FORMULARZ DEKLARACJI POPARCIA DLA EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ:1
Więcej niż edukacja – kształtowanie aktywnych i odpowiedzialnych obywateli
1.Wszyscy sygnatariusze niniejszego formularza posiadają osobisty numer identyfikacyjny: POLSKA

Zob. część C załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w odniesieniu do osobistych numerów identyfikacyjnych/numerów osobistych dokumentów tożsamości, z których jeden musi zostać podany
2.Numer rejestracji nadany przez Komisję Europejską: ECI(2016)000003

3.Data rejestracji: 06/10/2016
4.Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej: Więcej niż edukacja – kształtowanie aktywnych i odpowiedzialnych obywateli
6.Przedmiot: Zestaw środków zachęcających, obejmujących wsparcie i monitorowanie, służących rozwijaniu edukacji obywatelskiej w programach nauczania na wszystkich poziomach formalnego kształcenia w całej Europie, w
celu kształtowania demokratycznych obywateli.
7.Główne cele: Demokratyczne społeczeństwo opiera się na udziale obywateli, wspólnych wartościach oraz zdolności krytycznego myślenia. Komisja powinna wspierać państwa członkowskie w wypełnianiu obowiązku
polegającego na umożliwianiu młodym ludziom ze wszystkich środowisk rozwijanie kompetencji pozwalających na odpowiedzialnie uczestnictwo w życiu społecznym. W celu promowania spójności konieczne jest koordynowanie
działań w całej Unii poprzez ustanowienie długoterminowego planu działania, określenie poziomów odniesienia, zapewnienie państwom wsparcia, przeprowadzanie ocen okresowych i dzielenie się najlepszymi praktykami.

8.Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail zarejestrowanych osób wyznaczonych do kontaktu: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.Imiona i nazwiska innych zarejestrowanych organizatorów: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej (jeżeli taka istnieje): http://morethaneducation.eu/
WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE (DRUKOWANYMI LITERAMI) - O ile nie przewidziano inaczej, wszystkie pola niniejszego formularza są obowiązkowe.
Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że nie wyraziłem dotychczas poparcia dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej.
PEŁNE IMIĘ/IMIONA

1
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NAZWISKO/NAZWISKA

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, państwo)

OBYWATELSTWO

OSOBISTY NUMER
IDENTYFIKACYJNY

DATA I PODPIS2

Formularz należy wydrukować na pojedynczym arkuszu. Organizatorzy mogą używać arkuszy zadrukowanych dwustronnie.
Podpis nie jest obowiązkowy, jeżeli formularz składany jest elektronicznie za pomocą systemu zbierania deklaracji on-line, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

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.

