ANEXO II
Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)
De acordo com o RGPD, O Município enquanto responsável pelo tratamento, informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente formulário. Pode exercer os direitos
previstos no art. 13º, designadamente: Direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição, de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações, deve consultar http://www.cm-guimaraes.pt/p/rgpd

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

A empresa

pessoa coletiva com o NIPC

,

sediada em
Conservatória

e matriculada na
do

Registo

Comercial

de

representada por

sob o

Nº

,

na qualidade de

,

promotora do projeto de investimento candidato ao Projeto Económico de Interesse Municipal, previstos no
Regulamento de Projetos Económicos de Interesse Municipal, vem por meio desta declarar que:
a) São verdadeiras todas as informações constantes do formulário de candidatura e anexos.
b) Manterá afeto à respetiva atividade o investimento a realizar, bem como a sua localização
geográfica, no concelho de Guimarães, durante um período mínimo de 10 anos, a contar da data
da realização integral do investimento.
c) Dispõe de contabilidade regularmente organizada de acordo com a normalização contabilística e
outras disposições legais em vigor para o respetivo setor de atividade;
d) Não se candidatou a apoios da mesma natureza para as mesmas despesas de investimento que
integram a presente candidatura;
e) Dispõe ou irá dispor de um sistema de controlo adequado à análise e ao acompanhamento do
projeto, nos termos requeridos;
f)

Possui ou irá proceder à regularização do licenciamento da sua unidade industrial, nos termos
requeridos;

g) Manterá os postos de trabalho existentes à data da candidatura até ao final da vigência do
Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais.
h) Tem a situação contributiva regularizada perante o Estado e a Segurança Social;
i)

Apresenta condições de viabilidade auto-sustentável a prazo;

j)

Possui capacidade técnica e de gestão para executar o projeto;

k) Os promotores comprometem-se a cumprir as regras de contratação pública e dos normativos
nacionais e comunitários em matéria de ambiente, igualdade de oportunidades e concorrência;
l)

Não iniciará o investimento até à data da notificação da aprovação prévia da concessão de
incentivos.

Data:

/

/

Assinatura:
Mod. 578/SQ 2

