
FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:(i) Iniciatíva občianskej spoločnosti na zákaz praktík biometrického hromadného sledovania

2. Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2021)000001 3. Dátumy začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení: 17/02/2021 - 01/08/2022

4. Webová adresa tejto iniciatívy v registri Európskej komisie: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000001

5. Názov tejto iniciatívy: Iniciatíva občianskej spoločnosti na zákaz praktík biometrického hromadného sledovania

6. Ciele iniciatívy: Vyzývame Európsku komisiu, aby prísne regulovala používanie biometrických technológií a zabránila tak neprimeranému zasahovaniu do základných práv. Konkrétne žiadame Komisiu, aby v právnych predpisoch
i v praxi zakázala náhodné alebo svojvoľné využívanie biometrických údajov takými formami, ktoré môžu viesť k nezákonnému hromadnému sledovaniu. Tieto systémy narúšajúce súkromie nesmú verejné ani súkromné subjekty
vyvíjať, zavádzať (ani na skúšobnom základe) ani používať, pokiaľ by mohli viesť k zbytočnému alebo neprimeranému zasahovaniu do základných práv ľudí.Z dôkazov vyplýva, že biometrické hromadné sledovanie v členských
štátoch a agentúrach EÚ viedlo k porušovaniu právnych predpisov EÚ o ochrane údajov a k neprimeranému obmedzeniu práv ľudí vrátane ich práva na súkromie, práva na slobodu prejavu, práva na protest a práva nebyť
diskriminovaný. Rozsiahle využívanie biometrického sledovania, profilovania a predvídania predstavuje hrozbu pre právny štát a naše najzákladnejšie slobody.V tejto európskej iniciatíve občanov preto vyzývame Komisiu, aby
navrhla právny akt, ktorý bude vychádzať zo všeobecných zákazov stanovených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov a v smernici o presadzovaní práva, a bude ich plne rešpektovať, s cieľom zabezpečiť, aby právne
predpisy EÚ výslovne a konkrétne zakázali hromadné sledovanie biometrických údajov.

7. Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: Diego Javier NARANJO BARROSO (diego.naranjo@edri.org), Riccardo COLUCCINI (riccardo.coluccini@hermescenter.org)

8. Webové sídlo tejto iniciatívy (ak existuje): https://reclaimyourface.eu/

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI - Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné.
„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto iniciatívu ešte nepodporil/nepodporila.“

ÚPLNÉ MENO/MENÁ PRIEZVISKO/PRIEZVISKÁ BYDLISKO DÁTUM
NARODENIA

DÁTUM PODPIS

1. Všetci signatári na tomto formulári sú občanmi: Slovensko

(i) Formulár musí byť vytlačený na jednom hárku. Skupina organizátorov môže použiť obojstranný hárok. Na účely nahratia vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme do centrálneho online systému na zber vyhlásení sa použije kód, ktorý sprístupní Európska komisia.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od skupiny organizátorov tejto iniciatívy prístup k
vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania.Skupina organizátorov uchováva vaše údaje na obdobie maximálne jedného mesiaca po predložení iniciatívy Európskej komisii alebo 21 mesiacov po začatí plynutia lehoty na zber vyhlásení, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správneho alebo súdneho konania ich možno uchovávať po
uvedených lehotách najviac jeden mesiac od dátumu ukončenia tohto konania.Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate,
že došlo k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov.Zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, je prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ho kontaktovať použitím údajov uvedených v tomto formulári.Kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak je uvedená) sú
dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri  Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formuláru.Kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-
protection?lg=sk.


