SOLICITUDE: BONO BUS PARA ESTUDANTES 2019-2020
DATOS DO/DA SOLICITANTE:
Nome e apelidos:

DNI/pasaporte:

Enderezo:

CP:

Localidade:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono:

No nome de:

Matriculado/a en (nome da titulación e centro de ensino):

SOLICITO ao Concello de Riveira a concesión do bono bus para estudantes
Compañía de
DESTINO
Nº DE VIAXES POR BONO
transporte
(Marque cun X o número de viaxes por bono que solicita)
ARRIVA GALICIA
SLU

30 viaxes (60% de desconto)
Viaxe a Santiago
60 viaxes (75% de desconto)

(Marque cun X a cidade de destino)
FREIRE SL

Santiago - Lugo
Santiago - A Coruña
Santiago - Ferrol

MONBUS UTE

20 viaxes (50% de desconto)

Santiago - Ourense
Riveira - Pontevedra
Riveira - Vigo

Documentación que achego coa solicitude (marque cun X a documentación que achega):
- Copia do DNI
- Copia da matrícula curso 2019-2020

Riveira, ......... de ...................................... de 20......

Asinado:............................................................
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE RIVEIRA,
con dirección en PRAZA DO CONCELLO, S/N, 15960 - RIVEIRA (A CORUÑA); lopd@riveira.com. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE RIVEIRA é Servizos de
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@riveira.com. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa
derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do
tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE
RIVEIRA dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha
copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@riveira.com.

