
 

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 o Concello de Mugardos, con dirección Avda. Galicia, 45, 15620-Mugardos; CORREO@CONCELLODEMUGARDOS.GAL. 
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. 
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. 
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar 
cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. 
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de prestación do servizo. 
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos cederá os seus datos de carácter persoal á Xunta de Galicia para a tramitación da bonificación do 
Transporte Metropolitano. 
4.- DEREITOS: 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. 
O Concello de Mugardos 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. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA) 
 

 

 

Anexo I:  SOLICITUDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO 
Núm. Expte: Núm. Tarxeta: 

TIPO DE SOLICITUDE: 
□Estudante □Situación socioeconómica  
□ Valoración inicial □ Modificación de datos 
□ Renovación □Extravío/Perda 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
Nome e apelidos DNI/NIE/Núm. Pasaporte 

Enderezo Concello e CP 

Teléfono fixo Teléfono móbil E-mail 

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL 
Nome e apelidos DNI/NIF 

Dou o meu consentemento expreso para que os datos persoais, que aparecen na presente solicitude, sexan 
empregados para poder prestar o servizo solicitado na presente instancia. 

DOCUMENTACION QUE ENTREGA: 

□ Copia cotexada do DNI, NIE ou pasaporte. 
□ Certificado de empadroamento no que quede debidamente xustificado o tempo de residencia requirido, tanto do 

concello no que resida como dos concellos da Área de Transporte Metropolitano de Ferrol, de ser caso. 
□ Copia da Tarxeta Metropolitana de Galicia, que a persoa solicitante deberá adquirir ás súas expensas nos lugares 

habilitados para elo. Naqueles casos en que a persoa solicitante acceda por razóns de situación socioeconómica, os 
servizos sociais municipais poderán facilitar a Tarxeta Metropolitana de Galicia, sempre e cando quede debidamente 
acreditado no informe técnico esta necesidade. 

□ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
□ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
□ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mugardos,     de                   de 20____ 
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE: 

 
 

mailto:CORREO@CONCELLODEMUGARDOS.GAL

