………………………………………………
miejscowość, data

Pani
Alina Niewiadomska
Prezes
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa
……..………………………………………………
(imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego)

……………………………………………………..
(adres zamieszkania, ulica, nr domu lokalu)

…...…………..……………………………………
(kod pocztowy)

……………………………………………………
(nr PWZDL)

…………………………………………………..
(opcjonalnie adres email)

WNIOSEK
dotyczący wniesienia zastrzeżeń do spisu wyborców

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 156/V/2021 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 grudnia 2021r.1 wnoszę następujące zastrzeżenia dotyczące
nieprawidłowości w sporządzonym spisie wyborców zgromadzenia wyborczego w województwie …………………………..…../zebrania
rejonowego

nr

………………….………….

w

województwie

……………………………………………..,tj.

.……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………… (należy wskazać i uzasadnić nieprawidłowości w sporządzonym spisie wyborców danego zgromadzenia wyborczego
wojewódzkiego/zebrania rejonowego w województwie).
………………………………….
(data)

…………………………………
(podpis)

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Konopacka 4, 03-428.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przyjęcia wniosku, oświadczenia, załatwienia sprawy związanej z
przynależnością do Izby, w związku z organizacją wyborów do samorządu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO). Podanie danych
osobowych jest niezbędne w celu załatwienia sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w klauzuli
informacyjnej na naszej stronie.

1
Zgodnie z § 11 Regulaminu wyboru delegatów zastrzeżenia do listy diagnostów laboratoryjnych posiadających czynne i bierne prawo wyborcze,
o której mowa w § 10 ust. 4 powyżej mogą być wnoszone do Prezesa KRDL w terminie do dnia 11 marca 2022 roku (liczy się dzień doręczenia wniosku do KIDL).
Zastrzeżenia do nieprawidłowości w spisie wyborców sporządzonym dla danego zgromadzenia wyborczego mogą wnosić wyłącznie diagności laboratoryjni, którzy
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze w tym zgromadzeniu wyborczym. Prezes KRDL rozpatruje najpóźniej do dnia 25 marca 2022 roku zastrzeżenia oraz
niezwłocznie w postaci pisemnej lub w drodze korespondencji e-mail powiadamia o sposobie załatwienia wniesionych zastrzeżeń, a gdy zastrzeżenia dotyczą
bezpośrednio innych osób powiadamia również te osoby. Ostateczny spis wyborców przypisanych do danego zgromadzenia wyborczego,
z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie § 10 oraz w wyniku rozstrzygnięć zastrzeżeń o których mowa w § 11 ust. 2 powyżej zostanie opublikowany
na stronie www.kidl.org.pl do dnia 31 marca 2022 roku.

