SOLICITUDE DA TARXETA PASS VIGO
SERVIZO DE TRANSPORTE URBANO
POR FAVOR, LEA AS INSTRUCIÓNS E RECHEE A SOLICITUDE CON LETRAS MAIÚSCULAS.

Tódolos datos, excepto os sinalados con * son obrigatorios.

Duplicados: cumprimentar nº da tarxeta anterior, DNI, nome, apelidos e datos do titor en caso de menor de idade.

Xunto coa presente solicitude presentarase a documentación requirida en función do perfil ou motivo da solicitude.

DATOS A CUMPRIMENTAR POLO SOLICITANTE
Motivo da solicitude da tarxeta:
Alta / Renovación / Cambio perfil

Duplicado por perda / subtracción

Duplicado por deterioro/erro

Outras causas (Indicar motivo)
Nº TARXETA ANTERIOR (PARA DUPLICADO)

Datos do/a solicitante:
DNI:
ACOMPAÑE
UNHA
FOTOGRAFÍA E POÑA
POR DETRÁS O SEU
NOME E APELIDOS

Nome:
Apelido 1º:
Apelido 2º:
Data de nacemento:
Tipo de vía (rúa, pz.,av.)
Nº

Sexo:

Masculino

Feminino

Nome da vía:

Portal:

Provincia
Tf. Móbil:

Escaleira:

Piso:

Localidade:
Tf. Fixo *:

Porta.
Código Postal:

Correo electrónico

(*) Se indica un número de teléfono móbil ou correo electrónico servirá para informarlle de que a súa tarxeta está dispoñible e posteriormente comunicar con vostede no
caso de perda, subtracción, ou outras comunicacións de interese para vostede referidas ós servizos vinculados á tarxeta.

Tipo de tarxeta solicitada:
TARXETA NORMAL

TARXETA UNIVERSITARIO

TARXETA ESTUDANTE

TARXETA SOCIAL

TARXETA PENSIONISTA

Datos complementarios para tarxeta de pensionista (en caso de solicitude de tarxeta para os dous cónxuxes):
Nome e apelidos do cónxuxe:
Nº D.N.I. / Pasaporte ou N.I.E.:
Datos complementarios a cubrir no caso de que o titular da tarxeta sexa menor de idade:
Nome e apelidos do titor/a:
Nº D.N.I. / Pasaporte ou N.I.E.:
Non autorizo a consulta automática dos datos de
empadroamento

Non autorizo a consulta automática dos datos da pensión do INSS/matrícula
na Universidade de vigo

De non autorizar a consulta automática das condicións de cumprimento de perfís (empadroamento, datos da pensión, matriculación na Universidade de
Vigo) deberá presentar a documentación esixida polo perfil para a renovación do mesmo.
O solicitante DECLARA A EXACTITUDE E VERACIDADE dos datos cumprimentados e ter coñecemento das
CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN E USO DA TARXETA SOLICITADA, ACEPTANDO ÍNTEGRAMENTE
O SEU CONTIDO (ver anexo I: instrucións e condicións da tarxeta - Consultar tamén na páxina web do Concello).De
non existir oposición, e co fin de validar o cumprimentado no referente aos requisitos esixidos para obter a tarxeta,
vostede AUTORIZA ao Concello ó acceso a aqueles datos necesarios para a emisión/renovación da tarxeta (datos
padroais, INEM, INSS...). O presente consentimento, facultativo e non obrigatorio manterase nas futuras
emisións/renovacións en tanto o usuario non o revogue, dirixindo comunicación expresa ao enderezo da empresa
concesionaria. No caso de revogación e de non presentar o solicitante a información requirida por outra vía, entenderase
que desiste da solicitude/renovación da tarxeta de transporte. Segundo a L.O. 15/1999, de 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais recollidos incorporaranse a un ficheiro
de titularidade do Concello de Vigo co obxecto da xestión administrativa, estatística, fiscalización e control das tarxetas
de transporte titularidade desta Administración, encargándose Viguesa de Transportes, S.L. dos trámites de emisión
e xestión da tarxeta. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificacion, cancelación e oposición en Ctra.
Camposancos, 36 CP 36213 de Vigo, achegando un escrito xunto cun documento acreditativo da súa identidade.

Sinatura do solicitante ou titor/a:

DATA:

_____/______/________

