STEUNBETUIGINGSFORMULIER VOOR HET EUROPEES BURGERINITIATIEF(i) Voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU
1. Alle ondertekenaars op dit formulier zijn onderdanen van: Nederland

2. Registratienummer van de Europese Commissie: ECI(2020)000003

3. Begin- en einddatum van de verzamelperiode: 25/09/2020 - 25/09/2021

4. Internetadres van het initiatief in het register van de Europese Commissie: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2020/000003
5. Titel van het initiatief: Voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU
6. Doelstellingen van het initiatief: Onderwerp:Ons doel is om in de hele EU de invoering van onvoorwaardelijke basisinkomens te bewerkstelligen die het materiële bestaan en de mogelijkheid van eenieder om deel te nemen aan
de samenleving als onderdeel van haar economisch beleid waarborgen. Dit doel wordt bereikt terwijl het binnen de bevoegdheden blijft die de Verdragen aan de EU hebben toegekend.Doelstellingen:We verzoeken de Commissie
van de EU een voorstel in te dienen voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU, die de regionale verschillen verkleinen om de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU te versterken.Hiermee wordt het doel
gerealiseerd van de gezamenlijke verklaring van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie, waarin zij in 2017 hebben verklaard dat "de EU en haar lidstaten ook ondersteuning [zullen] bieden voor
efficiënte, duurzame en billijke socialebeschermingsstelsels om een basisinkomen te garanderen" om ongelijkheid te bestrijden.

7. Naam en e-mailadres van de geregistreerde contactpersonen: Klaus SAMBOR (klaus.sambor@aon.at), Ronald BLASCHKE (blaschke@grundeinkommen.de)

8. Website van het initiatief (indien van toepassing): https://eci-ubi.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."
VOLLEDIGE VOORNAMEN

(i)

ACHTERNAMEN

VERBLIJFPLAATS
(straat, nummer, postcode, plaats, land)

GEBOORTEDATUM

DATUM

HANDTEKENING

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.

