Žádost o vystavení
průkazu ISIC Školák

OFICIÁLNÍ PARTNER

Jméno a příjmení („Držitel“):*

ŠKOLÁK

Datum narození:*

Název školy („Škola“):*

Bydliště:*

E-mail:*

Pohlaví:

Muž

Žena

Mobilní telefon:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

*Údaje označené hvězdičkou jsou povinné

www.isic.cz/pojisteni

Tímto žádám o vystavení průkazu ISIC Scholar (ISIC Školák), dále „Průkaz“, dle podmínek uvedených
na www.isic.cz („Webové stránky“) a beru na vědomí, že dojde ke zpracování osobních údajů takto:

Michal Černý
10/02/2007

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“).

KAMKOLIV MÁTE NAMÍŘENO

09/2017 – 12/2022

H 420 123 456 789 Y

Účel zpracování pro Školu: užití Průkazu ke všem jeho funkcím v rámci Školy, tedy zejména jako studentského/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.
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.
Souhlas rodiče
Podpisem prohlašuji, že jsem si vědom/a, že pro účely užívání Průkazu je nutné, aby shora uvedení Správci
zpracovávali Osobní údaje ve shora uvedeném rozsahu, době a pro specifikovaný účel a beru na vědomí
práva dle Webových stránek.

Datum:

Jméno, příjmení:

Podpis:

Verze tohoto formuláře je platná od 1. 4. 2017.

Svým podpisem rovněž schvaluji shora uvedené 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.

Studentský
program
na Alza.cz
Všichni držitelé průkazu ISIC/ITIC
se mohou bezplatně přihlásit do
studentského programu na Alza.cz.
Ten nabízí řadu soutěží o hodnotné
ceny, a rovněž studentské slevy
ve výši až 30 %.

Více na www.alza.cz/student
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Kde můžete využít ISIC Školák?

VZDĚLÁVÁNÍ
10% sleva na knihy a doplňkové zboží

Kolik ISIC Školák stojí a jak dlouho platí?
Průkaz je vydáván jednorázově a platí do doby ukončení docházky na škole, která průkaz vydala, maximálně však pět let. Když
tedy škola zařídí ISIC žákům na začátku první třídy, bude platit
až do konce páté třídy.
Za celou výše uvedenou platnost stojí
ISIC Školák pouze 250 Kč.

Čipová karta do školy
ISIC Školák obsahuje čip využitelný
ve školních systémech. Nemusíte svému
dítěti pořizovat další čip, který se snadno ztrácí, v ISIC je vše v jednom!
Čip může fungovat v těchto zařízeních:
▸ Školní jídelna
▸ Vstup do školy a dalších prostor
▸ Kopírka a knihovna
▸ Výdejní automaty

Výhodné podmínky
pořízení
▸ Nízká jednorázová cena na
celou dobu platnosti
▸ Platnost průkazu až 5 let
▸ Snadné hromadné objednávání
a vydávání prostřednictvím
školy
▸ Ke každému průkazu odolné
pouzdro a barevná šňůrka
na krk v ceně

Kdo vám průkaz vydá?
Průkazy pro své žáky objednává vždy
škola, která vám také předá přesné
instrukce, jak průkaz objednat.
ISIC Školák není možné si pořídit
mimo školu.

10% sleva na veškerý knižní i neknižní
sortiment
10% sleva na veškerý sortiment
15% sleva na jazykové kurzy pro
veřejnost

E-SHOPY A ELEKTRONIKA
Až 30% sleva na vybrané produkty
Až 15% sleva na téměř veškerý sortiment
Exkluzivní neomezené stahování za
99 Kč/měsíc, nebo 495 Kč/půl roku
50% sleva na měsíční předplatné služby
Premium + na 1 rok
Slevy na produkty Hewlett Packard

SPORT A OBLEČENÍ
Potvrzení věku

Výhody a slevy

Průkaz ISIC Školák
výborně poslouží jako
potvrzení věku pro žáky,
kteří nemají občanský
průkaz. Například:
▸ Ve veřejné dopravě
▸ Ve sportu a v kultuře

Vlastnictví průkazu přináší
benefity celé rodině, a to jak
v ČR, tak i v zahraničí.
▸ Kamenné obchody
a provozovny
▸ On-line obchody
▸ Kina, koupaliště, lyžařské
areály
▸ Restaurace a mnohé další…

15% sleva na veškerý sortiment
50% sleva na celý sortiment
10% sleva na nezlevněné zboží
5% sleva na nezlevněné zboží
Kompletní seznam slev s průkazem ISIC najdete na ww.isic.cz.

Slevy ve vybraných ski areálech
www.isic.cz/zima
Slevy v dopravě, akceptace
v MHD, verifikace věku
Slevy v restauracích po celé ČR
až 50 %!

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

Všechny slevy uvedené v tomto letáku jsou platné k 27. 3. 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.

