FORMULAR DE DECLARAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ:(i) Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected [Stop (((5G))) – Să fim conectați, dar și protejați]
Pentru numerele de identificare personale/numerele documentelor de identificare personale dintre care trebuie indicat unul singur, a se vedea site-ul internet al Comisiei Europene privind inițiativa cetățenească europeană.

(i) Formularul

trebuie imprimat pe o singură filă. Grupul de organizatori poate utiliza ambele părți ale filei.

6. Obiectivele inițiativei: Implementarea tehnologiei 5G ne pune în pericol drepturile la un mediu sănătos, libertate și viață privată.
Solicităm Comisiei să propună acte legislative pentru a proteja cetățenii și mediul de aceste amenințări:
1. Toți semnatarii prezentului formular sunt cetățeni ai următoarelor state: România
2. Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: ECI(2021)000009

1. Radiațiile au un efect negativ asupra oamenilor, faunei și florei. Limitele actuale de expunere oferă o protecție insuficientă, în special
pentru persoanele vulnerabile (cum ar fi copiii, femeile însărcinate, pacienții, persoanele în vârstă), animale, insectele polenizatoare și
plante
– Trebuie adoptate reglementări în vederea protejării tuturor formelor de viață împotriva radiațiilor generate de frecvențele radio și
microunde *

3. Data începerii și data încheierii perioadei de colectare: 01/03/2022 - 01/03/2023
4. Adresa de internet a inițiativei în registrul Comisiei Europene:
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009
5. Titlul inițiativei: Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected [Stop (((5G))) – Să fim
conectați, dar și protejați]
7. Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact înregistrate: Pernille
SCHRIVER (stop5Geci@protonmail.com), Elisabeth Birgit MADSEN
(E.B.Madsen@protonmail.com)

2. Odată cu implementarea tehnologiei 5G va exploda numărul de dispozitive electronice conectate, antene și sateliți. Aceasta va avea ca
urmare un consum nesustenabil de energie, emisii de radiații, mineritul dăunător și poluarea, punând în pericol biodiversitatea și habitatele
naturale
– Trebuie adoptate reglementări mai stricte pentru a proteja mediul de toate impacturile tehnologiei 5G și ale digitalizării*
3. Tehnologia 5G permite colectarea masivă de date și supravegherea prin intermediul obiectelor conectate. Acest lucru va spori riscul
criminalității informatice, al scurgerii de date, al furtului, al revânzării și al utilizării abuzive a inteligenței artificiale
– Trebuie adoptate reglementări în vederea asigurării unei protecții eficace a datelor pentru a ne proteja viața privată, securitatea și
libertatea *
* propuneri punctuale în anexă

8. Site-ul internet al inițiativei (dacă este cazul): https://signStop5G.eu
DE COMPLETAT CU MAJUSCULE DE CĂTRE SEMNATARI: - Este obligatorie completarea tuturor rubricilor din prezentul formular.
„Certific prin prezenta că informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și că nu am mai susținut anterior această inițiativă.”
PRENUMELE COMPLETE

NUMELE DE FAMILIE

NUMĂRUL PERSONAL DE IDENTIFICARE TIPUL NUMĂRULUI SAU DOCUMENTULUI
/ NUMĂRUL DOCUMENTULUI DE
DE IDENTIFICARE PERSONAL
IDENTIFICARE PERSONAL

DATE

SEMNĂTURA

Declarație de confidențialitate:În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular vor fi utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și vor fi puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita
grupului de organizatori ai acestei inițiative accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea acestora, ștergerea acestora și restricționarea prelucrării acestora.Datele dumneavoastră vor fi stocate de către grupul de organizatori pentru o perioadă de păstrare maximă de o lună de la depunerea inițiativei la Comisia Europeană sau de 21 de luni de la
începutul perioadei de colectare, luându-se în considerare prima dintre aceste date. Datele dumneavoastră ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul unor proceduri administrative sau judiciare, pentru o perioadă de maximum o lună de la data încheierii procedurilor în cauză.Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac
administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal.Reprezentantul
grupului de organizatori ai inițiativei sau, dacă este cazul, entitatea juridică constituită de acesta este operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și poate fi contactat utilizând datele de contact furnizate în prezentul formular.Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă există) sunt disponibile la adresa de internet a acestei
inițiative din registrul Comisiei Europene, astfel cum se prevede la punctul 4 din prezentul formular.Datele de contact ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_ro

