
ANNEX 1
Sol·licitud de transport escolar per al curs 2020-2021

Ensenyaments obligatoris

  , pare, mare o tutor/a:

SOL·LICIT:

Que  ,  alumne/a  de   curs
d’ESO, de l’IES JOSEP FONT I TRIAS sigui usuari/ària del servei de transport escolar del centre:
ruta  , vehicle V  , parada 

L’alumne/a farà ús, com a mínim, d’un 70% mensual dels trajectes d’anada i tornada (35% en
els  casos  de  pares  separats  amb  custòdia  compartida),  excepte  si  existeix  una  causa
justificada adequadament i de conformitat amb totes les normes aplicables.

Data:  de  de 2020

Signatura del pare, mare o tutor/a:

Informació sobre protecció de dades
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que conté
aquesta sol·licitud / aquest formulari.
Finalitat del tractament: tramitació del procediment administratiu per al control del transport escolar d’acord amb el que preveuen la Llei orgànica 1/1990 de 3 d’octubre
i l’Ordre del 21 de juliol de 2005 BOIB núm.112 de 28/07/05).
Responsable del tractament: Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat.
Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el RGPD.
Termini de conservació de les dades personals: 5 anys
Existència de decisions automatitzades: el tractament de dades possibilita la resolució de consultes de forma automatitzada, a l’efecte de organitzar el transport escolar
dels centres educatius públics de les Illes Balears.
Transferències de dades a tercers països: les dades no es transferiran.
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de
limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD)
davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la
seu electrònica de la CAIB . Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela
de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència  (passeig  de Sagrera, 2,
07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.
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RUTA VALLDEMOSSA: V48

RUTA PALMANYOLA: V49

RUTA ESTELLENCS: V81

INFORMACIÓ GENERAL:
• Tot l’alumnat d’ESO té la possibilitat d’utilitzar el transport escolar subvencionat per

la Conselleria d’Educació i Universitat, respectant sempre l’aturada que consti a la
sol·licitud i mantinguin una actitud correcta durant tot el trajecte.

• La direcció del centre pot denegar la utilització del transport escolar a qualsevol
alumne si es considera que el seu comportament pot afectar la concentració del
conductor i, per tant, suposar un risc per a tots els passatgers de l’autocar.

• Els  horaris  assenyalats  són  provisionals  i  poden  ser  ajustats  tenint  en  compte
l’arribada al centre dels alumnes.
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ATURADES
ANADA TORNADA

VALLDEMOSSA
14.00

Pl. Campdevànol 7.25

ATURADES
ANADA TORNADA

PALMANYOLA

14.00

Ap. Urb. Sa Coma

7.25
C. Roses,1
C Dalias,6
Avgda. Claveles, 3
Avgda. Claveles, 34
S’ESGLEIETA
Església  7.30
ESPORLES
Ses Rotgetes 7.35
Canet 7.35
Miralles 7.35

ATURADES ANADA
TORNADA

ESTELLENCS
Ctra. Andratx Km 94,800

7.10

14.00

ESTELLENCS
Plaça Constitució, 2

7.15

BANYALBUFAR
Plaça

7.25

Coll des Bosquet
Km 2 Ma1100

7.35

ESPORLES
Parking Can Campos
(sols si hi ha places vacants)

7.40


	ATURADES
	ATURADES
	ATURADES
	INFORMACIÓ GENERAL:


	Quadre de text 1: 
	Quadre de text 1_2: 
	Quadre de text 1_3: 
	Quadre de text 1_4: 
	Quadre de text 1_5: 
	Quadre de text 1_6: 
	Quadre de text 1_7: 
	Quadre de text 1_8: 


