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FOTO
SOL·LICITUD DE TRANSPORT POST OBLIGATORI INS BOSC DE LA COMA
CURS 2022/2023
Dades de l’alumne/a
Nom:

Cognoms:

Data de naixement:

DNI alumne/a:

Adreça:
Municipi:

Codi Postal:

Especialització que realitzarà :

Nivell (1r, 2n)

Parada de transport:
Ús del servei:

Anada

Tornada

Observacions:
Autorització bancària pare mare tutor/a
Nom i cognoms:

DNI:

N.I.F. P-6700007-E

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:
@

Adreça de correu electrònic:

Com a pare, mare o tutor/a legal d’aquest alumne/a, deixo constància que conec la normativa
d’utilització d’aquest servei i que em faig responsable d’acompanyar-lo i anar-lo a buscar a la parada
que consta en aquest full. Així mateix, autoritzo que em sigui carregada al meu compte
corrent/llibreta d’estalvis la quantitat corresponent al cost del servei de transport escolar pel fet
d’utilitzar-lo. És per això que facilito les dades bancàries següents:
CODI IBAN
E

S
CODI BIC
X

X

X

Fiança i documentació
Caldrà ingressar la fiança (veure imports a la part posterior) al núm. de compte corrent següent:
ES53 0081 0111 0900 0139 8046
En el moment de fer el lliurament d’aquest imprès, caldrà que hi adjunteu el comprovant de l’ingrés
bancari a més d’una fotografia recent per fer el corresponent carnet d’usuari, sense el qual, no es
podrà fer ús del servei de transport.
Protecció de dades
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Identitat: Consell Comarcal de la Garrotxa – P6700007E Adreça postal: Av. Onze de Setembre, 22 - 17800 OLOT (Girona) Telèfon: 972 274 900 Adreça electrònica: ccgarrotxa@garrotxa.cat Delegat de
protecció de Dades (DPD): dpd@garrotxa.cat FINALITAT DEL TRACTAMENT: Finalitat: Les dades recollides seran tractades amb la finalitat de tramitar el servei de transport escolar. Terminis de conservació: Els previstos per la legislació
aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats. LEGITIMACIÓ: El tractament es basa en la normativa que regula les competències del Consell en matèria (Llei 12/2009, de 10 de juliol) d’Educació i el Programa d’Actuacions Comarcal
estableix que el Consell Comarcal assumeix les competències en matèria d’ajuts de transport. Les dades sol·licitades són les necessàries per a la correcta tramitació de la sol·licitud. DESTINATARIS: Les dades seran comunicades a la Generalitat
de Catalunya i a la Base Nacional de Subvencions, podent ésser comunicats a altres tercers quan existeixi obligació legal. No estan previstes transferències a altres països o organitzacions internacionals. DRETS: Com a persona interessada te
dret a: -Obtenir confirmació si el Consell Comarcal de la Garrotxa està tractant les seves dades personals. – Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan,
entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que es varen recollir. – Sol·licitar en determinats supòsits: La limitació del tractament de les seves dades, essent conservats per el Consell per a l’exercici o la defensa de
reclamacions i a la oposició al tractament de les dades, on, el Consell deixarà de tractar les dades, llevat que per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Inclòs el tractament de les seves dades per a
decisions individuals automatitzades.
Els drets esmentats podran exercir-se mitjançant escrit dirigit al Consell Comarcal de la Garrotxa – Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 Olot (Girona) o a través de la Seu Electrònica (www.seu.cat/garrotxa). Si en l’exercici dels seus drets no ha
sigut degudament atès, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades – Adreça: C/Rosselló, 214, Esc. A 1r 1ª – 08008 Barcelona – Seu electrònica: seu.apd.cat

Data:

Signatura:

VEGEU L’ANNEX DE PARADES AL SEGON FULL
Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat

N.I.F. P-6700007-E

PARADES I IMPORT DE LA FIANÇA / GARANTIA
PARADA

IMPORT FIANÇA

Bosc de Tosca

75,00 €

Cal Viguetà

81,00 €

Can Gingi

81,00 €

Can Trona

81,00 €

Caserna

81,00 €

El Mallol – trencant

81,00 €

El Rourell

81,00 €

Hostalets

81,00 €

Joanetes

81,00 €

La Pinya

75,00 €

Les Olletes

81,00 €

Les Preses – poble

75,00 €

Mas Llobet

81,00 €

Puigpardines – trencant

81,00 €

Sant Esteve d’en Bas

81,00 €

Sant Privat d’en Bas

81,00 €
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