Divisão de Recursos Humanos e Educação
PEDIDO DE TRANSPORTE ESCOLAR
ANO LETIVO 2020/2021

Aluno: __________________________________________ Contribuinte Fiscal: ______________
Data de nascimento: ___/___/___ Freguesia: ___________________________________________
Matrícula:

Pré-escolar

7.º Ano

10.º Ano

1º Ciclo

8.º Ano

11.º Ano

2.º Ciclo

9.º Ano

12.º Ano

Já possui passe escolar? Sim
Não

Nº. ______________
(Deve entregar fotografia).

Transporte
Local de recolha: _________________________________________
Local de entrega: _________________________________________
Encarregado(a) de Educação
Nome: _________________________________________________
Morada: ________________________________________________

Resende, _____ de _______________ de 2020.

___________________________________
O (A) Encarregado(a) de Educação

Divisão de Recursos Humanos e Educação
CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

(Nome)

,

de educação do aluno

encarregado
, dou o meu

consentimento, ao Município de Resende e a empresa, Transdev, Douro, S.A., para a recolha dos
meus dados pessoais (nome e morada), bem como dos dados pessoais daquele educando (nome,
número de contribuinte fiscal, freguesia, data de nascimento e ano escolar) para pedido de
transporte escolar, referente ao ano 2020/2021, nos termos do estatuído na alínea a) do n.º 1 do
artigo 6.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril
de 2016
Declaro ainda, que fui informado do prazo de conservação de 3 anos dos dados acima indicados.
Mais declaro que tomei conhecimento do direito de, a qualquer momento, requerer o acesso,
retificação, apagamento ou limitação dos dados pessoais supramencionados, através do
encarregado de proteção de dados, dpo@cm-resende.pt.

Resende, _____de

de 2020.

________________________________________
O (A) Encarregado(a) de Educação

Divisão de Recursos Humanos e Educação
PEDIDO DE TRANSPORTE ESCOLAR
ANO LETIVO 2020/2021

Aluno: __________________________________________ Contribuinte Fiscal: ______________
Data de nascimento: ___/___/___ Freguesia: ___________________________________________
Matrícula:

Pré-escolar

7.º Ano

10.º Ano

1º Ciclo

8.º Ano

11.º Ano

2.º Ciclo

9.º Ano

12.º Ano

Já possui passe escolar? Sim
Não

Nº. ______________
(Deve entregar fotografia).

Transporte
Local de recolha: _________________________________________
Local de entrega: _________________________________________
Encarregado(a) de Educação
Nome: _________________________________________________
Morada: ________________________________________________

Resende, _____ de _________________ de 2020.

___________________________________
O (A) Encarregado(a) de Educação

Divisão de Recursos Humanos e Educação
CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

(Nome) __________________________________________________ dou o meu consentimento,
ao Município de Resende e a empresa, Transdev, Douro, S.A., para a recolha dos meus dados
pessoais (nome e morada) para pedido de transporte escolar, referente ao ano letivo 2020/2021,
nos termos do estatuído na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016
Declaro ainda, que fui informado do prazo de conservação de 3 anos dos dados acima indicados.
Mais declaro que tomei conhecimento do direito de, a qualquer momento, requerer o acesso,
retificação, apagamento ou limitação dos dados pessoais supramencionados, através do
encarregado de proteção de dados, dpo@cm-resende.pt.

Resende, _____de

de 2020.

____________________________________
O Titular dos Dados

Divisão de Recursos Humanos e Educação

CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO ALUNO

(Nome)

___________________________________________________

dou

o

meu

consentimento, ao Município de Resende e a empresa, Transdev, Douro, S.A., para a recolha dos
meus dados pessoais (nome, número de contribuinte fiscal, freguesia, data de nascimento e ano
escolar) para pedido de transporte escolar, referente ao ano letivo 2020/2021, nos termos do
estatuído na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016
Declaro ainda, que fui informado do prazo de conservação de 3 anos dos dados acima indicados.
Mais declaro que tomei conhecimento do direito de, a qualquer momento, requerer o acesso,
retificação, apagamento ou limitação dos dados pessoais supramencionados, através do
encarregado de proteção de dados, dpo@cm-resende.pt.

Resende, _____de

de 2020.

____________________________________
O Titular dos Dados

