
SOL·LICITUD PER L´APROFITAMENT DE PLACES EN EL TRANSPORT ESCOLAR NO 
OBLIGATORI I PER ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS CURS 2019/2020 (SERVEI NO 
GRATUÏT) 
 
Dades del pare/mare/tutor/tutora 
 
Nom i cognoms :______________________________________________________ 
 
DNI/NIE/passaport :____________________________________________________ 
 
Adreça :______________________________Localitat i codi postal :______________ 
 
Telèfon :______________________Correu electrònic : ________________________ 
 
Dades dels/ de les alumnes 
 
Nom i cognoms                Data de naixement            Centre d´Ensenyament         Curs 
 
 
 
Si no es comunica el contrari s´entendrà que farà ús del servei d´anada i tornada i que autoritzeu a que 
l´acompanyant del servei de transport escolar pugui deixar a l´alumne/a a la parada de tornada al municipi 
sense familiar o persona designada a tal efecte en el servei de tornada. Les parades són les previstes pels 
alumnes d´ESO i comunicades als diferents centres per al curs 2019/2020 
 
Parada anada :____________________________( ha de coincidir amb  una  parada del transport d´ESO) 
 
Parada tornada :___________________________( ha de coincidir amb una parada del transport d´ESO) 
 
D´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets 
Digitals, informem que les dades personals facilitades per aquests aprofitaments seran incloses en un fitxer automatitzat 
sota la responsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ, per poder dur a terme la gestió d´aquest 
aprofitament de places. 
La base jurídica del tractament de les dades és el consentiment que mitjançant el present vostè ens dona i que podrà ser 
revocat en qualsevol moment. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les 
obligacions legals i únicament es cediran a les administracions o organismes sempre que així ho requereixin 
expressament per tal de complir amb les obligacions especifiques i en els altres casos en que existeixi una obligació 
legal que ho requereixi. 
 
Vostè té dret a obtenir, en tot moment, confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a 
accedir a les seves dades personals, rectificar-ne les inexactes o sol·licitar-ne la seva supressió quan aquestes ja no 
siguin necessàries, acreditant la seva identitat. 
Per últim, li recordem que les seves dades no seran transferides a un tercer país i que vostè té dret a presentar una 
reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que consideri que s’infringeixen els seus 
drets de protecció de dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016).  
 
 
Aquest aprofitament de seient no és gratuït . 
 
Autoritzo al CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ a que tracti les dades proporcionades 
mitjançant el present. 
 
Noms i Cognoms: 
 
Signatura i data: 
 


