Europejska inicjatywa obywatelska: Minority SafePack –
		 milion podpisów za różnorodnością w Europie
Europejska inicjatywa obywatelska: Minority SafePack - milion podpisów za różnorodnością w Europie
Wzywamy UE do poprawy ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz do wzmocnienia
różnorodności kulturowej i językowej w Unii.
Główne cele Europejskiej inicjatywy obywatelskiej: Minority SafePack Initiative
Wzywamy UE do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości
narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii. Akty te powinny
obejmować działania polityczne dotyczące języków regionalnych i mniejszościowych, edukacji i kultury, polityki
regionalnej, uczestnictwa, równości, treści w mediach audiowizualnych i innych oraz wsparcia udzielanego przez
władze regionalne (państwowe).
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Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że nie wyraziłem dotychczas
poparcia dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

Pełne imię/imiona

Pełne imię/imiona

PL

Kod pocztowy

Miejscowość

Państwo (na przykład Polska)

Obywatelstwo
Data i podpis

Numer ewidencyjny PESEL

Data i podpis

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: zgodnie z art. 10 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, dane osobowe przekazane na niniejszym formularzu organizatorom proponowanej inicjatywy zostaną udostępnione jedynie
właściwym organom w celu weryfikacji i poświadczenia liczby ważnych deklaracji poparcia otrzymanych w sprawie tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej) oraz w razie konieczności dalej przetwarzane na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych
dotyczących proponowanej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. 12 rozporządzenia (UE) nr 211/2011). Danych tych nie można wykorzystywać do żadnych innych celów. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych. Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone najpóźniej 18 miesięcy po dacie zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub, w
przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych, najpóźniej tydzień po dacie zakończenia wspomnianych postępowań. • Wszyscy sygnatariusze niniejszego formularza posiadają osobisty numer identyfikacyjny: POLSKA • Numer rejestracji nadany przez Komisję Europejską: ECI(2017)000004 • Data rejestracji: 03/04/2017 • Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w
rejestrze Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2017/000004 • Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail zarejestrowanych osób wyznaczonych do kontaktu: Hans Heinrich HANSEN (hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu), Hunor KELEMEN (kelemen.hunor@minority-safepack.eu) • Imiona i nazwiska innych zarejestrowanych organizatorów:
Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO • Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej (jeżeli taka istnieje): http://www.minority-safepack.eu

