COMPTE JUSTIFICATIU

AJUTS PER A ACTUACIONS DE FOMENT DE
L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A LES ILLES
BALEARS 2021
CODI SIA
D ECLARACIÓ
D ESTINACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA

CODI DIR3

A04035965

N ÚMERO D’EXPEDIENT
EXERCICI PRESSUPOSTARI
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
Els espais ombrejats els ha de consignar l’Administració.
BENEFICIARI
Persona física
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Persona jurídica
NIF

Denominació social

Concepte

Ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana

Activitat

BOIB de la convocatòria
Dat a de la concessió
Dat a d’execució
Dat a de la justificació
DECLAR que:
a)

Aquest compte justificatiu abasta:

la realització completa de l’activitat subv encionada i conté la totalitat dels justificants imputables al
projecte subvencionat.

la realització parcial (primera/segona) de l’activitat subv encionada i conté els justificants corresponents
al bloc realitzat.

b) Totes les dades contingudes en aquest compte just ificatiu són vertaderes i correctes.
c)

Els justificants originals de les despeses i els ingressos, els cobraments i els pagaments que es detallen est an
custodiats sota la mev a responsabilitat.

d) Els justificants esmentats estan a disposició de qualsevol òrgan de control intern o ext ern de l’Administ ració
autonòmica, estatal o europea.
e)

Em compromet a col·laborar en les actuacions de comprov ació i verificació que l’Administ ració o els seus
òrgans de control considerin necessàries per comprov ar la veracitat o la correcció de les activ itats
subvencionades o de la justificació presentada.

D ATA :
EL REPRESENTANT DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA :
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MEMÒRIA D’ACTUACIÓ

[rúbrica]

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relat iu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al t ract ament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació
vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquest
document .
Tractament de dade s. Les dades personals que conté aquest document seran tractades per l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, atès que aquest model de document no est à
prèviament v inculat a un òrgan concret, responsable del tractament, la informació sobre la prot ecció de dades
s’ampliarà i especificarà en la primera comunicació que faci l’òrgan competent en la matèria sobre la qual se
sol·licita l’exercici de drets.
Exercici de drets i reclamacion s. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus
drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de port abilit at, d’oposició i de no inclusió en
tract aments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els t ermes que est ableix el
Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del t ractament, mitjançant el procediment
«Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals» , prev ist a la Seu Electrònica de la CAIB
(seuelectronica.caib .es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi respost a en el termini d’un mes, la
persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de dret s» dav ant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administ ració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2,
07012 Palma; a/e: protecciod ades@dpd.caib.es).
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