
TÁMOGATÓ NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ:(i) Civil társadalmi kezdeményezés a tömeges biometrikus megfigyelési gyakorlatok betiltására

2. Nyilvántartási szám az Európai Bizottságnál: ECI(2021)000001 3. A gyűjtési időszak kezdő- és zárónapja: 17/02/2021 - 01/08/2022

4. A kezdeményezés internetcíme az Európai Bizottság nyilvántartásában: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000001

5. A kezdeményezés címe: Civil társadalmi kezdeményezés a tömeges biometrikus megfigyelési gyakorlatok betiltására

6. A kezdeményezés célkitűzései: Felkérjük az Európai Bizottságot, hogy az alapvető jogokba való indokolatlan beavatkozás elkerülése érdekében szigorúan szabályozza a biometrikus technológiák használatát. Kérjük a
Bizottságot, hogy mind jogilag, mind a gyakorlatban tiltsa meg a biometrikus azonosítás olyan megkülönböztetés nélküli vagy önkényes felhasználását, amely jogellenes tömeges megfigyeléshez vezethet. Nem engedhető meg,
hogy állami vagy magánszervezetek ilyen behatoló jellegű rendszereket fejlesszenek ki, telepítsenek (még kísérleti jelleggel sem) vagy használjanak, mivel ez az emberek alapvető jogaiba való szükségtelen vagy aránytalan
beavatkozáshoz vezethet.A tömeges biometrikus megfigyelés tagállamokban történő és uniós ügynökségek általi alkalmazása bizonyítottan az uniós adatvédelmi jog megsértését eredményezte, és indokolatlanul korlátozta az
emberek jogait, többek között a magánélethez, a szólásszabadsághoz, a tiltakozáshoz és a megkülönböztetésmentességhez való jogát. A biometrikus megfigyelés, profilalkotás és előrejelzés széles körű alkalmazása veszélyezteti
a jogállamiságot és legalapvetőbb szabadságainkat.Ebben az európai polgári kezdeményezésben ezért arra kérjük a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan jogi aktusra, amely az általános adatvédelmi rendeletben és a
bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelvben foglalt általános tilalmakra épülve és azokat teljes mértékben tiszteletben tartva biztosítja, hogy az uniós jog kifejezetten és konkrétan megtiltsa a tömeges
biometrikus megfigyelést.
7. A nyilvántartásba vett kapcsolattartó személyek neve és e-mail-címe: Diego Javier NARANJO BARROSO (diego.naranjo@edri.org), Riccardo COLUCCINI (riccardo.coluccini@hermescenter.org)

8. A kezdeményezés weboldala (ha van ilyen): https://reclaimyourface.eu/

AZ ALÁÍRÓKNAK KELL KITÖLTENIÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL: - E formanyomtatvány minden mezője kötelezően kitöltendő.
„Kijelentem, hogy fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és ezt a kezdeményezést eddig még nem támogattam.”

Lásd az Európai Bizottságnak az európai polgári kezdeményezésről szóló nyilvános weboldalán azon személyazonosító számokat/személyi azonosító okmányok számát, amelyek egyikét meg kell adni.
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1. E formanyomtatvány minden aláírója a következő tagállam állampolgára: Magyarország

(i) A formanyomtatványt egy lapra kell kinyomtatni. A szervezői csoport használhat mindkét oldalon nyomtatott lapot is. A nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatok központi online gyűjtési rendszerbe történő feltöltése céljából az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott kódot kell használni.

Adatvédelmi nyilatkozat:Az (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) összhangban az e formanyomtatványon megadott személyes adatait kizárólag a kezdeményezés támogatására használják fel és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából bocsátják az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére. Ön ezen kezdeményezés szervezői csoportjától
kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint kezelésük korlátozását.Az Ön adatait a szervezői csoport a kezdeményezésnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásától számított legfeljebb egy hónapig, vagy a gyűjtési időszak kezdetétől számított legfeljebb 21 hónapig tárolják, attól függően, hogy melyik következik be
korábban. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legfeljebb az eljárás lezárultát követő egy hónapig.Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.A kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője, vagy adott esetben az általa létrehozott jogi személy az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.Az
adatvédelmi  tisztviselő  (ha  van  ilyen)  elérhetőségei  hozzáférhetők  e  kezdeményezésnek  az  Európai  Bizottság  nyilvántartásában  szereplő  internetes  oldalán,  az  e  formanyomtatvány  4.  pontjában  megadottak  szerint.Az  Ön személyes  adatait  fogadó  és  kezelő  nemzeti  hatóságok  elérhetőségei,  valamint  a  nemzeti  adatvédelmi  hatóságok  kapcsolattartási  adatai
megtalálhatók  az  alábbi  címen:  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hu.


