iným osobám alebo organizáciám,
s výnimkou prípadov, keď sme k tomu zaviazaní zákonom.
Zákonný základ pre zhromaždenie informácií v tomto formulári je taký, že je nevyhnutný pre výkon úkonu vo verejnom záujme a výkon činnosti
volebného úradu, ako je stanovené v Zákone o ľuďoch z roku 1983 a súvisiacich smerniciach.
Niektoré z informácií, ktoré sú v tomto formulári zhromaždené, sú klasifikované ako osobné údaje špeciálna kategória. Sú spracované pre účel
výrazného verejného záujmu, ako je stanovené v zákone o ľuďoch z roku 1983 a súvisiacich smerniciach. Pre spracovanie tohto typu informácií
musí mať kontrolór dát relevantný dokument, ktorý stanovuje ako budú tieto informácie spracované.
Kontrolórom dát je volebný úrad: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov nájdete v oznámení na <<web>>.

Problémy s formulárom?

Ak potrebujete pomôcť s porozumením alebo vyplnením tohto formulára, kontaktujte svoju volebnú kanceláriu alebo ak potrebujete tento formulár vytlačený veľkým písmom alebo v inom formáte. Ich adresu nájdete na S1 tohto formulára.

( Barcode goes here )
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