
EUROOPA KODANIKUALGATUSE TOETUSAVALDUSE VORM:(i) Kodanikuühiskonna algatus massilise biomeetrilise jälgimise keelustamiseks

2. Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2021)000001 3. Kogumisperioodi algus- ja lõppkuupäev: 17/02/2021 - 01/08/2022

4. Algatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000001

5. Algatuse pealkiri: Kodanikuühiskonna algatus massilise biomeetrilise jälgimise keelustamiseks

6. Algatuse eesmärgid: Me kutsume Euroopa Komisjoni üles rangelt reguleerima biomeetriatehnoloogiate kasutamist, et vältida põhjendamatut sekkumist põhiõigustesse. Eelkõige palume komisjonil keelata nii seaduses kui ka
praktikas biomeetriliste andmete valimatu või meelevaldse kasutamise, mis võib viia ebaseadusliku massilise jälgimiseni. Selliseid sekkuvaid süsteeme ei tohi välja töötada ega kasutada (isegi mitte katsetamise eesmärgil) ning
neid ei tohiks kasutada ka avalik-õiguslikud või eraõiguslikud üksused, kui need võivad põhjustada tarbetut või ebaproportsionaalset sekkumist inimeste põhiõigustesse.Tõendid näitavad, et massiline biomeetriline jälgimine
liikmesriikides ja ELi ametites on kaasa toonud ELi andmekaitsealaste õigusaktide rikkumise ja piiranud põhjendamatult inimeste õigusi, sealhulgas nende eraelu puutumatust, õigust sõnavabadusele, õigust meelt avaldada ja
õigust mittediskrimineerimisele. Biomeetrilise jälgimise, profiilianalüüside tegemise ja prognoosimise laialdane kasutamine ohustab õigusriiki ja meie põhivabadusi.Seepärast kutsume käesolevas Euroopa kodanikualgatuses
komisjoni üles esitama õigusakti ettepaneku, mis põhineb isikuandmete kaitse üldmääruses ja õiguskaitsedirektiivis sätestatud üldistel keeldudel ning austab neid täielikult tagamaks, et massiline biomeetriline jälgimine oleks ELi
õigusega sõnaselgelt ja konkreetselt keelatud.

7. Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid: Diego Javier NARANJO BARROSO (diego.naranjo@edri.org), Riccardo COLUCCINI (riccardo.coluccini@hermescenter.org)

8. Algatuse veebisait (kui see on olemas): https://reclaimyourface.eu/

TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA: - Kõik käesoleva vormi lahtrid on kohustuslikud.
„Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust algatust varem toetanud.“

Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbrit (millest üks tuleb esitada) vt Euroopa kodanikualgatuse jaoks Euroopa Komisjoni loodud veebisaiti.

TÄIELIK EESNIMI PEREKONNANIMI ISIKUKOOD KUUPÄEV ALLKIRI

1. Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi kodanikud: Eesti

(i) Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajate rühm võib trükkida lehe mõlemale poolele. Paberil kogutud toetusavalduste veebipõhisesse toetusavalduste kogumise kesksüsteemi üleslaadimiseks kasutatakse Euroopa Komisjoni antud koodi.

Avaldus  isikuandmete  puutumatuse  kohta:Vastavalt  määrusele  (EL)  2016/679  (isikuandmete  kaitse  üldmäärus)  kasutatakse  teie  isikuandmeid,  mis  on  sellel  vormil  esitatud,  üksnes  algatuse  toetamiseks  ja  need  tehakse  pädevatele  riiklikele  asutustele  kättesaadavaks  ainult  kontrollimiseks  ja  tõendamiseks.  Teil  on  õigus  taotleda  algatuse  korraldajate  rühmalt
juurdepääsu  oma isikuandmetele,  nende andmete  parandamist,  kustutamist  ja  nende töötlemisele  piirangute  seadmist.Korraldajate  rühm säilitab  teie  andmeid  maksimaalse  säilitamisaja  jooksul,  mis  on  üks  kuu  pärast  algatuse  esitamist  Euroopa Komisjonile  või  21  kuud pärast  kogumisperioodi  algust,  olenevalt  sellest,  kumb kuupäev  on  varasem.  Haldus-  või
kohtumenetluse korral  võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt  üks kuu pärast  menetluse lõppu.Ilma et  see piiraks muude halduslike või  õiguslike kaitsevahendite kohaldamist,  on teil  õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele,  eelkõige liikmesriigis,  kus on teie alaline elukoht,  töökoht  või  väidetava rikkumise toimumiskoht,  kui  leiate,  et  teie andmeid on
töödeldud õigusvastaselt.Algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindaja on vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning temaga saab ühendust võtta käesoleval vormil esitatud kontaktandmete abil.Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse
vormi punktis 4 esitatud algatuse veebiaadressil Euroopa Komisjoni registris.Teie isikuandmeid vastu võtva ja töötleva riikliku asutuse ja riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=et.


