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ANNEX I
Sol.licitud de transport escolar peral curs 20 -20

Ensenyaments obligatoris

....._.................... pere, mare o tutor/a:

SOL.LICIT:

Que alumne/a de
d'educacióprimárialESO, del CEtP/tES
usuari/ária del servei de transport escolar del
, parada

Caner dél fer, 16

Edifici Alexandre Rosselló i Pastors - Torre
Polígon de Son Fuster

07009 Palma

Tel.971 17 77 A2

hllp //dgice caib es

centre: ruta

L'alumne/a fará ús, com a mínim, d'un 700/o mensual dels trajectes d'anada i tornada (35% en
els casos de pares separats amb custddia compartida), excepte si existeix uná causa
justificada adequadament i de conformitat amb totes les normes aplicables.

Data:

Signatura del pare, mare o tutor/a:

lnformac¡ó sobre omtecció de dáde-s
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en mat¿ria de protecció de dades, s,informa deltractament de dadespersonals que conté aquesiia sol,i¡citud /aquest formula¡i.
F¡nl!¡lat del tractament: tramitació del procediment_administratiu peral control dettransport escolar d'acord amb el que preveuen la Ltei orgán¡€a
1/'1990 de 3 d',octubre i t'ord¡e det 21 de juliol de 2oo5 BotB núm.112 de 28107/05).
Responsable del tractament: Direcció General d lnnovaoó i Comunitat Educátv; de la Conselteria d'Educactó i Universitat.
Desti¡atar¡s de les dades Pe.sonals: no se cediran es dacies personals a terce¡s, tret que hi hagi obtigació tegat o inieés leg¡tim d,acord amb elRGPD
Term¡n¡ de conservació de les dades pelsonals: S anys
Ex¡sténcia de decis¡ons automatiEades: el tráctament de dades possibil;ta la resojuc¡ó de consultes de rorma automatitzada, a l,efecte de
organ itzar el transport escolardels centres educat¡us públics de les Illes Balears_
fransfeéñcies de dadesa terceÉ paibos: Ies dades no es transferiran.
Exercic¡ de drets i reclamac¡ons: la persona alectada pel tractanrent de dades personais pot exercir els seus drels d,informació, d,accés, de
rectifcació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclus¡ó en iáctaments automatitzats (i, fns i tot, de retiÉr el ;onsentimenl,
si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmeñtat abans, ;iljanqant et procediment «Sot.ticitud
d'exercic¡ de drels en matéaia de protecció de dades personars», previst en ra seu erectrónica de ra CAIB . Ám¡ posteirontat a ra resoosta der
responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar ¡a «Rectamaoo de tuteta ae arets» davant iA!énira rip-ányota oe
Protecció de Dades (AEPD).
O€legació de Protecc¡ó de Dades: la Delegació de Proteccjó de Dades de t'Admiñistracjó de ta CAiB té ta seu a ta Conselteria de presidéncia
(pesseig de Sagrera, 2, 07012 Patma). Adre9a etechónica de contacte: p/otecc¡odades@dpd.ca¡b es
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