
STEUNBETUIGINGSFORMULIER VOOR HET EUROPEES BURGERINITIATIEF(i) Initiatief van het maatschappelijk middenveld voor een verbod op grootschalig biometrisch toezicht

2. Registratienummer van de Europese Commissie: ECI(2021)000001 3. Begin- en einddatum van de verzamelperiode: 17/02/2021 - 01/08/2022

4. Internetadres van het initiatief in het register van de Europese Commissie: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000001

5. Titel van het initiatief: Initiatief van het maatschappelijk middenveld voor een verbod op grootschalig biometrisch toezicht

6. Doelstellingen van het initiatief: Wij roepen de Europese Commissie op strikte regels voor het gebruik van biometrische technologieën op te stellen om ongepaste inmenging in de grondrechten te voorkomen. Wij verzoeken de
Commissie met name om willekeurig en op willekeurige wijze gericht gebruik van biometrische gegevens dat tot onrechtmatig grootschalig toezicht kan leiden, in de wet en in de praktijk te verbieden. Dit soort in de privésfeer
binnendringende systemen kan leiden tot onnodige of onevenredige inmenging in de grondrechten van mensen en mag daarom niet worden ontwikkeld, ingezet (zelfs niet bij wijze van proef) of door publieke of particuliere entiteiten
worden gebruikt.Het is aangetoond dat het gebruik van grootschalig biometrisch toezicht in lidstaten en door EU-agentschappen heeft geleid tot inbreuken op het EU-recht inzake gegevensbescherming en tot onnodige beperking
van de rechten van mensen, waaronder het recht op privacy en op vrije meningsuiting en het recht om te betogen en om niet te worden gediscrimineerd. Het wijdverbreide gebruik van biometrisch toezicht, profilering en
voorspelling vormt een bedreiging voor de rechtsstaat en onze meest fundamentele vrijheden.In dit EBI dringen wij er daarom bij de Commissie op aan een rechtshandeling voor te stellen die voortbouwt op en volledig in
overeenstemming is met de algemene verbodsbepalingen in de algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving, en er op die manier voor te zorgen dat het EU-recht
grootschalig biometrisch toezicht uitdrukkelijk en specifiek verbiedt.
7. Naam en e-mailadres van de geregistreerde contactpersonen: Diego Javier NARANJO BARROSO (diego.naranjo@edri.org), Riccardo COLUCCINI (riccardo.coluccini@hermescenter.org)

8. Website van het initiatief (indien van toepassing): https://reclaimyourface.eu/

DOOR DE ONDERTEKENAARS IN TE VULLEN IN BLOKLETTERS - Alle velden op dit formulier moeten worden ingevuld.
"Ik verklaar hierbij dat de gegevens in dit formulier juist zijn en dat ik dit initiatief nog niet eerder heb gesteund."

Voor de persoonlijke identificatienummers/persoonlijke identificatiedocumentnummers, waarvan er een moet worden verstrekt: zie de website van de Europese Commissie over het Europees burgerinitiatief.

VOLLEDIGE VOORNAMEN ACHTERNAMEN PERSOONLIJK IDENTIFICATIENUMMER DATUM HANDTEKENING

1. Alle ondertekenaars op dit formulier zijn onderdanen van: België

(i) Het formulier moet op één blad worden afgedrukt. De groep organisatoren mag het blad recto verso bedrukken. Om papieren steunbetuigingen in het centrale online verzamelsysteem op te laden, moet een door de Commissie beschikbaar gestelde code worden gebruikt.

Privacyverklaring:Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen uw op dit formulier vermelde persoonsgegevens uitsluitend ter ondersteuning van het initiatief worden gebruikt en aan de bevoegde nationale instanties ter beschikking worden gesteld ter verificatie en certificering. U heeft het recht om de groep
organisatoren van dit  initiatief  te verzoeken om inzage, rectificatie,  verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.Uw gegevens zullen door de groep organisatoren worden bewaard voor een maximale bewaringstermijn van één maand na de indiening van het  initiatief  bij  de Europese Commissie of  21 maanden na het  begin van de
verzamelperiode, al naargelang welk moment het eerst komt. In het geval van administratieve of juridische procedures kan de bewaringstermijn worden verlengd tot uiterlijk een maand na de datum van afronding van deze procedures.Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht om te allen tijde een
klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.De vertegenwoordiger van de groep organisatoren van het initiatief of, in voorkomend geval, de door haar gecreëerde
juridische entiteit, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met wie u contact kan opnemen aan de hand van de in dit formulier verstrekte gegevens.De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (in voorkomend geval) zijn beschikbaar op het internetadres van dit initiatief in het register
van de Europese Commissie, als vermeld in punt 4 van dit formulier.De contactgegevens van de nationale instantie die uw persoonsgegevens zal ontvangen en verwerken en de contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zijn te vinden op: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=nl.


