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Äänestäjä on äänestänyt vaalisalaisuutensa säilyttäen ja niin, ettei hänen vaalivapauttaan ole loukattu.
The voter has voted without breaching election secrecy and without having his/her electoral liberty violated.
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Fuengirola. Av de las Salinas 12

Fuengirola. Av de las Salinas 6
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