
DIKJARAZZJONI TA' APPOĠĠ GĦALL-INIZJATTIVA TAĊ-ĊITTADINI EWROPEJ:(i) Inizjattiva tas-soċjetà ċivili għal projbizzjoni ta’ prattiki ta’ sorveljanza bijometrika tal-massa

2. Numru ta' reġstrazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea: ECI(2021)000001 3. Dati ta' bidu u tmiem tal-perjodu ta' ġbir: 17/02/2021 - 01/08/2022

4. Indirizz ta' sit web ta' din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2021/000001

5. Titolu ta' din l-inizjattiva: Inizjattiva tas-soċjetà ċivili għal projbizzjoni ta’ prattiki ta’ sorveljanza bijometrika tal-massa

6. Għanijiet tal-inizjattiva: Nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex tirregola b’mod strett l-użu tat-teknoloġiji bijometriċi sabiex tiġi evitata interferenza żejda fid-drittijiet fundamentali. B’mod partikolari, aħna nitolbu lill-Kummissjoni
tipprojbixxi, fil-liġi u fil-prattika, użi indiskriminati jew immirati b’mod arbitrarju tal-bijometrika li jistgħu jwasslu għal sorveljanza illegali tal-massa. Dawn is-sistemi intrużivi m’għandhomx jiġu żviluppati, skjerati (anke fuq bażi ta’ prova)
jew użati minn entitajiet pubbliċi jew privati sakemm dawn jistgħu jwasslu għal interferenza bla bżonn jew sproporzjonata mad-drittijiet fundamentali tan-nies.L-evidenza turi li l-użi tas-sorveljanza bijometrika tal-massa fl-Istati
Membri u mill-aġenziji tal-UE rriżultaw fi ksur tal-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, u rrestrinġew b’mod mhux xieraq id-drittijiet tal-persuni inklużi l-privatezza tagħhom, id-dritt għal-libertà tal-espressjoni, id-dritt għall-protesta u li
ma ssirx diskriminazzjoni kontrihom. L-użu mifrux tas-sorveljanza bijometrika, it-tfassil ta’ profili u t-tbassir huwa theddida għall-istat tad-dritt u l-libertajiet l-aktar bażiċi tagħna.F’din l-ECI, aħna għalhekk inħeġġu lill-Kummissjoni biex
tipproponi att legali li jibni fuq, u jirrispetta bis-sħiħ, il-projbizzjonijiet ġenerali fil-GDPR u l-LED biex jiġi żgurat li d-dritt tal-UE jipprojbixxi b’mod espliċitu u speċifiku s-sorveljanza bijometrika tal-massa.

7. Ismijiet u l-indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta' kuntatt: Diego Javier NARANJO BARROSO (diego.naranjo@edri.org), Riccardo COLUCCINI (riccardo.coluccini@hermescenter.org)

8. Is-sit web ta' din l-inizjattiva (jekk jeżisti): https://reclaimyourface.eu/

TRID TIMTELA MILL-FIRMATARJI B'ITTRI KAPITALI - Il-kaxxi kollha f'din il-formola huma obbligatorji.
“B'dan jien niċċertifika li l-informazzjoni li pprovdejt f'din il-formola hija korretta u li jien m'appoġġajtx diġà din l-inizjattiva.”

Ara s-sit web tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej għan-numri ta' identifikazzjoni personali/numri ta' dokumenti ta' identifikazzjoni personali, li jrid jiġi pprovdut wieħed minnhom.

ISMIJIET SĦAĦ KUNJOMIJIET NUMRU TAD-DOKUMENT TA'
IDENTIFIKAZZJONI PERSONALI

TIP TA' NUMRU TA' IDENTIFIKAZZJONI
PERSONALI JEW DOKUMENT

DATA FIRMA

1. Il-firmatarji kollha f'din il-formola huma ċittadini ta': Malta

(i) Il-formola għandha tiġi stampata fuq folja waħda. Il- grupp ta' organizzaturi jista' juża folji miż-żewġ naħat. Sabiex jiġu mtella' d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura fil-forma ta' karta fis-sistema ċentrali ta' ġbir online jintuża kodiċi li jingħata għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni Ewropea.

Stqarrija ta' privatezza:Skont ir-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), id-data personali tiegħek pprovduta f'din il-formola se tintuża biss għall-appoġġ tal-inizjattiva u se tkun disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-fini ta' verifika u ċertifikazzjoni. Inti għandek id-dritt li titlob mill-grupp ta' organizzaturi ta' din l-
inizjattiva l-aċċess, ir-rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek.Id-data tiegħek se tinħażen mill-grupp ta' organizzaturi għal perjodu massimu ta' żamma ta' xahar wara l-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni Ewropea jew 21 xahar wara l-bidu tal-perjodu ta' ġbir, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Hija tkun tista' tinżamm lil hinn
minn dawn il-limiti ta' żmien fil-każ ta' proċedimenti amministrattivi jew legali, għal mhux aktar minn xahar wara d-data tal-għeluq ta' dawn il-proċedimenti.Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, għandek id-dritt li tressaq fi kwalunkwe ħin ilment quddiem awtorità tal-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari fl-Istat Membru tiegħek
ta' residenza abitwali, post tax-xogħol jew post tal-ksur allegat, jekk taħseb li d-data tiegħek tkun ipproċessata illegalment.Ir-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn xieraq, l-entità ġuridika maħluqa minnu, huwa/hija l-kontrollur skont it-tifsira tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u jistgħu jiġu kkuntattjati bl-użu tad-dettalji mogħtija
f'din il-formola.Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (jekk ikun hemm) huma disponibbli fl-indirizz web ta' din l-inizjattiva fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea, kif previst fil-punt 4 ta' din il-formola.Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità nazzjonali li se tirċievi u tipproċessa d-data personali tiegħek u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni
tad-data huma disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=mt.


