SOL·LICITUD DE PLAÇA EN EL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ CURS 2021-2022
Dades del representant legal (pare, mare o tutor/a legal)
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI/NIE

Adreça familiar

Població

Codi postal

Telèfon mòbil a efectes de notificacions

Adreça electrònica a efectes de notificacions

Dades de l’alumnat sol·licitant (Cal adjuntar una fotografia de carnet, s’accepten formats digitals)
Alumne 1
Nom

Primer cognom

Segon cognom

IDALU*

Centre escolar

Nivell curs 2021-22

Alumne 2
Nom

Primer cognom

Segon cognom

IDALU*

Centre escolar

Nivell curs 2021-22

Alumne 3
Nom

Primer cognom

Segon cognom

IDALU*

Centre escolar

Nivell curs 2021-22

Alumne 4
Nom

Primer cognom

Segon cognom

IDALU*

Centre escolar

Nivell curs 2021-22

DNI/NIE

DNI/NIE

DNI/NIE

DNI/NIE

(*) Codi identificador de l’alumne/a indispensable per tramitar la sol·licitud. En cas que no el sabeu, podeu demanar-lo al
centre d'ensenyament.

Dades del servei
Parada sol·licitada:
Relació de parades: Campdevànol: Colònia Noguera, Colònia Pernau, Hípica, el Roser.
Camprodon: Beget, Rocabruna, Font-rubí, Colònia Estabanell, Salarça/Bolòs.
Ripoll: Can Villaura, Cal Déu, Carrer Progrés, Jutjats (Ctra. Barcelona), Castelladral.
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Autorització per al lliurament de l’alumnat
Autoritzo l’alumne/a a tornar sol/a a casa (a partir de segon de primària)
Persona/es designada/es per recollir l’alumnat (major de 18 anys):
Nom i cognoms

Parentiu

Telèfon

Autorització notificació electrònica
Autoritzo l’enviament de notificacions electròniques del Consell Comarcal del Ripollès per tot allò que faci referència
als actes administratius del servei de transport escolar.

Declaració responsable de la persona signant
· Declaro que totes les dades incorporades a la sol·licitud són certes.
· Declaro que el cobrament per a la utilització del servei s’efectuï mitjançant domiciliació bancària al número de compte:
El mateix número de compte autoritzat durant el curs passat.
A un número de compte nou (adjunto el model de dades bancàries)

Signatura
Signatura del representant legal que presenta la sol·licitud (pare, mare o tutor/a legal de l’alumnat sol·licitant)
Primer cognom
Nom
Segon cognom
DNI/NIE
Data

Signatura

Informació bàsica sobre protecció de dades
D’acord amb el reglament general 679/2016 de protecció de dades i la Llei 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i Garantia dels Drets Digitals, informem:
RESPONSABLE: Consell Comarcal del Ripollès, carrer Progrés, 22 - 17500 Ripoll (el Ripollès). DELEGAT PROTECCIÓ DE
DADES: dpd@ripolles.cat. FINALITAT: Gestió i atorgaments d'ajuts pel servei de transport escolar. LEGITIMACIÓ:
Compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament i compliment d'una missió efectuada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits. De conformitat amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, us informem que el consell comarcal del
Ripollès podrà obtenir d’altres administracions públiques dades o categories de dades vostres o del vostre representant,
incloent dades relatives a la salut o categories especials de dades, i que siguin necessàries per a la tramitació.
DESTINATARIS: Les dades es comunicaran a la direcció del centre escolar corresponent, al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, a l’Agència Tributària i als ajuntaments de la comarca. També es comunicaran únicament les dades
necessàries a les entitats o empreses prestadores del servei de transport amb la finalitat de gestionar el servei. DRETS: Es
poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de les dades adreçant-se al
delegat de protecció de dades dpd@ripolles.cat. INFORMACIÓ ADDICIONAL: Podeu consultar la informació
addicional i detallada sobre protecció de dades a l’adreça https://ripolles.cat/privacitat/
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