FORMULARI DE SOL.LICITUD DE TARGETES D’AUTOBÚS
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT I SOL.LICITANT:
NOM I COGNOMS SOL.LICITANT (1):

DNI:

NOM I COGNOMS REPRESENTANT (1):

DNI:

DATA DE NAIXEMENT SOL.LICITANT:
EMPADRONAT A GIRONA PERSONA SOL.ICITANT:
TELÈFON:

EMAIL:

(1) Cal aportar DNI original

COBRAT (a omplir per TMG):

MOTIU DE SOL.LICITUD DE TARGETA:
NOVA EMISIÓ
DUPLICAT PER TRENCADA

(6,40€)

DUPLICAT PER PÈRDUA O ROBATORI

(6,40€)

TIPUS DE TARGETA QUE SOL.LICITA
BUS18
BUS25
BUS70

BUS 65

BUS SOCIAL

DATA DE SOL.LICITUD I SIGNATURA:

DATA DE LLIURAMENT I SIGNATURA CONFORME REBUT:

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)
Responsable del tractament: AJUNTAMENT DE GIRONA - CIF: P1708500B - Plaça del vi, 1, 17004 GIRONA
Les dades també seran tractades per l’encarregat del tractament que gestiona el servei:
TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A. (TMG) - NIF A17207333 - Plaça del vi, 1, 17004 GIRONA - Email: gestio@tmgsau.cat
Tractem les seves dades amb la finalitat de prestar els serveis de transport i mobilitat urbana. La base Legal del tractament és la prestació
del servei. Les dades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei i després, durant els terminis legalment establerts per
complir amb les obligacions de l’Ajuntament de Girona i de TMG. Només comunicarem les dades a administracions competents per a
qüestions relacionades amb la prestació dels serveis i en compliment d’obligacions legals. Pot exercir els drets d’accés, rectificació o
supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat, previstos als articles 15 a 22 del RGPD, o sol·licitar-nos més
informació sobre el tractament de dades mitjançant sol·licitud adreçada a gestio@tmgsau.cat o a TMG, Plaça del Vi, 1, 17004 GIRONA.

Sol·licitud de la targeta Bus 65 / Bus Social
Tipus de targeta:

Bus 65

Bus Social

Dades econòmiques de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:
Pensió (€/mes):

Salari (€/mes):

Altres ingressos (€/mes):

Dades dels familiars de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:
Tipus d’identificació:

NIF

NIE Núm. d’identificació:

Data de naixement:

Signatura:

Ingressos (€/mes):

Dades dels familiars de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:
Tipus d’identificació:

NIF

NIE Núm. d’identificació:

Data de naixement:

Signatura:

Ingressos (€/mes):

Dades dels familiars de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:
Tipus d’identificació:

NIF

Data de naixement:

NIE Núm. d’identificació:
Signatura:

Ingressos (€/mes):
La persona sotasignant respon personalment a la veracitat de le s dades manifestades i dó na
el seu vist-i-plau perquè l’Ajuntament de Girona efectuï, d’acord amb l’article 95.14 k de la
Llei 58/2003, general tributària, que permet, prèvia autorització de la persona interessada, la
cessió de les dades tributàries i les comprovacions adients a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i altres administracions públiques que es considerin oportunes. La persona sotasignat
accepta i es conscient que, de comprovar falsedat en les dades exposades, perdrà tot dret al
servei, sense perjudici d’incórrer en les responsabilitats penals previstes en l’art. 303 del
Codi Penal per falsificació de document públic.

Girona, ___ d ___________ de 20___
Signatura,
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