Sol·licitud del carnet De Festa amb Bus
Nom i cognoms:
DNI:
Telèfon usuari/a:
Telèfon emergència (pare, mare o tutor/a):
Adreça electrònica:
Sol·licito que em tramiteu el carnet del servei De Festa amb Bus
Data i signatura:

*Totes les dades són obligatòries
En cas de ser menor de 18 anys, cal l’autorització del pare, mare o tutor/a:
Jo ...................................................... pare, mare o tutor/a de.....................................................
amb DNI ...................................... i telèfon .............................................. autoritzo el meu fill/a,
a utilitzar els serveis De Festa amb Bus que organitza el Consell Comarcal del Ripollès.
Si el/la menor no compareix als horaris marcats a la parada fixada per l’organització, el servei
seguirà el seu trajecte, eximint de tota responsabilitat el Consell Comarcal.
Data i signatura:

Per fer-se el carnet cal portar:
- Sol·licitud i autorització de pare, mare o tutor/a (en cas de menors de 18 anys)
- 1 fotografia usuari/a
- Fotocòpia del DNI usuari/a i pare, mare o tutor/a que signi l’autorització, en cas de
menors de 18 anys.
El carnet De Festa amb Bus té una vigència indefinida! Per utilitzar-lo, cal ser major de 16
anys o complir-los aquest 2022 (nascuts l’any 2006 o anteriorment).
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades
seran incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès i seran utilitzades per a la gestió
del servei De Festa amb Bus. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop gestionat el tràmit seran conservades per
obligació legal com a part del registre d'expedients del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat
(http://ripolles.cat/privacitat/).
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès,
Carrer Progrés núm. 22, 17500 Ripoll (Girona) o mitjançant la Seu Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/gestions-enlinia/).

