
EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN TUENILMAUSLOMAKE:(i) Kansalaisaloite ”Biometristen tietojen avulla tapahtuvan joukkovalvonnan kieltäminen”

2. Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2021)000001 3. Tuenilmausten keruuajan alkamis- ja päättymispäivät: 17/02/2021 - 01/08/2022

4. Euroopan komission rekisterissä oleva aloitteen verkko-osoite: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000001

5. Aloitteen nimi: Kansalaisaloite ”Biometristen tietojen avulla tapahtuvan joukkovalvonnan kieltäminen”

6. Aloitteen tavoitteet: Pyydämme Euroopan komissiota sääntelemään tiukasti biometristen teknologioiden käyttöä, jotta voidaan välttää aiheeton puuttuminen perusoikeuksiin. Pyydämme komissiota erityisesti kieltämään sekä
lainsäädännössä että käytännössä biometristen tunnisteiden summittaisen ja mielivaltaisesti kohdennetun käytön, joka voi johtaa laittomaan joukkovalvontaan. Tällaisia yksityisyyttä loukkaavia järjestelmiä ei saa kehittää, ottaa
käyttöön (edes kokeiluluonteisesti) eikä käyttää julkisissa eikä yksityisissä yhteisöissä siltä osin kuin ne voivat johtaa tarpeettomaan tai suhteettomaan puuttumiseen ihmisten perusoikeuksiin.On näyttöä siitä, että EU:n
jäsenvaltioiden ja virastojen harjoittama biometrinen joukkovalvonta on johtanut EU:n tietosuojalainsäädännön loukkauksiin ja että se on aiheettomasti rajoittanut yksilöiden perusoikeuksia, kuten yksityisyyden suojaa,
sananvapautta, oikeutta osoittaa mieltään ja oikeutta olla joutumatta syrjityksi. Biometristen tietojen avulla tapahtuvan valvonnan, profiloinnin ja ennustamisen laajamittainen käyttö on uhka oikeusvaltioperiaatteelle ja kaikkein
perustavimmanluonteisille vapauksillemme.Sen vuoksi kehotamme tässä eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa komissiota esittämään säädösehdotuksen, joka perustuu yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja
lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta annetussa direktiivissä asetettuihin yleisiin kieltoihin ja jossa ne otetaan kaikilta osin huomioon, jotta voidaan varmistaa, että biometristen tietojen avulla tapahtuva
joukkovalvonta erikseen ja nimenomaisesti kielletään EU:n lainsäädännössä.”
7. Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Diego Javier NARANJO BARROSO (diego.naranjo@edri.org), Riccardo COLUCCINI (riccardo.coluccini@hermescenter.org)

8. Aloitteen (mahdollinen) verkkosivusto: https://reclaimyourface.eu/

ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT SUURAAKKOSIN: - Tämän lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia.
”Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle aloitteelle.”

TÄYDELLISET ETUNIMET SUKUNIMET ASUINPAIKKA
(lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa)

SYNTYMÄAIKA PÄIVÄYS ALLEKIRJOITUS

1. Kaikki tämän lomakkeen allekirjoittajat ovat seuraavan jäsenvaltion kansalaisia: Suomi

(i) Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille. Aloitteen järjestäjäryhmä voi käyttää myös kaksipuolista paperiarkkia. Paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset ladataan keskitettyyn verkossa toteutettavaan keruujärjestelmään käyttäen Euroopan komission antamaa koodia.

Tietosuojalauseke:Asetuksen (EU)  2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)  mukaisesti  tässä lomakkeessa ilmoittamianne henkilötietoja  käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen,  ja  tiedot  toimitetaan toimivaltaisille  kansallisille  viranomaisille  tuenilmausten  tarkastamiseksi  ja  vahvistamiseksi.  Teillä  on  oikeus  pyytää  tämän aloitteen järjestäjäryhmältä  pääsyä omiin
henkilötietoihinne,  kyseisten tietojen oikaisua ja  niiden poistamista  sekä niiden käsittelyn  rajoittamista.Järjestäjäryhmä säilyttää henkilötietojanne enintään kuukauden ajan siitä,  kun aloite  on toimitettu  Euroopan komissiolle,  tai  21 kuukautta  keruuajan alkamisesta  sen mukaan,  kumpi  näistä  ajankohdista  on aikaisempi.  Tietoja  voidaan säilyttää edellä  mainittuja
määräaikoja  pidempään hallinnollisia  tai  oikeudellisia  menettelyjä  varten.  Säilytysaika on tällöin  enintään kuukausi  siitä  päivästä,  jona mainituissa menettelyissä on tehty  lopullinen päätös.Teillä  on oikeus tehdä milloin  tahansa valitus tietosuojaviranomaiselle  erityisesti  siinä jäsenvaltiossa,  jossa teillä  on vakinainen asuinpaikka tai  työpaikka taikka jossa väitetty
rikkominen  on  tapahtunut,  jos  katsotte,  että  tietojanne  on  käsitelty  lainvastaisesti,  sanotun  kuitenkaan  rajoittamatta  muita  hallinnollisia  muutoksenhakukeinoja  tai  oikeussuojakeinoja.Aloitteen  järjestäjäryhmän  edustaja  tai  tapauksen  mukaan  sen  perustama  oikeushenkilö  on  yleisessä  tietosuoja-asetuksessa  tarkoitettu  rekisterinpitäjä,  ja  kyseiseen  henkilöön  tai
oikeushenkilöön voi  ottaa yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa olevia yhteystietoja.Tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty)  yhteystiedot ovat saatavilla tämän lomakkeen 4 kohdassa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä.Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten
tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi.


