AUTORITZACIÓ PER EL TRANSPORT DE UN/A MENOR D’EDAT SENSE ACOMPANYANT
En./Na. ________________________________________1, major d’edat, amb domicilio a
______________________________________________________2,
previst/a
de
DNI
nº
______________, i telèfon de contacte ________________3 AUTORITZO de forma expressa
i
sota
la
meva
exclusiva
responsabilitat
a
___________________________________________4, amb DNI nº _______________5, a viatjar
sol/a -sense acompanyant- en el servei de transport regular de viatgers per
carretera amb sortida de _______________________ 6a les __________7 hores del dia
_____________8, i arribada estimada a _____________________9 a les _________10 hores del
dia _____________11. Així mateix, en la meva qualitat de ________________ del/a citat/a
menor, AUTORITZO a la entitat ______________________12 per que lo/a transporti
sense acompanyant en el servei que acabo d’identificar, exonerant a l’empresa
transportista de qualsevol responsabilitat per aquets fets, i reconeixent que he estat
informat por la mateixa de que aquest servei no disposa de personal auxiliar que
s’encarregui de la cura del/a menor.
Finalment informo a la citada entitat de que el/la menor serà recollit en
_____________________________13 per En./Na.________________________________________14,
amb DNI _______________15 i telèfon de contacte ____________________16.
I per que consti als efectes oportuns signo la present autorització per duplicat en la
ciutat de ______________17, a _____________________________18.

Signatura del pare/mare o tutor.
l’empresa.

Signatura i segell de

Aquesta autorització únicament serà vàlida per al servei indicat.
Els menors de 4 anys sempre hauran de viatjar acompanyats per un adult, de manera que l'autorització només serà
vàlida si es tracta d'un menor de 12 anys, però major de 4 anys. Els majors de 12 anys no necessitaran autorització per
poder viatjar.
El transport es realitzarà sota la responsabilitat del pare, mare o tutor del menor.
L'autorització ha d'estar signada pels pares o tutors legals del menor, i segellada per l'entitat titular del servei, en cas
contrari no tindrà validesa. Abans d'embarcar s'ha de lliurar al conductor la còpia de l'autorització (signada pels pares o
tutors, i segellada per l'empresa), i mostrar la documentació que identifiqui el menor.
Les dades de caràcter personal contingudes en la present autorització seran tractades amb la finalitat de gestionar el
transport de menors sense acompanyant; procedint-ne a la seva destrucció transcorregudes 24 hores de l'arribada del
servei a la localitat de destinació. Malgrat això s'informa expressament al pare/mare o tutor del menor que pot exercir
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la LOPD i altra normativa aplicable a
aquest efecte, mitjançant l'enviament d'una sol·licitud degudament signada dirigida a l'adreça de correu electrònic:

info@monbus.es,

o mitjançant comunicació escrita dirigida a la següent adreça: C / Cotón de Arriba n º 2 ,
Polígono de La Louzaneta , 27.297 LUGO (la carta s'ha de dirigir al Departament TIC), adjuntant en ambdós casos una
fotocòpia del DNI o passaport.
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Nom i cognom de la persona que signa l’autorització.
Domicili de la persona que signa l’autorització.
Tlf. de contacte de la persona que signa l’autorització.
Nom i cognoms del/a menor
Nombre de DNI del/a menor.
Lloc de sortida del servei.
Hora de sortida del servei.
Data del servei.

Lloc de destinació del servei.
10
Hora estimada d’arribada a la destinació.
11
Data d’arribada del servei al lloc de destinació.
12
Indicar si es tracta del pare, mare o tutor del/a menor.
13
Lloc de destinació del servei.
14
Nom i cognoms de la persona que recollirà al/a menor.
15
Nombre de DNI de la persona que recollirà al/a menor.
16
Tlf. de contacte de la persona que recollirà al/a menor.
17
Localitat en la que es signa l’autorització.
18
Data en la que es signa l’autorització.

