
          
 

 
Autorització per a usuaris/àries menors d’edat 

 
En/na ………...................…………………………………………………………………..……………………………,  

amb DNI núm. …………..........………………, com a pare, mare o tutor/a legal de/d’ 

……………………………....………………………………………………………………. amb DNI núm. 

……….....………………, autoritzo expressament el meu fill/a a abonar-se al servei públic 

Girocleta, i em declaro responsable de la seva activitat en el marc d’aquest servei i de 

les conseqüències de tota mena que aquesta pugui provocar.  

Girona, ……..…. de/d’ ……….......…..……………. de ………....….  

 
 
 
 

 
Signatura del pare, mare o tutor/a,  
 

Confirmo que el menor està empadronat a Girona, ha complert els 16 anys i és menor de 
17 anys, i sol·licita la targeta gratuïta.  

        Últims 4 dígits de la targeta utilitzada, per fer la devolució dels 30 euros:   .......................... 
 

DOCUMENTS A LLIURAR:        
   
     Fotopia DNI menor         Fotocopia DNI pares o tutor         Fotocopia Llibre de Família  
 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la LO 3/2018 (LOPDGDD), l’informem que el 

Responsable del tractament és l’AJUNTAMENT DE GIRONA, amb CIF: P1708500B, i adreça a la  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: info@girocleta.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 info@girocleta.cat o a TMG, Plaça del Vi, 1, 17004 GIRONA. També 

l’informem que tenim a la seva disposició informació addicional i detallada sobre el tractament de dades 

a www.girocleta.cat.  

 

            

 


