EXEMPLAR PER AL MENOR USUARI DEL SERVEI
(A presentar al conductor, segellat per TMSA, junt a la Targeta T‐21)

AUTORITZACIÓ TEMPORAL DE TRANSPORT
D'UN MENOR D'EDAT NO ACOMPANYAT
(Menors entre 8 i 12 anys complerts que viatgin sols amb periodicitat)
PER PODER FER US D'AQUESTA AUTORITZACIÓ, ÉS INDISPENSABLE EMPLENAR‐LA (TOTS DOS
EXEMPLARS) I LLIURAR‐LO A LES OFICINES DE TMSA TRANSPORTE REGULAR, S.L. (CAMÍ DE SES
RODEES, 5, POIMA, 07714 MAÓ) ON ES PROCEDIRÀ AMB LA SEVA VALIDACIÓ

El Sr./La Sra. .........................................................................................,amb D.N.I./N.I.E./Passaport Nº
......................................, amb domicili en .......................................................................................
i telèfon..........................................., en la seva condició de pare/mare/tutor/a (Subratllar el que
correspongui) del menor (nom y cognoms)......................................................................................
amb D.N.I./N.I.E./Passaport ........................................, titular de la targeta T21 Nº ............................,
resident a ................................... i que cursa estudis en el centre..................................................
AUTORITZA expressament, i sota la seva responsabilitat, el desplaçament del esmentat menor en el
servei regular .................. (número de Línia) de transport de viatgers per carretera entre les localitats
de .................................. i .............................., des del dia (data d'inici).................... fins al dia (data de
finalització)................... corresponents al curs lectiu 20...... /20......






No s'admetrà en cap cas, a menors de 8 anys sense la companyia d'un adult.
Els majors de 12 anys no requereixen aquesta autorització temporal en cap cas.
TMSA TRANSPORTE REGULAR, S.L. fa constar que aquest servei NO disposa de personal auxiliar
que s'encarregui de la cura del menor durant el recorregut del servei.
El transport es realitza sota la responsabilitat del pare, mare o tutor.
TMSA TRANSPORTE REGULAR, S.L. recomana utilitzar preferentment serveis que no arribin al
seu destí a partir de les 22:00 hores.

A ........................................., a ........ de ................................. de 20.........
Signatura del pare, mare o tutor:

Segell, data i signatura de
TMSA TRANSPORTE REGULAR, S.L.

S'informa que les dades de caràcter personal contingudes en la present autorització seran incloses en un fitxer mixt
titularitat de l'empresa i registrat en la AGPD amb la finalitat de gestionar el transport de menors sense acompanyant.
La documentació requerida és l' estrictament necessària per a comprovar la filiació del menor i es tractarà, emmagatzemarà
i destruirà garantint l'empresa el nivell de secret i confidencialitat legalment exigit.
Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, podrà dirigir un escrit a comercial@tmsa.es o a TMSA
TRANSPORTE REGULAR, SL, Camí de ses Rodees, 5, POIMA, 07714 Maó, adjuntant en tot cas, per l'exercici del dret sol ∙
licitat, fotocòpia del seu DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.
Les dades sol ∙ licitades són de complementació obligatòria, suposant la seva absència la impossibilitat de prestar el servei
sol∙licitat.

EXEMPLAR PER A L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA DE TRANSPORT

AUTORITZACIÓ TEMPORAL DE TRANSPORT
D'UN MENOR D'EDAT NO ACOMPANYAT
(Menors entre 8 i 12 anys complerts que viatgin sols amb periodicitat)
PER PODER FER US D'AQUESTA AUTORITZACIÓ, ÉS INDISPENSABLE EMPLENAR‐LA (TOTS DOS
EXEMPLARS) I LLIURAR‐LA A LES OFICINES DE TMSA TRANSPORTE REGULAR, S.L. (CAMÍ DE SES
RODEES, 5, POIMA, 07714 MAÓ) ON ES PROCEDIRÀ AMB LA SEVA VALIDACIÓ

El Sr./La Sra. .........................................................................................,amb D.N.I./N.I.E./Passaport Nº
......................................, amb domicili en .......................................................................................
i telèfon..........................................., en la seva condició de pare/mare/tutor/a (Subratllar el que
correspongui) del menor (nom y cognoms)......................................................................................
amb D.N.I./N.I.E./Passaport ........................................, titular de la targeta T21 Nº ............................,
resident a ................................... i que cursa estudis en el centre..................................................
AUTORITZA expressament, i sota la seva responsabilitat, el desplaçament del esmentat menor en el
servei regular .................. (número de Línia) de transport de viatgers per carretera entre les localitats
de .................................. i .............................., des del dia (data d'inici).................... fins al dia (data de
finalització)................... corresponents al curs lectiu 20...... /20......






No s'admetrà, en cap cas, a menors de 8 anys sense la companyia d'un adult.
El majors de 12 anys no requereixen aquesta autorització temporal en cap cas.
TMSA TRANSPORTE REGULAR, S.L. fa constar que aquest servei NO disposa de personal
auxiliar que s'encarregui de la cura del menor durant el recorregut del servei.
El transport es realitza sota la responsabilitat del pare, mare o tutor.
TMSA TRANSPORTE REGULAR, S.L. recomana utilitzar preferentment serveis que no arribin al
seu destí a partir de les 22:00 hores.

A ........................................., a ........ de ................................. de 20......
Signatura del pare, mare o tutor:

Segell, data i signatura de
TMSA TRANSPORTE REGULAR, S.L.

S'informa que les dades de caràcter personal contingudes en la present autorització seran incloses en un fitxer mixt
titularitat de l'empresa i registrat en la AGPD amb la finalitat de gestionar el transport de menors sense acompanyant.
La documentació requerida és l' estrictament necessària per a comprovar la filiació del menor i es tractarà, emmagatzemarà
i destruirà garantint l'empresa el nivell de secret i confidencialitat legalment exigit.
Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, podrà dirigir un escrit a comercial@tmsa.es o a TMSA
TRANSPORTE REGULAR, SL, Camí de ses Rodees, 5, POIMA, 07714 Maó, adjuntant en tot cas, per l'exercici del dret sol ∙
licitat, fotocòpia del seu DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.
Les dades sol ∙ licitades són de complementació obligatòria, suposant la seva absència la impossibilitat de prestar el servei
sol∙licitat.

