
Žadost o vystavení průkazu ISIC Šlolák
Jméno a přlmení (,,Držitel"):*

Datum narození:*

Název školy (,,Škola"):*

Bydliště:*

Pohlaví: Muž žena *Údale označené hvězdičkou jsou povinné

Tímto žádám o vystavení průkazu ISIC Scholar (ISIC Ško|ák)(,,Průkaz') dle podmínek dokumentu ,,Zásady ochrany osobních údajů" a ,,Pravidla
použití průkazů a karet" v sekci právní dokumenty na www.isic.cz (,,Webové strónky"\ a beru na vědomí, že dojde ke zpracování osobních údajů
ta kto:

Správcem údajů je GTS ALIVE s.r.o., 1Č: 26L 93 27 2 |,GTS') a Ško|a (společně také jako ,,Spróvcí"\.

Rozsah údajů: shora uvedené osobní údaje a rovněž osobní údaje, které jsou předávány mezi Školou a GTS, přičemž Škola umožní GTS jejich

pravideInou aktualizaci prostřednictvím informačního systému školy, to vše v rozsahu: jméno, přrjmení, datum narozeni adresa bydliště, fotografie,
název Školy, adresa Školy, sériové čísIo průkazu, platnost, čísla čipů v Průkazu, titul před jménem a za jménem, třída, ročník, osobni ID, status
Držitele (",)sobní údaje').

Účel zpracování pro Školu: užití Průkazu ke všem jeho funkcím v rámci Škoty, teOy zejména jako studentského/žákovského identifikačního
průkazu, k potvrzení statusu studenta/žáka a k použití v čipových zařízeních Ško|y.

Účel zpracování pro GTS: realizace objednávky, tj. vydání Průkazu, evidence držitelů Průkazu, jejich verifikace a kontrola (t1. následné ověření
statusu Držitele, které je podmínkou čerpáni sIev/výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod); užití Průkazu pro získání slevy/výhody
u dodavatele/partnera GTS (včetně hromadné dopravy) a dáIe za účelem zasílání informací souvisejících s platnosti Průkazu a užíváním Průkazu.
Zpracovatelé a příjemci osobních údajů Držitele: jsou uvedeni na Webových stránkách.

Doba zpracování: Škola zpracovává osobní údaje po dobu trvání studia Držitele. GTS zpracovává osobní údaje po celou dobu užívání Průkazu,
resp. po dobu do znepIatnění Průkazu dle podmínek na Webových stránkách,

prohlášení a souhlas rodiče

.Jméno, příjmení:

Podpisem prohIašuji, že jsem si vědom/a, že pro účely užívání Průkazu je nutné, aby shora uvedení Správci zpracovávali Osobní údaje Držitele dle

shora uvedených podmínek a dle právních dokumentů na Webových stránkách, se kterými jsem se seznámil(a), rozumím jim a souh|asím s nimi.

Svým podpisem rovněž prohlašuji, že jsem oprávněnou osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k Držiteli a beru na vědomí práva

uvedená na Webových stránkách.

Nad rámec shora uvedeného, Vás, jako zákonného zástupce držiteIe průkazu ISIC Schola1 žádáme o souhIas se zpracováním
Osobních údajů. Osobní údaje shromaždujeme a profi|ujeme zejména proto, abychom mohli držite|ům průkazů nabízet relevantní
služby a produkty, které se vážou k průkazům a k jejich využití, Zaškrtnutim tedy rodič navíc souhlasí s tím, aby GTS jako správce

E-mail:

Datum:

Mobilní telefon:

využila Osobní údaje za účelem prováděni přímého marketingu, včetně zasílání nabídek produktů, služeb a poskytování informací GTS

a třetích osob (včetně užití eIektronických prostředků). Tento souh|as udě|uje rodič na dobu neuróitou, resp. do jeho odvolání s tím, že jej

může kdykoliv odvo|at. Udělení tohoto souhlasu je zce|a dobrovo|né a není podmínkou vydání Průkazu. Účel zahrnuje zaiazení vyplněných
údajů rodiče do databáze pro přímý marketing, zasíláni obchodních sdě|ení všemi prostředky a profilování, přičemž podrobné informace
o zpracováníjsou uvedeny na Webových stránkách, včetně práva na námitky proti přímému marketingu.
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Vztah k Držiteli:

Podpis zákonného zástupce:


