CURS 2019-2020
SOL·LICITUD D’AJUTS PER ALUMNES D’ENSENYAMENT POST OBLIGATORI
(BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS, ETC... ) I ALTRES USUARIS

NOM CENTRE ESCOLAR _________________________________________CURS _________
NOM ALUMNE_______________________________________________________________
DNI ALUMNE____________________________________ IDALU______________________
DATA NAIXEMENT__________ ADREÇA __________________________________________
CP _______________ MUNICIPI _______________________________________________
TELÈFON ____________________ ADREÇA ELECTRÒNICA ___________________________

RUTA DE TRANSPORT QUE SOL·LICITEU
TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU
RUTA: ____________________________________________________
ÚS DEL TRANSPORT:
MATÍ DIES____________________________________________________
TARDA DIES____________________________________________________
Es podrà fer ús d’aquest servei sempre i quan hi hagi places lliures.
S’haurà d’abonar al Consell Comarcal del Solsonès el preu d’1,5 € per alumne/dia, el 2n germà 1 €/dia i a
partir del 3r germà 0,5 €/dia.
En cas que no utilitzi el transport durant un període consecutiu de 15 dies, sense justificar, es donarà de
baixa del servei per a la resta de curs escolar.

DADES BANCÀRIES
IBAN
____

____

____

____

____ ____

Segell entitat bancària

Declaració del pare, mare o el/la tutor/a legal
(Nom i cognoms) ______________________________________________________ amb NIF _______________
declaro sota la meva responsabilitat:
• Que accepto les bases de la present convocatòria
• Que quedo assabentat que la inexactitud de les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o
revocació de l’ajut
• Que autoritzo al Consell Comarcal del Solsonès i al Departament d’Ensenyament a obtenir, a través de les
administracions tributàries corresponents, les dades de la persona sol·licitant i resta de membres de la
unitat familiar
• Que autoritzo al Consell Comarcal del Solsonès a cedir les dades de la persona sol·licitant a l’escola i a
l’Ajuntament on consti l’alumne, amb la finalitat de gestionar l’ajut sol·licitat
• Que tinc coneixement que en cas d’obtenir un altre ajut pel mateix concepte procedent de qualsevol altra
administració hauré de comunicar-ho al Consell Comarcal del Solsonès
• Que autoritzo als Serveis Socials Bàsics a coordinar-se amb aquelles entitats o institucions que considerin
adients
•

Que vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit

Signatura, pare, mare o tutor/a legal,

____________ , _____ de ________________ de 2019

Documentació que s’aporta:
Fotocòpia DNI de qui signa la sol·licitud
Fotocòpia DNI de l’alumne/a

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin
incorporades en un fitxer denominat d’ajut individual de menjador responsabilitat del Consell Comarcal del Solsonès.
La finalitat d’aquest tractament és la de sol·licitar l’ajut individual de menjador escolar. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i
seran conservades sempre que sigui legítim per a la finalitat per a la qual es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del
tractament o oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al consell@elsolsones.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en
contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@elsolsones.cat

