FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:1
End the Cage Age
1.Všetci signatári na tomto formulári sú osoby s pobytom alebo občania: SLOVENSKO

Vyplnené petičné hárky, prosím, zašlite na adresu: End the Cage Age, Compassion in World Farming, Place du Luxembourg 12, 1050 Ixelles, Brussels, BELGIUM
2.Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2018)000004

3.Dátum registrácie: 11/09/2018
4.Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000004
5.Názov navrhovanej iniciatívy občanov: End the Cage Age
6.Predmet iniciatívy: Stovky miliónov hospodárskych zvierat v EÚ musia trpieť, pretože sú väčšiu časť svojho života chované v klietkach. Vyzývame Európsku komisiu, aby ukončila toto nehumánne zaobchádzanie s
hospodárskymi zvieratami.
7.Hlavné ciele: Klietky spôsobujú utrpenie obrovskému počtu hospodárskych zvierat každý rok. Sú kruté a zbytočné, pretože systémy poskytujúce lepšie životné podmienky a fungujúce bez klietok sú životaschopným modelom.
Komisia sa preto vyzýva, aby navrhla právne predpisy s cieľom zakázať používanie:
•
klietok pre nosnice, králiky, mládky, plemenné brojlery, plemenné nosnice,
prepelice, kačky a husi;
•
pôrodných klietok pre prasnice;
•
kotercov pre prasnice tam, kde ešte nie sú zakázané;
•
jednomiestne koterce pre teľatá tam, kde ešte nie sú zakázané.
8.Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: Léopoldine CHARBONNEAUX (Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org), Olga KIKOU (olga.kikou@ciwf.org)
9.Mená ďalších registrovaných organizátorov: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA
10.Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje): www.endthecageage.eu
VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI - Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné, ak nie je uvedené inak.
Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto navrhovanú iniciatívu občanov ešte nepodporil/nepodporila.
ÚPLNÉ MENÁ

1
2

PRIEZVISKÁ
vrátane
RODNÉHO PRIEZVISKA

POBYT
(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)

DÁTUM A MIESTO
NARODENIA

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ

DÁTUM A PODPIS 2

Formulár má byť vytlačený na jednom hárku. Organizátori môžu použiť obojstranný hárok.
Podpis nie je povinný v prípade, že sa formulár podáva elektronicky prostredníctvom online systému zberu, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.

Vyhlásenie o ochrane súkromia: V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od organizátora tejto iniciatívy prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania. Vaše údaje budú organizátori uchovávať najviac18
mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov alebo jeden mesiac od predloženia tejto iniciatívy Komisii, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správnych alebo súdnych konaní ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden týždeň od dátumu ukončenia týchto konaní. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných
údajov, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracovaniu vašich údajov. Organizátori iniciatívy občanov sú prevádzkovatelia v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ich kontaktovať použitím údajov uvedených vo formulári. Kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v
registri Európskej komisie, ako je uvedené vo formulári vyhlásenia o podpore. Kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk

