ŽÁDOST O VYSTAVENÍ PRŮKAZU ISIC/ISIC ŠKOLÁK/ITIC/ALIVE
1. část – údaje o žadateli (vyplňte čitelně hůlkovým písmem)

* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné
Verze tohoto formuláře je platná od 1. 5. 2020

*Název školy:
*Příjmení:
*Jméno:
*Ulice:

*Číslo popisné:

*Město:

*PSČ:

*E-mail:
Telefon:
Žádám o průkaz:

*Datum narození (D/M/Y):
ISIC

ITIC

Pohlaví:

ALIVE

Muž

Žena

ISIC školák
Tímto žádám o vystavení zvoleného průkazu („Průkaz“), a to ve formě plastové a/nebo digitální
(dle rozhodnutí školy) a souhlasím s níže uvedenými podmínkami, Pravidly použití průkazů
a karet („Pravidla“) a Zásadami ochrany osobních údajů („Zásady“) dostupnými při podání
této žádosti a na www.isic.cz („Webové stránky“) a beru na vědomí, že dojde ke zpracování
osobních údajů tak, jak je uvedeno níže a podrobně v Zásadách. Žadatel je povinen při užívání
Průkazu dodržovat Pravidla.
Podpisem prohlašuji, že jsem se s Pravidly a Zásadami seznámil/a a schvaluji uvedené informace a žádost o vydání Průkazu, resp. vyjadřuji s těmito souhlas a zavazuji se je dodržovat.

Datum (D/M/Y):
Podpis žadatele:

Zaškrtnutím tohoto políčka nad rámec shora uvedeného uděluji souhlas s účastí na akcích
ISIC/ITIC/ALIVE, zasílání novinek o Průkazech všemi způsoby (vč. elektronických) a chci získávat vybrané nabídky dle podmínek uvedených v Zásadách. Beru na vědomí právo souhlas odvolat a právo na námitky proti přímému marketingu. Právním základem zpracování je dobrovolný
souhlas, jehož udělení není podmínkou vydání Průkazu. Více informací o tomto zpracování je
uvedeno v Zásadách.

2. část – potvrzení zákonného zástupce (pro žadatele mladší 15 let) (vyplňte čitelně hůlkovým písmem)
Příjmení:
Jméno:
E-mail:
Telefon:
Svým podpisem prohlašuji, že jsem se s Pravidly a Zásadami seznámil/a
a schvaluji 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 tuto žádost potvrdit.
V případě, že došlo k zatržení pole pro udělení souhlasu s účastí na akcích ISIC
a zasílání novinek o ISIC (viz výše) prohlašuji, že jsem políčko zatrhl(a) dobrovolně a uděluji tento souhlas ve vztahu k mé osobě a mým osobním údajům.

Samostatní správci: GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272 („GTS“) a škola (viz výše)
Kontaktní údaje GTS: Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, 226 222 335,
legal@isic.cz, kontakty na pověřence jsou dostupné v Zásadách.
Účel zpracování pro školu: užití Průkazu ke všem jeho funkcím v rámci školy,
tedy zejména jako identifikačního průkazu, k potvrzení statusu studenta/zaměstnance školy a k použití v čipových zařízeních školy. Toto zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost Průkazu. Škola zpracovává osobní údaje za tímto
účelem po dobu trvání studia/školní docházky/zaměstnání.
Účel zpracování pro GTS: GTS je vydavatelem Průkazu a právním základem
zpracování je plnění smlouvy pro účel realizace objednávky, tj. vydání Průkazu,
evidence držitelů Průkazu, jejich verifikace a kontrola (tj. následné ověření statusu držitele, umožnění čerpání slev/výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/
výhod, to vše také u partnera GTS (včetně hromadné dopravy) a dále za účelem
zasílání informací souvisejících s platností Průkazu a užíváním Průkazu. Zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost Průkazu. Zpracování probíhá po celou dobu užívání Průkazu, resp. do jeho zneplatnění dle podmínek na Webových
stránkách.
Kategorie údajů zpracovávaných GTS: obsah žádosti, údaje o užití Průkazu
a údaje školou předané do GTS (obsah žádosti, fotografie, adresa žadatele, titul,
třída, ročník, osobní ID a e-mail). Žadatel (zákonný zástupce) souhlasí s předá-

Datum (D/M/Y):
Podpis zákonného zástupce:

ním údajů školou a umožnění GTS provádět pravidelnou aktualizaci všech údajů
prostřednictvím informačního systému školy.
Zasílání novinek: pokud žadatel či zákonný zástupce (vždy u žadatelů mladších
15-ti let) zaškrtl příslušné políčko, souhlasí navíc s tím, aby GTS jako správce
zpracovávala jeho osobní údaje za účelem provádění přímého marketingu, což
zahrnuje zařazení údajů do databáze, zasílání nabídek produktů, služeb a informací o GTS a třetích osobách (včetně užití elektronických prostředků) a profilování. Toto zpracování je dobrovolné a je podrobně vysvětleno v Zásadách.
Příjemci osobních údajů pro ISIC/ISIC školák/ITIC: ISIC Association, Nytorv 5,
1450 Copenhagen, Denmark a kategorie zpracovatelů dle Zásad.
Oprávněné zájmy GTS: při ukončení využívání Průkazu či odvolání souhlasu
GTS uchovává omezený rozsah dokumentů pro případ kontroly orgánu dozoru
nebo stížnosti subjektu dle podmínek v Zásadách.
Práva a jejich uplatnění: poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro vydání Průkazu. Průkaz může být kdykoliv zneplatněn postupem dle Zásad. Každý
subjekt má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti
zpracování a na přenositelnost údajů – vše podrobně vysvětleno v Zásadách
včetně způsobu uplatnění práv a možnosti podat stížnost k Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Kontakty GTS pro uplatnění všech práv a jiné požadavky jsou
výše.

Poznámka: Průkaz nemůže být vystaven bez předchozího úplného vyplnění této žádosti.
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APPLICATION FOR AN ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC/ALIVE CARD
1. Applicant data (fill in legibly in block letters)

* Fields marked with an asterisk are required

*Surname:
*Name:
*Street:

*House number:

*Town:

*Post code:

*E-mail:
Phone number:
I am applying for an:

*Date of birth (D/M/Y):
ISIC card

ITIC card

ALIVE card

Gender:

Male

Female

ISIC Scholar
I hereby apply for the issuance of the selected card („Card“), in plastic and/or electronic form
(according to the school’s decision), and I agree to the below Terms and Conditions, Rules for Use
of Passes and Cards („Rules“) and the Privacy Policy („Policy”), which have been made available
to me at the time of filing the application and which are also available at www.isic.cz („Website“).
I understand that this will involve the processing of my personal data as specified below and, in
greater detail, in the Policy. The applicant must adhere to the Rules when using the Card.
By appending my signature, I declare that I have read the Rules and Principles, I give my consent
to the information contained within them and the application for the issuance of the Card, and
I undertake to adhere to them.

Date (D/M/Y):
Applicant’s signature:

By ticking this box, I further give my consent to participation in ISIC/ITIC/ALIVE events, to
receiving news about the Cards through all channels of communication (including electronic
channels), and I wish to receive selected offers subject to the conditions specified in the Policy.
I acknowledge that I have the right to withdraw my consent and the right to object to direct
marketing. My consent to the processing of my personal data is voluntary and is not a precondition
for the issuance of the Card. More information on data processing is provided in the Policy.

2. Confirmation of a legal guardian (for applicants below the age of 15) (fill in legibly in block capitals)
Surname:
Name:
E-mail:
Phone number:
By appending my signature, I declare that I have read the Rules and the Policy and
I give my consent to the information contained within them and the application for
the issue of the Card. I further confirm that I am an authorised person exercising
parental responsibility over the applicant, and that I am empowered to confirm
this application. If the box for granting consent to participation in ISIC events and
to receiving ISIC news (see above) has been ticked, I declare that I have ticked the
box voluntarily and that the consent given applies to myself and my personal data.

Independent data controllers: GTS ALIVE s.r.o., Company ID No.: 261 93 272
(“GTS”) and the school (see above)
GTS Contact Details: Na Maninách 1092/20, 170 00 Prague 7, phone: (+420) 226
222 335, legal@isic.cz. the data protection officer’s contact details are available
in the Policy.
Purpose of processing for the school: use of the Card for all its purposes within
the school, especially as proof of ID, for confirming the status of the student / staff
member, and for use in the school’s smart devices. Such processing is necessary
for the Card to be issued and functional. The school shall process the personal data
for these purposes for the duration of the studies/school attendance/employment.
Purpose of the processing for GTS: GTS is the issuer of the Card and data
processing is required for the performance of its contractual obligations, i.e.,
issuing the Card, keeping records of Card holders, identifying and verifying Card
holders (i.e. subsequent checks of card holders‘ status, so that Card holders can
use discounts/benefits, and their eligibility for such discounts/benefits can be
checked; all of the above also with partners of GTS, including public transport
operators), and sending information related to the validity and use of the Card.
Such processing is necessary for the Card to be issued and functional. Data will
be processed for the duration of use of the Card, or until the Card is revoked
according to the Terms and Conditions available on the Website.
Category of data processed by GTS: content of the application, data on the use of
the Card and data transmitted by the school to GTS (content of the application and
the applicant’s photo, address, academic title, class, year, personal ID and e-mail

Date (D/M/Y):
Legal guardian‘s signature:

address). The applicant (legal guardian) agrees that the school may transmit the
data, and that GTS may carry out regular updates to all data via the school’s IT
system.
Sending news: by ticking the appropriate box, the applicant or legal guardian (in
the case of applicants under 15 years of age) further agrees that GTS, as the
controller, may process their personal data for direct marketing purposes, which
includes entering the data into a database, profiling, sending offers of products
and services and information on GTS and third parties (including via electronic
means). Such processing is voluntary and is explained in detail in the Policy.
Personal data recipients for ISIC/ISIC Scholar/ITIC: ISIC Association, Nytorv 5,
1450 Copenhagen, Denmark and processor categories according to the Policy.
Legitimate interests of GTS: upon termination of the use of the Card or withdrawal
of consent, GTS will keep a limited number of documents in case they are subject
to an inspection by a supervisory authority, or in case a complaint is lodged by the
data subject according to the Terms and Conditions in the Policy.
Rights of the data subject: the data is provided voluntarily, but is indispensable for
the Card to be issued. The Card may be revoked at any time in accordance with the
Policy. Each data subject has the right of access, the right to rectification, the right
to erasure, the right to restriction of processing, the right to object to processing
and the right to data portability – all of these rights are explained in detail in the
Policy, including the method of exercising the rights and the possibility of lodging
complaints with the Office for Personal Data Protection. Contact details for GTS
for exercising any of the above rights and other requirements are provided above.

Note: The Card may not be issued unless the application form is completed in its entirety.

This version of the form is valid as of 1 May 2020

*School name:

