ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА:(i) Въвеждане на безусловни основни доходи (БОД) в целия ЕС
1. Всички поддръжници, включени в този формуляр, са граждани на: Германия

2. Регистрационен номер в Европейската комисия: ECI(2020)000003

3. Начална и крайна дата на срока за събиране на изявления за подкрепа: 25/09/2020 - 25/09/2021

4. Уебадрес на инициативата в регистъра на Европейската комисия: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2020/000003
5. Наслов на инициативата: Въвеждане на безусловни основни доходи (БОД) в целия ЕС
6. Цели на инициативата: Предмет:Нашата цел е да се започне въвеждането на безусловни основни доходи в целия ЕС, които обезпечават материалното съществуване на всеки човек и възможността да участва в
обществото като част от икономическата му политика. Тази цел трябва да се постигне в рамките на компетентностите, предоставени на ЕС от Договорите.Цели:Искаме от Европейската комисия да внесе
предложение за безусловни основни доходи в целия ЕС, които да намалят регионалните различия с цел засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС. С това ще се постигне целта
на съвместното изявление на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия от 2017 г., в което се заявява, че за да водят борба с неравенството, „ЕС и неговите държави членки ще оказват
също така подкрепа за ефективни, устойчиви и справедливи системи за социална закрила, които да гарантират основен доход.“

7. Имена и адреси на електронна поща на регистрираните лица за контакт: Klaus SAMBOR (klaus.sambor@aon.at), Ronald BLASCHKE (blaschke@grundeinkommen.de)

8. Уебсайт на инициативата (ако има такъв): https://eci-ubi.eu

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОДДРЪЖНИЦИТЕ С ГЛАВНИ БУКВИ - Всички полета в този формуляр са задължителни.
„Декларирам, че информацията, предоставена от мен в този формуляр, е вярна и че подкрепям тази инициатива за първи път.“
ПЪЛНИ СОБСТВЕНИ ИМЕНА

1

ФАМИЛНИ ИМЕНА

АДРЕС
(улица, номер, пощенски код, град, държава)1

ДАТА
НА РАЖДАНЕ

ДАТА

ПОДПИС

Германски граждани, пребиваващи извън страната, само ако са регистрирали настоящото си място на постоянно пребиваване в съответното компетентно германско дипломатическо представителство в чужбина.

(i)

Формулярът се отпечатва на един лист. Групата на организаторите може да използва двете страни на листа. За целите на качването на изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, в централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн се използва код, предоставен от Европейската комисия.

Декларация за поверителност:В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) личните Ви данни, предоставени с този формуляр, ще се използват единствено за подкрепа на инициативата и ще се предоставят на компетентните национални органи с цел проверка и удостоверяване. Имате право да
поискате от групата на организаторите на тази инициатива достъп до личните Ви данни, както и коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните Ви данни. Вашите данни ще се съхраняват от групата на организаторите за максимален срок на съхранение, съответстващ на по-краткия от следните два срока: един месец след
внасянето на инициативата в Европейската комисия или 21 месеца след началото на срока за събиране на изявления за подкрепа. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства, за максимален срок от един месец след датата на приключване на тези производства. Без
да се засягат други административни или съдебни правни средства за защита, имате право да подадете по всяко време жалба до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви данни са обработвани
незаконосъобразно. Представителят на групата на организаторите на инициативата или, ако е приложимо, учреденото от нея юридическо лице е администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и може да се свържете с тях, като използвате информацията, посочена в този формуляр. Информацията за връзка с
длъжностното лице по защита на данните (ако има такова) се намира на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на Европейската комисия, посочен в точка 4 от този формуляр. Информацията за връзка с националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, и информацията за връзка с националните органи за
защита на данните се намира на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg

