
PRITARIMO EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVAI PAREIŠKIMO FORMA(i) Pilietinės visuomenės iniciatyva dėl masinio biometrinio sekimo uždraudimo

2. Europos Komisijos registracijos Nr.: ECI(2021)000001 3. Rinkimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datos: 17/02/2021 - 01/08/2022

4. Europos Komisijos registre užregistruotos šios iniciatyvos interneto adresas: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000001

5. Šios iniciatyvos pavadinimas: Pilietinės visuomenės iniciatyva dėl masinio biometrinio sekimo uždraudimo

6. Iniciatyvos tikslai: Raginame Europos Komisiją griežtai reglamentuoti biometrinių technologijų naudojimą, kad nebūtų be reikalo ribojamos pagrindinės teisės. Visų pirma prašome Komisijos teisiškai ir praktiškai uždrausti
nesirinktinai arba pasirinktinai naudoti biometrinius duomenis, nes tai gali privesti prie neteisėto masinio sekimo. Negalima leisti, kad viešieji ar privatieji subjektai šias intervencines sistemas kurtų, diegtų (net ir bandymo tikslais) ar
naudotų taip, kad tai galėtų be reikalo ar neproporcingai apriboti pagrindines žmonių teises.Įrodymai rodo, kad valstybėms narėms ir ES agentūroms naudojant masinio biometrinio sekimo praktiką buvo pažeisti ES duomenų
apsaugos teisės aktai ir nepagrįstai apribotos žmonių teisės, įskaitant jų privatumą, teisę į žodžio laisvę, teisę protestuoti ir nebūti diskriminuojamiems. Plačiai paplitęs biometrinis sekimas, profiliavimas ir prognozavimas kelia
grėsmę teisinei valstybei ir pagrindinėms mūsų laisvėms.Todėl šia EPI raginame Komisiją pasiūlyti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) ir Teisėsaugos direktyvoje nustatytais bendraisiais draudimais grindžiamą ir
visiškai juos atitinkantį teisės aktą, kuriuo būtų užtikrinta, kad masinis biometrinis sekimas būtų aiškiai ir konkrečiai uždraustas ES teisėje.

7. Registruotų asmenų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai: Diego Javier NARANJO BARROSO (diego.naranjo@edri.org), Riccardo COLUCCINI (riccardo.coluccini@hermescenter.org)

8. Šios iniciatyvos interneto svetainė (jei yra): https://reclaimyourface.eu/

PILDO PASIRAŠANTIEJI DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS: - Privaloma pildyti visus šios formos laukelius.
„Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai iniciatyvai dar nesu pritaręs.“

Daugiau informacijos apie asmens kodą ar asmens tapatybės dokumento numerį, iš kurių vieną privaloma pateikti, pateikiama Europos Komisijos Europos piliečių iniciatyvų internetinėje svetainėj

VISI VARDAI PAVARDĖS ASMENS KODAS DATA PARAŠAS

1. Visi pasirašiusieji šią formą yra piliečiai: Lietuva

(i) Forma spausdinama ant vieno lapo. Organizatorių grupė gali naudoti ant abiejų pusių atspausdintą lapą. Popierine forma surinktiems pritarimo pareiškimams įkelti į centrinę internetinę rinkimo sistemą naudojamas Europos Komisijos suteiktas kodas.

Privatumo pareiškimas:Remiantis Reglamentu (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), šioje formoje pateikti jūsų asmens duomenys bus naudojami tik su pritarimu iniciatyvai susijusiais tikslais, o kompetentingos nacionalinės institucijos galės su jais susipažinti tik tikrinimo ir tvirtinimo tikslais. Jūs turite teisę prašyti šios iniciatyvos organizatorių
grupės leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą.Jūsų duomenis organizatorių grupė saugos ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo iniciatyvos pateikimo Europos Komisijai dienos arba 21 mėnesį nuo rinkimo laikotarpio pradžios, atsižvelgiant į tai, kuris terminas sueina anksčiau. Administracinio arba teismo proceso atveju jie
gali būti saugomi ilgesnį laiką, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo šio proceso baigimo dienos.Nedarant poveikio galimybei imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje
padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.Iniciatyvos organizatorių grupės atstovas arba, kai tinkama, jos sukurtas juridinis asmuo yra duomenų valdytojai, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ir su jais galima susisiekti naudojantis šioje formoje pateiktais duomenimis.Duomenų apsaugos
pareigūno  (jei  yra)  kontaktiniai  duomenys  Europos  Komisijos  registre  pateikti  šios  iniciatyvos  interneto  adresu,  kuris  nurodytas  šios  formos  4  punkte.Jūsų  asmens  duomenis  gausiančios  ir  tvarkysiančios  kompetentingos  nacionalinės  institucijos  ir  nacionalinių  duomenų  apsaugos  institucijų  kontaktiniai  duomenys  pateikti  adresu  http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/data-protection?lg=lt.


