ANNEX 1
Sol·licitud de transport escolar per al curs 20___-20___
Ensenyaments obligatoris
............................................................................................, pare, mare o tutor/a:
SOL·LICIT:
Que
...............................................................................,
alumne/a
de
..........
curs
d’educació primària/ESO, del CEIP/IES .................................................................. 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:
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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TRANSPORT ESCOLAR
Informació actualitzada: web iesbielmarti.cat > Menú > SECRETARIA > Transport escolar.

ATURADES DELS VEHICLES DE TRANSPORT ESCOLAR DEL
CURS ANTERIOR
Vehicle: V-189
1.Lloc de Binialàs.
2.Lloc de Santa Creueta.
3.Carrer Tramuntana núm.60. Es Mercadal.(1)
4.Avinguda Mestre Garí núm.62. Es Mercadal. (2)
Vehicle: V-199
1.Urbanització Port d'Addaia.
2.Urbanització Coves Noves.
3.Son Parc.
4.Ses Salines.
5.Fornells.
6.Avinguda Mestre Garí núm.62. Es Mercadal. (2)
Vehicle: V-200
1.Avinguda Mestre Garí núm.62. Es Mercadal. (2)
Vehicle: V-202*
1. Sa Mola.
2. Santa Teresa
3. Son Gornès
4. Binicalsitx
5. Es Barrancó
6. Cala Galdana
*Vehicle suprimit el curs anterior

SOL·LICIT NOVA ATURADA AL VEHICLE: V-_____ Localització aturada: _______________.
(1) Aquesta parada (en cas de recuperar-la) tindrà un nombre de places limitat a la
disponibilitat de la companyia de transport a qui Conselleria n'adjudiqui el contracte.
L'adjudicació de les places existents seguirà els criteris establerts al ROF del centre:
1r. Proximitat a la parada del carrer Tramuntana i llunyania de la parada del carrer Mestre
Garí.
2n. Nivell d'estudis que cursarà; es donarà prioritat als cursos inferiors d'ESO sobre els
superiors. Per exemple, els alumnes de 1r d'ESO tenen prioritat a tota la resta.
(2) La distribució de l'alumnat en aquestes parades es farà d'acord amb la disponibilitat de cada línia.
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