Správci: GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272 („GTS“) a škola (dle žádosti)
Rozsah údajů: 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 souhlasí s předáním údajů školou a umožněním GTS provádět
pravidelnou aktualizaci všech údajů prostřednictvím informačního systému.

S ISIC máte tisíce studentských
výhod po celém světě!

Účel zpracování pro školu: užití Průkazu ke všem jeho funkcím v rámci školy,
tedy zejména jako identifikačního průkazu, k potvrzení statusu studenta a k použití v čipových zařízeních školy. Toto zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost
Průkazu.
Účel zpracování pro GTS: 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.
Zasílání novinek: pokud žadatel či zákonný zástupce 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.
Zpracovatelé a příjemci: jsou uvedeni v Zásadách.
Doba zpracování: škola zpracovává osobní údaje po dobu trvání školní docházky/
studia/zaměstnání držitele. GTS zpracovává osobní údaje po celou dobu užívání
Průkazu, resp. po dobu do zneplatnění Průkazu a po dobu, která se váže k možnosti prodloužení průkazu dle podmínek na Webových stránkách. Za účelem zasílání
novinek jsou osobní údaje užívány po dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu.
Po ukončení zpracování nebo odvolání souhlasu jsou osobní údaje uchovány, jen
pokud je to dle právních předpisů možné a je to upraveno v Zásadách.
Práva a jejich uplatnění: právní základ zpracování je plnění smlouvy a u novinek
souhlas, který může zákonný zástupce i držitel kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu a podání námitek může být projeveno dle Zásad. Zákonný zástupce i držitel
mají právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost – vše podrobně
vysvětleno v Zásadách včetně způsobu uplatnění práv a možnosti podat stížnost.

Doprava
Cestovní pojištění
E-shopy (elektronika, móda, vybavení)
Knihy, učebnice, časopisy
Divadla, festivaly, muzea, hrady
a zámky

Žádost
o průkaz
uvnitř!

Restaurace, kavárny a občerstvení
Cestování, výlety a ubytování
Sport, zábava a relax

POJIŠTENÍ
OD UNIQA

Veškeré informace o průkazu ISIC
a jeho výhodách najdete na:
Škola
Karolína Veselá
21.03.2003
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Řekněte si o ISIC!
ALIVE

www.isic.cz/pojisteni

isiczech

Škola

E-shopy | Zábava
Sport | Móda | Festivaly
Pojištění | Doprava
2019 – 2020

Co je ISIC?
Průkaz ISIC (International Student Identity Card)
je jediný celosvětově uznávaný doklad
prokazující status studenta.

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA
10 % sleva na veškerý knižní i neknižní
sortiment
30 % sleva z ceny vstupenky na všechny
památkové objekty ve správě NPÚ
50 % sleva na vybraná místa

Řekněte si o ISIC a užijte si
tisíce slev v ČR i ve světě!
Kolik průkaz běžně stojí? *

E-SHOPY A ELEKTRONIKA
Až 30 % sleva na vybrané produkty
Až 15 % sleva na téměř veškerý
sortiment

▶ Nový průkaz stojí 290 Kč.
▶ Prodloužení průkazu na další rok stojí jen 180 Kč.
▶ Pokud průkaz ztratíte, získáte duplikát za 110 Kč.

Až 15 % sleva na veškerý sortiment

Jaká je platnost průkazu?

Až 10 % sleva na vybraný sortiment

▶ I SIC platí 16 měsíců (od prvního září jednoho roku
do konce prosince roku následujícího).
▶ Každý rok můžete průkaz prodloužit na dalších 16
měsíců revalidační známkou, a to pouze na vaší škole

Škola

Vstup do studentské sekce
s exkluzivními slevami

STUDENTSKÝ TARIF BEZ ZÁVAZKU
499 Kč/měs. 10+2 GB dat v ap. Můj
Vodafone, neomezené volání a SMS

SPORT A MÓDA

09/2019 – 12/2020

Jeden průkaz na celé studium!

Využijte výhody průkazu naplno!

Ve škole ISIC využijete např. ke vstupu do školy,
v jídelně, v knihovně, na tisk nebo kopírování - dle
možností každé školy. Mimo školu na vás navíc čeká
více než 2200 slev v ČR a další ve 127 zemích světa.

Jak ISIC získáte?
Jednoduše přímo na vaší škole!

Vyplňte přiloženou žádost a odevzdejte ji kontaktní
osobě na své škole, od které získáte další instrukce.
Hotový ISIC získáte do 2 týdnů. Pokud jste mladší
15 let, nechte žádost podepsat zákonným zástupcem!

www.isic.cz & www.isic.org
Více informací o průkazech ISIC
GTS ALIVE s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7
Tel.: 226 222 333, e-mail: info@isic.cz, www.isic.cz
*Ceny průkazů na jednotlivých školách se mohou lišit.

1. Část – údaje o žadateli (vyplňte čitelně hůlkovým písmem)
Název školy*
Jméno*
Příjmení*
Ulice a číslo popisné*
Město a PSČ*
E-mail

Telefon
Datum narození*

Pohlaví: muž

*Údaje označené hvězdičkou jsou povinné

žena

Tímto žádám o vystavení zvoleného průkazu ISIC („Průkaz“) a souhlasím s níže uvedenými
podmínkami, Pravidly použití průkazů a karet („Pravidla“) a Zásadami ochrany osobních údajů („Zásady“) na www.isic.cz („Webové stránky“) a beru na vědomí, že dojde ke zpracování
osobních údajů tak, jak je uvedeno na druhé straně této žádosti a podrobně v Zásadách.
Podpisem vyslovuji souhlas s touto žádostí, Zásadami a Pravidly a prohlašuji, že jsem se se
všemi informacemi řádně a v předstihu seznámil(a), rozumím jim a zavazuji se je dodržovat.

15 % sleva na téměř veškerý sortiment

Nad rámec shora uvedeného uděluji souhlas s účastí na akcích ISIC, zasílání novinek
o ISIC a chci získávat vybrané nabídky. Beru na vědomí právo na námitky proti přímému
marketingu. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou vydání Průkazu.

5 % sleva na nezlevněný sortiment

Datum

Karolína Veselá
21.03.2003

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ PRŮKAZU ISIC

Podpis žadatele

10 % sleva na nákup pánské společenské
módy BANDI

JÍDLO A PITÍ
Velké McMenu za 99 Kč
2x Cheeseburger a malý sycený
nápoj za 55 Kč
McMuffin se slaninou
a vajíčkem za 35 Kč
McCafé střední Latté za 30 Kč

2. Část: Potvrzení zákonného zástupce (pro žadatele mladší 15 let)
Jméno*
Příjmení*
E-mail

Kombinace sendvičů Twister a Zinger
za cenu 110 Kč
Telefon

15 % sleva na veškerý sortiment

Slevy jsou poskytovány pouze držitelům platných průkazů ISIC!
Všechny slevy uvedené v tomto letáku jsou platné k 30. 04. 2019. Využívání slev se řídí
Obecnými pravidly poskytování slev uveřejněnými v plném znění na www.isic.cz. Před
využitím slevy se VŽDY informujte o její aktuální specifikaci a platnosti v databázi slev.
Vydavatel (GTS ALIVE, s.r.o., IČ: 26193272) si vyhrazuje právo na tiskové chyby.

*Údaje označené hvězdičkou jsou povinné
Svým podpisem 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 tento souhlas udělit.
Datum

Podpis žadatele

