SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL /
SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "RIU TÚRIA"
CURS 20

/ 20

DADES PERSONALS PARE, MARE, TUTOR O TUTORA /
DATOS PERSONALES PADRE, MADRE, TUTOR O TUTORA
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. o N.I.E.

EN CALITAT DE / EN CALIDAD DE

TELÈFONS DE CONTACTE / TELÉFONOS DE CONTACTO

DADES DEL XIQUET O XIQUETA / DATOS DEL NIÑO O NIÑA
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS

C.P.

ADREÇA / DIRECCIÓN

MUNICIPI / MUNICIPIO

PROVINCIA

València

SOL·LICITA / SOLICITA
Servici de transport de l'Escola Infantil Municipal "Riu Túria" per al curs indicat /
Servicio de transporte de la Escuela Infantil Municipal "Riu Túria" para el curso indicado.
RELACIÓ DE PARADES AUTORITZADES / RELACIÓN DE PARADAS AUTORIZADAS:
URBANITZACIONS / URBANIZACIONES:
- REVA.
- POUS.
- VALÈNCIA LA VELLA.
- MASIA DE TRAVER.
- ENTRENARANJOS.
- MONTEALCEDO.
- MOLINET.

NUCLI URBÀ / CASCO URBANO:
- AUDITORI.
- POLICIA.
- CORREUS.
- 9 D'OCTUBRE.

SOL·LICITE PARADA EN / SOLICITO PARADA EN

Amb esta sol·licitud accepte les normes d'ús de transport i autoritze el càrrec de la taxa, de 25,00 euros/
mes, en la domiciliació bancària presentada en la formalitzación de matrícula.
(El sol·licitant de transport ha de ser el mateix que el titular de la domiciliació). /
Con esta solicitud acepto las normas de uso de transporte y autorizo el cargo de la tasa, de 25,00 euros/
mes, en la domiciliación bancaria presentada en la formalitzación de matrícula.
(El solicitante de transporte tiene que ser el mismo que el titular de la domiciliación).

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firma

L'Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a Responsable del tractament de les seues dades, li informa que les mateixes podran
ser utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, la legitimació dels quals està basada en l’exercici de
poders públics atorgats a esta Entitat i el consentiment de la persona interessada. Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions
Públiques i a les persones encarregades del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder
complir amb les obligacions legals que comanda la normativa administrativa. La persona sol·licitant accepta que les seues dades personals
identificatives i els resultats derivats del procés administratiu siguen publicats en la web municipal durant el termini de temps pertinent. De
conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (EU) 2016/679 i Llei Orgànica de
Protecció de Dades a Espanya, les persones interessades podran exercitar els seus drets reconeguts del tractament per mitjà d’instància
presentada davant del Registre General, adjuntant fotocòpia del DNI o a través de la seu electrònica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/
PortalCiudadania/). Més informació: http://www.ribarroja.es/privacitat

