
FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:1
Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr

1.Všetci signatári na tomto formulári sú osoby s pobytom alebo občania: SLOVENSKO

2.Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2019)000007 3.Dátum registrácie: 07/05/2019
4.Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000007
5.Názov navrhovanej iniciatívy občanov: Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr

6.Predmet iniciatívy: Kohézna politika EÚ by mala prikladať mimoriadnu pozornosť regiónom, ktorých etnické, kultúrne, náboženské či jazykové charakteristiky sa odlišujú od okolitých regiónov.

7.Hlavné ciele: V takýchto regiónoch, vrátane zemepisných oblastí, ktoré nemajú udelené žiadne administratívne právomoci, by sa malo predchádzať hospodárskemu zaostávaniu, mal by sa podporovať rozvoj a mali by sa
udržiavať podmienky hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti tak, aby sa špecifické rysy týchto regiónov zachovali nezmenené. Tieto regióny musia mať preto rovnaký prístup k jednotlivým fondom EÚ. Musí sa zaručiť
zachovanie ich špecifických rysov a ich riadny hospodársky rozvoj, aby sa zachoval udržateľný rozvoj EÚ aj jej kultúrna rozmanitosť.

8.Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: Balázs Árpád IZSÁK (izsak.balazs@gmail.com), Attila DABIS (dabis.attila@gmail.com)
9.Mená ďalších registrovaných organizátorov: Roland Rolf DUDDA, Andreas  SCHMALTZ, Péter ÕRY, Franciscus Albert Bernardus JEURSEN, Jordi XUCLA COSTA
10.Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje): www.nationalregions.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.
POBYT

(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)
ÚPLNÉ MENÁ DÁTUM A PODPIS 2PRIEZVISKÁ

vrátane
RODNÉHO PRIEZVISKA

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤDÁTUM A MIESTO
NARODENIA

1 Formulár má byť vytlačený na jednom hárku. Organizátori môžu použiť obojstranný hárok.

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

2 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.


