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Wybory komunalne 2021 w dn. 14.03.2021
Wniosek o

wydanie karty do
głosowania

Kliknij tu, aby
złożyć wniosek

Znajdź swój lokal
wyborczy

Lokale dostępne dla
osób

niepełnosprawnych



Informacje urzędowe,
tłumaczenie DAJ ZNAK:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą online.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi

informacjami. To samo dotyczy informacji o
ochronie danych, na które należy się zgodzić przed

wysłaniem zgłoszenia.
O karty do głosowania i dokumenty do głosowania
korespondencyjnego można ubiegać się tylko dla

siebie, nie dla innej osoby.
Zostaniesz poproszony o wypełnienie wszystkich pól,

aby umożliwić jednoznaczną identyfikację Twojej
osoby.

Przed złożeniem wniosku prosimy o sprawdzenie
danych i ewentualne wydrukowanie wniosku dla

własnych potrzeb.
Jeśli przez przypadek wyślesz wniosek więcej niż
jeden raz, możliwe jest, że tylko pierwszy wniosek
zostanie wzięty pod uwagę przez biuro wyborcze

(nawet jeśli zapomniałeś adresu, na który powinna
zostać wysłana karta do głosowania i uzupełniłeś

go w drugim wniosku). W takim przypadku prosimy o
bezpośredni kontakt z Biurem Wyborczym (patrz

Kontakt).
Zgubione karty do głosowania nie mogą być

wymienione.Kliknij tu, by
przejść dalej
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Tytuł naukowy

Imiona (jak w dowodzie)

Data urodzenia

Dzień Miesiąc Rok

Podstawowe dane osoby wnioskującej

Adres zameldowania

Kod pocztowy

Nazwisko
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Miejscowość (nie można zmienić, tylko
Frankfurt nad Menem)

Ulica

Nr domu

Dodatkowe informacje adresowe, np.
jakie nazwisko na skrzynce na listy

Dane kontaktowe wnioskującego

Pola z * są wymaganeKliknij tu, by
przejść dalej

Twój adres email

Twój nr telefonu (nie jest wymagany)



 Wysłać na mój adres domowy

Kliknij tu, by
przejść dalej

Adres wysyłki

Karta do głosowania

Wysłać na inny adres
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POTWIERDZENIE: Podstawowe dane osoby wnioskującej

Tu pojawią się podane przez Ciebie powyżej
dane: Imię, nazwisko, adres, data urodzenia

oraz dane kontaktowe.

Tu możesz jeszcze zmienić swoje dane

Karta do głosowania

Tu pojawi się podany przez Ciebie adres do
wysyłki kart do głosowania.

Jeśli chcesz, tu możesz podać zmienić
swój  adres
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Tu musisz zaznaczyć i potwierdzić, że zapoznałeś się 
z informacjami o ochronie danych osobowych

Tu musisz zaznaczyć i potwierdzić, że zgadzasz się na
przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu zgłoszenia
na wybory

Wraz z wysłaniem tego wniosku Twoje dane zostaną
przekazane do odpowiedniego biura wyborczego

Wyślij, aby ostatecznie dokonać zgłoszenia online. 
Po wysłaniu zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie zgłoszenia

w formie PDF - warto go zapisać! 

Pola z * są wymagane


