
 

 

 
 

  

 

 
 

 

      
  

 

Sol·licitud d’alta 

Dades d’identificació  
Nom i cognoms (persona física)  

      

Data de naixement  

      

 

En representació legal de: 

Nom i cognoms (persona física)  

      

Data de naixement  

      

DNI/NIE/passaport 

      

Adreça electrònica 

         

Telèfon  

         

 

 

DNI/NIE/passaport 

      

 

Declaro:  
      

1. Que vull donar-me d’alta com a persona usuària de la T-mobilitat, el model de gestió del sistema integrat de transport públic. 

2. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la informació que se sol·licita per donar-se d’alta. 

3. Que he estat degudament informat de la clàusula de protecció de dades, així com de la política de privacitat de l'ATM respecte 

d'aquesta sol·licitud i accepto el tractament de les meves dades de caràcter personal per part de l'ATM per a la seva tramitació. 

Així mateix accepto rebre en l'adreça electrònica consignada en aquesta sol·licitud, peticions d'informació d'experiència com a 

usuari de la "T-mobilitat".   

4. Que accepto les condicions d'ús tal i com s’estableix en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8524-

18.10.2021).  

 

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) consultarà els organismes competents per tal de comprovar si teniu dret a accedir a un 

perfil bonificat. Si us hi voleu oposar, marqueu la casella següent:  

 

M’HI OPOSO a que l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) consulti els organismes competent per tal de comprovar si tinc 

accés a un perfil bonificat. En aquest cas, caldrà que aporteu, juntament amb la sol·licitud, la documentació necessària per a 

accedir a un perfil bonificat (per a més informació, consulteu l’apartat «Títols» del web www.T-mobilitat.cat).  

Localitat i data 

      

Signatura  
 
      

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades (RGPD 679/2016 i LOPDGDD 3/2018), us informem que l’Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la 
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona, com a responsable del tractament de les dades de contacte, tractarà les dades facilitades per 
gestionar la vostra alta com a persona usuària de la T-mobilitat i per dur a terme les accions necessàries per a tramitar-la, així com per a finalitats estadístiques legitimades 
per a l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament de les dades de contacte. La desvinculació del representant un cop ja adquirida la majoria d’edat per 
part del menor no és automàtica. Atès aquest fet, s’entén que, mentre aquesta no se sol·liciti existeix un consentiment mutu d’accés al compte per part de tots els implicats. 
Aquestes dades no seran cedides a tercers excepte en el cas d’obligació legal i seran conservades mentre duri la finalitat del servei i durant els terminis legalment previstos. 
En cas que vulgueu exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició o de limitació del tractament, ho heu de fer dirigint-vos a l’adreça electrònica 
atm@atm.cat. De la mateixa manera, si considereu que els vostres drets de protecció de dades han estat vulnerats, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat). Finalment, respecte de la política de privacitat d'aquest consorci, adreceu-vos a l’adreça electrònica atm@atm.cat 
per obtenir-ne més informació. 
Informació bàsica sobre protecció de dades i el seu tractament 
Responsable del tractament: Autoritat del Transport Metropolità. 
Finalitat: gestionar la vostra alta com a persona usuària de la T-mobilitat i dur a terme les accions necessàries per a tramitar-la, així com finalitats estadístiques legitimades 
per a l’exercici de poders públics conferits. 
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió, la limitació o l’oposició al tractament quan sigui 
procedent. Per exercir els vostres drets, dirigiu-vos a l’adreça electrònica atm@atm.cat. 
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a l’apartat «Protecció de dades» de la pàgina web www.T-mobilitat.cat. 



 

 

 
 

  

 

 
 

 

 


