ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА: 1
End the Cage Age
1.Всички поддръжници, включени в настоящия формуляр, разполагат с личен идентификационен номер, издаден от: БЪЛГАРИЯ
Вж. част В от приложение III на Регламент (ЕС) № 211/2011 за личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност, един от които трябва да бъде посочен.
2.Регистрационен номер в Европейската комисия: ECI(2018)000004
3.Дата на регистрация: 11/09/2018
4.Уеб адрес на настоящата предложена гражданска инициатива в регистъра на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000004
5.Наслов на настоящата предложена гражданска инициатива: End the Cage Age
6.Предмет: Стотици милиони селскостопански животни в ЕС са държани в клетки през по-голямата част от живота си, а това им причинява големи страдания. Призоваваме Европейската комисия да сложи край на
това нечовешко отношение към селскостопанските животни.
7.Основни цели: Клетките причиняват страдание на огромен брой селскостопански животни всяка година. Те са една ненужна жестокост, тъй като съществуват системи, отличаващи се с по-хуманно отношение към
животните, при които не се използват клетки.
Затова приканваме Комисията да предложи законодателство за забрана на използването на:
•
клетки за кокошки носачки, зайци, ярки, бройлери за разплод
пъдпъдъци, патици и гъски;
•
родилни боксове за свине майки;
•
боксове за свине майки, ако те вече не са забранени
•
индивидуални боксове за телета, ако вече не са забранени
8.Имена и адреси на електронна поща на регистрираните лица за контакт: Léopoldine CHARBONNEAUX (Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org), Olga KIKOU (olga.kikou@ciwf.org)
9.Имена на другите регистрирани организатори: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA
10.Уебсайт на настоящата предложена гражданска инициатива (ако има такъв): www.endthecageage.eu
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОДДРЪЖНИЦИТЕ С ГЛАВНИ БУКВИ - Ако не е посочено друго, всички полета в настоящия формуляр са задължителни.
С настоящото удостоверявам, че информацията, предоставена от мен в настоящия формуляр, е вярна и че подкрепям настоящата предложена гражданска инициатива за първи път.
Изпратете обратно на: End the Cage Age, Compassion in World Farming, Place du Luxembourg 12, 1050 Ixelles, Brussels, BELGIUM
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Формулярът се отпечатва на един лист. Организаторите могат да използват двете страни на листа.
Подписът не е задължителен, ако формулярът се подава по електронен път чрез системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн, посочена в член 6 от Регламент (ЕС) № 211/2011.

Декларация за поверителност на личните данни: В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните Вашите лични данни ще бъдат използвани само за подкрепа на инициативата и ще бъдат предоставени на компетентните национални органи за проверка и удостоверяване. Вие имат е право да поискате от организаторите на тази инициатива достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на
личните Ви данни. Вашите данни ще се съхраняват от организаторите за максимален срок за съхранение от 18 месеца след датата на регист риране на предложената гражданска инициатива, или един месец след внасянето на инициативата в Комисията, в зависимост от това коя от двете дати е по-ранна. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства за
максимален срок от една седмица след датата на приключване на тези производства. Без да се засягат които и да бил о други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете по всяко време жалба до орган за з ащита на данните, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви
данни са обработвани незаконосъобразно. Организаторите на гражданската инициатива са администратори по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и с тях може да бъде установен контакт, като се използват данните, предоставени в настоящия формуляр. Данните за контакт на длъжностно лице за защита на данните (ако има такова) са посочени на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на
Европейската комисия, както е предвидено в настоящия формуляр. Данните за контакт на националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, и данните за контакт на националните органи за защит а на данните, са посочени на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg.

