
ŽÁDOST O VYSTAVENÍ PRŮKAZU ISIC/ISIC SCHOLAR/ ITIC
OSOBNÍ ÚDAJE – vyplní žadatel

Čestně prohlašuji, že žadatel je ve školním roce 20.......... / 20.......... žákem výše uvedené školy.

PLATÍ PRO ISIC SCHOLAR – PROHLÁŠENÍ ŽADATELE (vyplní žadatel/zákonný zástupce)

PLATÍ PRO ISIC/ITIC – POTVRZENÍ ŠKOLY (vyplní škola – v den podání žádosti nesmí být potvrzení školy starší než 2 měsíce)

PRO ŽADATELE VE VĚKU 16 A VÍCE LET

Název školy:

Název školy
(případně i fakulty):

Podpis zákonného 
zástupce:

Podpis žadatele:

Podpis a razítko: Datum:

Město:

Datum:

Datum:

PRO ŽADATELE MLADŠÍ 16 LET – POTVRZENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

Jméno a příjmení
zákonného zástupce:

Vztah zákonného 
zástupce (např. otec):

*Jméno:

*Ulice a ČP:

Mobilní telefon:

*E-mail:

Pohlaví:

*Příjmení:

*Město/PSČ:

 *Datum narození:

/

//

muž žena 

ANO NE Mám zájem o účast na akcích ISIC a chci získávat personalizované nabídky

*povinná položka

TÍMTO ŽÁDÁM O VYSTAVENÍ PRŮKAZU ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC („Průkaz“) a souhlasím s níže uvedenými podmínkami, Pravidly použití průkazů a karet a Zásadami ochrany osobních údajů na www.isic.cz („Webové stránky“):
Vydavatel: společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C78560 („Správce“).
Účel: Na základě této žádosti je Správce oprávněn zpracovávat mé osobní údaje v níže uvedeném rozsahu pro účely realizace objednávky, tj. vydání a používání Průkazu za podmínek uvedených na Webových stránkách, vedení 
evidence držitelů Průkazu, jejich verifikace a kontroly (tj. ověřování statusu žáka/studenta/pedag. pracovníka, který je podmínkou čerpání slev a výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod). Toto zpracování osobních 
údajů je nezbytné pro vydání Průkazu.
V případě, že jsem označil „ANO, Mám zájem o účast na akcích ISIC a chci získávat personalizované nabídky“ nahoře v této žádosti, je Správce oprávněn využít mé osobní údaje ve stejném rozsahu za účelem průzkumu trhu, 
a zasílání obchodních sdělení a nabídek partnerů na výhody a akce, včetně sdělení elektronickými prostředky. Souhlasím že, aby mi mohl Správce zasílat pouze takové nabídky, které mne zajímají, bude Správce provádět 
průběžné vyhodnocování a aktualizaci mých osobních údajů včetně informací o mém užívání Průkazu u obchodních partnerů Správce a mých preferencích zjištěných při užívání Webových stránek.
Rozsah osobních údajů: údaje vyplněné v této žádosti a potvrzení o studiu/zaměstnání, status žáka/studenta/pedag. pracovníka, typ studia, licenční číslo, datum platnosti Průkazu, číslo čipu, informace o používání Průkazu 
včetně čerpání výhod/slev a případně další mnou poskytnuté údaje („Údaje“).
Zpracovatelé a příjemci: jsou uvedeni na Webových stránkách.
Doba zpracování: Správce zpracovává Údaje pro účely realizace objednávky po celou dobu platnosti Průkazu a 6 měsíců poté. Správce zpracovává mé Údaje pro účely získávání personalizovaných nabídek a průzkumu trhu po 
dobu neurčitou, respektive do odvolání mého souhlasu.
Poučení: Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním Údajů mám práva, která jsou podrobně vysvětlena na Webových stránkách. Zejména prohlašuji, že si jsem vědom svého práva vznést kdykoli námitku proti 
zpracování Údajů pro účely přímého marketingu včetně souvisejícího profilování. Poskytnutí Údajů je dobrovolné, avšak nezbytné za účelem realizace objednávky. Získávání personalizovaných nabídek je volitelné a mohu 
je kdykoliv odvolat.

Beru na vědomí, že podpisem této žádosti dochází k uzavření smlouvy o vydání Průkazu a tato se řídí českým právem a „Pravidly použití průkazů a karet“ na www.isic.cz a „Zásady ochrany osobních údajů“ na www.isic.cz. Prohlašuji, 
že jsem se seznámil s výše uvedenými informacemi a vyjadřuji s nimi svůj souhlas. Potvrzuji, že veškeré mnou uvedené a sdělené Údaje jsou pravdivé.

Svým podpisem schvaluji shora uvedené informace a žádost o vydání Průkazu, resp. vyjadřuji s těmito souhlas a prohlašuji, že jsem oprávněnou osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost vůči žadateli a jsem oprávněn/a 
tento souhlas udělit.

Poznámka: Průkaz nemůže být vystaven 
bez předchozího úplného vyplnění této žádosti.

Verze tohoto form
uláře je platná od 1. 8. 2017

Potvrzujeme, že žadatel o:

průkaz ISIC je ve školním roce 20.......... / 20.......... studentem denní/prezenční formy studia na naší škole

průkaz ITIC je ve školním roce 20.......... / 20.......... zaměstnán na naší škole jako pedagogický pracovník
(mimo VŠ) nebo jako akademický pracovník (VŠ) na pracovní poměr ne kratší než 1 rok (popř. na dobu neurčitou).


