Ajuntament
Sant Pere de Ribes

AUTORITZACIÓ TEMPORAL PER AL TRANSPORT D’UN MENOR
ACOMPANYAT EN EL SERVEI DE TRANSPORT A LA DEMANDA (TAD)

D’EDAT

NO

El Sr. /Sra………………………………………………………………....................amb DNI.
núm.……………………………………,amb domicili a………………………………
i telèfon………………………………………............, en la seva condició de
pare/mare/tutor
del
menor
(nom
i
cognom)
………………………………………………………………….............................amb
DNI
núm………………………………………………………………..,
resident
a
…………..............…..

AUTORITZA expressament, i sota la seva responsabilitat, el desplaçament de
l’esmentat menor en el servei de transport a la demanda (TAD) del municipi de Sant
Pere de Ribes.
•
No s’admetrà en cap cas, a menors de 8 anys sense la companyia d’un adult.
•
Els majors de 18 anys ja no requereixen aquesta autorització en cap cas.
•
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’AMTU fan constar que aquest servei no
disposa de personal auxiliar que s’encarregui de la cura del menor durant el mateix.
•
El transport es realitza sota la responsabilitat del pare, mare o tutor.
A Sant Pere de Ribes, a ……..de……………………………….de 20……….

Signatura del pare, mare o tutor

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes únicament
per a la resolució d’aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació,
cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes o al registre telemàtic habilitat al web santperederibes.cat.
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