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TRANSPORTE ESCOLAR – PASSE ESTUDANTE 

 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 
1ª A “Assinatura de Linha”/ Passe Estudante é um titulo de transporte pessoal e intransmissível: 
2ª A empresa obriga-se a fornecer o cartão , contra entrega da requisição devidamente preenchida e 
assinada, e enviada pela Escola que o aluno frequenta ou respetiva Câmara. 
3ª O assinante só tem direito a viajar nos horários das carreiras acordados com a Câmara e a Escola, para 
entrada e uma saída por dia, respeitando o regime normal ou de turno. 
4ª O cartão não tem validade nos fins de semana, feriados, férias ou em qualquer outros dias sem atividades 
escolares. 
5ª É obrigatória a apresentação do cartão as autoridades ou pessoal de empresa com funções 
fiscalizadoras. 
6ª Qualquer fraude na utilização do cartão ou vinheta implica a sua apreensão e procedimento legal 
consequente. 
7ª  Só é válido com a colocação da vinheta correspondente 
8º A perda ou extravio do cartão, não dá direito a qualquer indeminização ou substituição 
 

9ª Dados Pessoais 
Esta recolha de dados é efetuada pela Empresa Marques Lda. que é responsável pelo tratamento dos seus 
dados .A Empresa Marques Lda. tem sede na Av.Dr.António José de Almeida,218.,1º sala 9,3514-504 
Viseu, e pode ser contactada através do seguinte email privacidade@marques.pt  ou na morada da sede. 
O Encarregado de Proteção de Dados / DPO é a ProtectData, que pode ser contactado através do seguinte 
e-mail protecaodedados@barraqueiro.com. 
 
Os seus dados destinam-se: 
a) À emissão do seu título de transporte e à gestão da relação de prestação de serviços de transporte, aqui 
se incluindo emissão de faturas, inserção na agenda de contactos. Estes tratamentos dos seus dados têm 
por fundamento a relação contratual que estabeleceu com a nossa empresa. O fornecimento dos seus 
dados é obrigatório e caso não os forneça não será possível prestar-lhe os nossos serviços. 
b) Ao envio de newsletters.  
Autoriza o uso dos seus dados para receber a nossa newsletter?    

          SIM☐  NÃO☐ 

c)À realização de ações de promoção e de marketing direto, levadas a cabo através de aparelhos de 
chamada automática, aparelhos de telecópia, por correio eletrónico, SMS, MMS, ou outros meios que 
permitam a receção de mensagens independentemente da intervenção dos destinatários. 
 
Autoriza o uso dos seus dados para a receber estas ações de promoção e marketing? 

  SIM☐ NÃO☐ 

 
d) À definição de perfis, com o objetivo de lhe oferecer um melhor serviço e de lhe prestar informações e 
ofertas comerciais de acordo com os seus gostos e as suas preferências. 
Autoriza o uso dos seus dados para profiling?    

  SIM☐ NÃO☐ 

 
Os dados recolhidos e detidos pela Empresa Marques Lda. poderão ser transmitidos, com respeito pelo 
dever da confidencialidade e pelo princípio da finalidade que presidiu à sua recolha, para as seguintes 
entidades: Entidades do grupo em que a Empresa Marques, Lda está inserida; Autoridades judiciais ou 
administrativas, nos casos em que tal cedência seja obrigatória. 
 
Os dados serão armazenados e conservados apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades 
que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, findo o qual os mesmos serão eliminados. 
Garantimos-lhe o direito de acesso, atualização, retificação, eliminação, portabilidade apagamento dos seus 
dados pessoais e o direito de oposição a marketing e a profiling.  
 
Poderá também a qualquer altura retirar o seu consentimento para estas finalidades ou para a receção das 
newsletters.  
 
Poderá ainda apresentar reclamação à CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados).  
 
O exercício destes direitos deverá ser realizado através do seguinte endereço de correio eletrónico 
privacidade@marques.pt ou morada Av.Dr.António José de Almeida, 218, 1º sala 9,3514-504 Viseu. 
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Foto  

Nº   ____________ 
 
Data recepção: ____/_____/_____ 
(A Preencher pela Empresa) 

 
 

PASSE ESTUDANTE 

 
REQUISIÇÃO/CONTRATO DO CARTÃO DE TRANSPORTE 

 
(Preencher em letra Maiúscula e Legível) 

 
 
ESCOLA   _______________________________________________________________ 
 
 
 
Nome Aluno ____________________________________________________________ 
 
 
Data de Nascimento :   ____________________________ 
 
 
DADOS DA VIAGEM 
 
Origem (Local. Embarque)   ______________________________ 
 
Destino [Local. Escola]       _______________________________ 
 
 
 

CONSENTIMENTO 

Para os efeitos previstos no artigo 5º nº 2 da LPDP, autorizo a digitalização da fotografia do meu educando 

menor para efeitos de emissão do título de transporte , bem como recolha dos dados descritos nesta 

requisição e o respectivo  uso no âmbito do processo de inscrição/ renovação transporte escolar.  

SIM☐  NÃO☐ 

Autorizo o uso dos dados do meu educando menor para subsequentes processos de inscrição/renovação 

de transportes escolares. 

SIM☐  NÃO☐ 

Li e aceito as condições de utilização. 

Data :________/________/________ 

Assinatura: 

 
____________________________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação) 
  


