ANEXO VI
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CESIÓN E TRATAMENTO DE DATOS EN RELACIÓN COA EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS DO
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (PRTR).
PROGRAMA B. SUBVENCIÓNS PARA A MELLORA DAS COLECCIÓNS BIBLIOGRÁFICAS EN FORMATO FÍSICO DO PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA
CT235A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA TITULARES DE BIBLIOTECAS E/OU AXENCIAS DE LECTURA PÚBLICAS INTEGRADAS NA
REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA.

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

INFORMACIÓN SOBRE A ACTUACIÓN NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (PRTR)
Identificación da actuación

Programa B. Subvencións para a mellora das coleccións bibliográficas en formato físico

Compoñente do PRTR a que pertence a actividade

Compoñente 24 Revalorización da industria cultural

Medida (reforma ou investimento) da compoñente
PRTR a que pertence a actividade, indicando, se é o
caso, a submedida

C24.I2 Dinamización da cultura ao longo do territorio. Proxecto 4 Dotación de
bibliotecas.

Etiquetaxe climática e ambiental asignada á medida
(reforma ou investimento) ou, se é o caso, á
submedida

A medida ten un impacto previsible nulo ou insignificante sobre o obxectivo
medioambiental relacionado dada a sua natureza.

No desenvolvemento das actuacións necesarias para a consecución dos obxectivos definidos no compoñente C24. dinamización da cultura ao
longo do territorio. Proxecto 4 Dotación de bibliotecas, declara coñecer a normativa que é de aplicación, en particular os seguintes apartados
do artigo 22, do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia:
1. A letra d) do apartado 2: «solicitar, a efectos de auditoría e control do uso de fondos en relación coas medidas destinadas á execución de
reformas e proxectos de investimento no marco do plan de recuperación e resiliencia, nun formato electrónico que permita realizar procuras e
nunha base de datos única, as categorías harmonizadas de datos seguintes:
i. O nome do perceptor final dos fondos;
ii. o nome do contratista e do subcontratista, cando o perceptor final dos fondos sexa un poder adxudicador de conformidade co Dereito da
Unión ou nacional en materia de contratación pública;
iii. os nomes, apelidos e datas de nacemento dos titulares reais do perceptor dos fondos ou do contratista, segundo defínese no artigo 3, punto
6, da Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello;
iv. unha lista de medidas para a execución de reformas e proxectos de investimento no marco do plan de recuperación e resiliencia, xunto co
importe total do financiamento público de ditas medidas e que indique a contía dos fondos desembolsados no marco do Mecanismo e doutros
fondos da Unión».
2. Apartado 3: «Os datos persoais mencionados no apartado 2, letra d), do presente artigo só serán tratados polos Estados membros e pola
Comisión para os efectos e duración da correspondente auditoría da aprobación da xestión orzamentaria e dos procedementos de control
relacionados coa utilización dos fondos relacionados coa aplicación dos acordos a que se refiren os artigos 15, apartado 2, e 23, apartado 1. No
marco do procedemento de aprobación da xestión da Comisión, de conformidade co artigo 319 do TFUE, o Mecanismo estará suxeito á
presentación de informes no marco da información financeira e de rendición de contas integrada a que se refire o artigo 247 do Regulamento
Financeiro e, en particular, por separado, no informe anual de xestión e rendemento».
Conforme ao marco xurídico exposto,
MANIFESTA:
Acceder á cesión e tratamento dos datos cos fins expresamente relacionados nos artigos citados.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,
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