Žádost o vystavení průkazu ISIC

(student vyplní a odevzdá přímo na své škole)
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jméno a příjmení („Držitel“)*

Datum narození*

OFICIÁLNÍ PARTNER

Název školy („Škola“)*

Pro studenty
od 200 Kč/rok

Bydliště*

E-mail*

Pohlaví:

Muž

Žena

Mezinárodní průkaz studenta
2017 – 2018

žádostení
v
o vystaazu
průk
ISIC
uvnitř

Mobilní telefon:

*Údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Tímto žádám o vystavení Průkazu dle podmínek uvedených na www.isic.cz („Webové stránky“)
a beru na vědomí, že dojde ke zpracování osobních údajů takto:
Správcem údajů je GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272 („GTS“) a Škola (společně také jako „Správci“).
Rozsah údajů: shora uvedené osobní údaje a rovněž osobní údaje, které jsou předávány mezi
Školou a GTS, přičemž Škola umožní GTS jejich pravidelnou aktualizaci prostřednictvím informačního systému školy, to vše v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, fotografie,
název Školy, adresa Školy, e-mail, sériové číslo průkazu, platnost, čísla čipů v Průkazu, titul před
jménem a za jménem, třída, ročník, osobní ID, status Držitele („Osobní údaje“).
Účel zpracování pro Školu: užití Průkazu ke všem jeho funkcím v rámci Školy, tedy zejména
jako studentského nebo žákovského identifikačního průkazu, k potvrzení statusu studenta/žáka
a k použití v čipových zařízeních Školy.
Účel zpracování pro GTS: realizace objednávky, tj. vydání Průkazu, evidence držitelů Průkazu,
jejich verifikace a kontrola (tj. následné ověření statusu Držitele, které je podmínkou čerpání slev/
výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod); užití Průkazu pro získání slevy/výhody u dodavatele/partnera GTS (včetně hromadné dopravy) a dále za účelem zasílání informací souvisejících
s platností Průkazu, užíváním Průkazu a poskytováním výhod a slev pro držitele Průkazu, zahrnující
zasílání sdělení elektronickými prostředky.
Zpracovatelé a příjemci osobních údajů Držitele: jsou uvedeni na Webových stránkách.
Doba zpracování: Škola zpracovává osobní údaje po dobu trvání studia/zaměstnání Držitele. GTS
zpracovává osobní údaje po celou dobu užívání Průkazu, resp. po dobu do zneplatnění Průkazu dle
podmínek na Webových stránkách.

Škola

Podpisem prohlašuji, že jsem si vědom, že pro účely užívání Průkazu je nutné, aby
shora uvedení Správci zpracovávali moje osobní údaje ve shora uvedeném rozsahu,
době a pro specifikovaný účel a beru na vědomí svá práva dle Webových stránek.
Datum:

Podpis

Písemné schválení souhlasu rodičem pro případ, že je Držitel mladší 16 let:
Svým podpisem schvaluji shora vedené informace a žádost o vydání Průkazu, resp. vyjadřuji
s těmito souhlas a prohlašuji, že jsem oprávněnou osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k Držiteli a jsem oprávněn/a souhlas udělit.
Jméno a příjmení

Datum:

Podpis

Verze tohoto formuláře je platná od 30. 4. 2017

Zaškrtnutím uvedeného políčka Držitel souhlasí s tím, aby GTS využila Osobní údaje za účelem nabídky dalších produktů, služeb a poskytování marketingových informací GTS a třetích
osob (včetně elektronických prostředků). Tento souhlas uděluje Držitel na dobu neurčitou, resp.
do jeho odvolání s tím, že jej Držitel může kdykoli svobodně odvolat písemným projevem vůle na adresu GTS a rovněž v každé e-mailové zprávě Držiteli zaslané. Udělení tohoto souhlasu je zcela
dobrovolné a není podmínkou vydání Průkazu.

Karolína Veselá
21.03.2002
09/2017 – 12/2018

www.isic.cz/pojisteni

KAMKOLIV MÁTE NAMÍŘENO

S 420 123 456 789 Y

Top slevy

Ski areály

Doprava

Festivaly

Pojištění

Zábava
www.isic.cz

Řekněte si o ISIC! Přes 2200 míst s ISIC slevou! Více na www.isic.cz!

CO JE ISIC?

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA
10 % sleva na knihy a doplňkový sortiment

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

10 % sleva na veškerý sortiment

Nárok na průkaz ISIC máte i vy! S ISIC v ruce jednoduše prokážete,
že jste studentem.

30 % sleva z ceny vstupenky na všechny
památkové objekty ve správě NPÚ

ISIC si můžete jednoduše a pohodlně pořídit přímo na své škole!
ISIC, který získáte na škole za zvýhodněnou cenu, si můžete každý rok
prodlužovat, takže vám po celou dobu studia zůstane jeden průkaz. Na
škole můžete ISIC použít např. pro vstup do školy, v jídelně, v knihovně,
na tisk nebo kopírování atd. (dle možností každé školy). Mimo školu
na vás čekají slevy s ISIC, které můžete využít ve 130 zemích světa!
Kolik průkaz běžně stojí?*
▶ Nový průkaz stojí 290 Kč.
▶ Prodloužení průkazu na další rok stojí jen 180 Kč.
▶ Pokud kartu ztratíte, získáte duplikát za 110 Kč.
Jaká je platnost průkazu?

E-SHOPY A ELEKTRONIKA
Až 30 % sleva na vybrané produkty
Až 15 % sleva na téměř veškerý sortiment
Slevy na produkty Hewlett Packard
na hpmarket.cz/isic
Exkluzivní neomezené stahování
za 99 Kč/měsíc nebo 495 Kč/půl roku

SPORT A OBLEČENÍ
50 % sleva na startovné

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

15 % sleva na téměř veškerý sortiment

JEDEN PRŮKAZ NA CELÉ STUDIUM

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

JÍDLO A PITÍ

Kombinace sendvičů Twister a Zinger
za cenu 110 Kč

Škola
Karolína Veselá
21.03.2002
09/2017 – 12/2018

5 % sleva na nezlevněný sortiment

S 420 123 456 789 Y

JAK ISIC ZÍSKÁTE?
Úplně jednoduše! Vyplňte žádost v tomto letáku (pokud jste mladší
16 let, nechte ji podepsat svými rodiči) a odevzdejte ji kontaktní osobě
na své škole, od které získáte další instrukce. Hotový ISIC získáte do
2 týdnů.
VÍCE INFORMACÍ O PRŮKAZECH ISIC
GTS ALIVE s.r.o., Letenská 118/1, 118 00 PRAHA 1
Tel.: 226 222 333, e-mail: info@isic.cz, www.isic.cz
*Ceny průkazů na jednotlivých školách se mohou lišit.

Větší nápoj za cenu menšího

DOPRAVA
15 % sleva na vybrané dálkové linky
10 % sleva na vlakových linkách, 15 % sleva
na mezinárodních autobusových linkách
20 % sleva na všechny vlakové
a autobusové linky
Slevy jsou poskytovány pouze držitelům platných průkazů ISIC!
Všechny slevy uvedené v tomto letáku jsou platné k 30. 04. 2017. 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.
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DŮVODŮ,
PROČ MÍT ISIC!

DOPRAVA

1

SLEVY

2

POJIŠTĚNÍ

3

FESTIVALY A SKI AREÁLY

4

KULTURA

5

Stovky linek po ČR a akceptace
průkazu ISIC v MHD.
Tisíce slev v obchodech, restauracích, e-shopech... Po celém světě!
Cestovní pojištění od 200 Kč
na celý rok.
Přes 40 ski areálů a přes
30 letních festivalů s ISIC slevou.
Hrady, zámky, muzea nebo
galerie s až 50% slevou.

