
   

Souhlas se zpracováním osobních údajů držitele multifunkční identifikační 
karty VŠE spojené s licencí ISIC/ITIC 

 
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
dále jen „GDPR“), dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“) a dle 
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů pro 
účely vydání a užívání multifunkční identifikační karty VŠE s licencí ISIC/ITIC (dále jen „Průkaz“). 

Správcem osobních údajů je Vysoká škola ekonomická v Praze, sídlem Praha 3, náměstí W. 
Churchilla 4, PSČ 130 67, IČO: 61384399 (dále jen „Univerzita“). Rozsah zpracovávaných osobních údajů 
za účelem vydání a užívání Průkazu je jméno, příjmení, datum narození, datum platnosti Průkazu 
od/do, sériové číslo Průkazu, status Průkazu, typ Průkazu, Číslo UID (čipu) Průkazu, název Univerzity, u 
studentů status studenta a forma studia (dále jen „Osobní údaje“).  

Účelem zpracování je vydání Průkazu a dále evidence držitelů Průkazů a jejich verifikace a 
kontrola, tzn. ověření statutu uživatele pro čerpání benefitů, a za účelem užití Průkazu ke všem jeho 
funkcím v rámci Univerzity dle vnitřních předpisů Univerzity a příkazů rektora zveřejněných na 
www.vse.cz. Údaje o přístupu k Osobním údajům a o zpracovatelích jsou uvedeny na www.isic.cz. 
Dobou zpracování je doba trvání pracovního poměru/studia na Univerzitě, maximálně však 9 let od 
vystavení Průkazu. 
 
Užívání Průkazu mimo Univerzitu: 

Podpisem tohoto souhlasu souhlasím s tím, aby Univerzita po dobu platnosti Průkazu 
předávala mé Osobní údaje společnosti GTS ALIVE s.r.o., se sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 
7, IČO: 26193272, a aby společnost GTS ALIVE s.r.o. tyto údaje zpracovávala a využila, a to za účelem 
fungování Průkazu a kontroly jeho platnosti, tzn. ověřování platnosti sériového čísla Průkazu pro 
čerpání benefitů spojené s licencí ISIC/ITIC, a aby mi zasílala informace týkající se užívání Průkazu – 
jako jsou informace o ukončení platnosti Průkazu, návod k užití a další informace pro využívání Průkazu, 
a to všemi způsoby i elektronickými prostředky po dobu platnosti Průkazu nebo do odvolání mého 
souhlasu. Informace o zpracování a mých právech jsou na www.isic.cz. 

Beru na vědomí, že společnost GTS ALIVE s.r.o. je jako zpracovatel Osobních údajů oprávněna 
uzavřít smlouvu s dílčím zpracovatelem o zpracování Osobních údajů k jednotlivým úkonům zpracování 
těchto údajů. Zpracovatelé jsou uvedeni na www.isic.cz.  

Dále souhlasím, aby společnost GTS ALIVE s.r.o. předávala mé Osobní údaje společnosti ISIC 
Global Office (IGO), se sídlem a obchodní adresou Keizersgracht 174, 1016 DW Amsterdam, Nizozemí, 
a to za účelem verifikace držitele Průkazu a kontroly oprávnění poskytnutí slevy/výhody vyplývající pro 
držitele Průkazu ISIC/ITIC. 

Potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o svých právech: 1) právu na přístup k informacím (zda, 
k jakému účelu a jakým způsobem jsou zpracovávány), 2) právu na opravu a doplnění osobních údajů, 
3) právu na výmaz osobních údajů, 4) právu na omezení budoucího zpracování osobních údajů, 5) právu 
na přenositelnost osobních údajů v čitelné podobě, za účelem předání jinému správci, pokud je 
zpracování prováděno automatizovaně, 6) právu na vznesení námitky proti zpracování. 
 

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom(a) toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to 
stejným způsobem, jakým jsem jej udělil(a). 

 

Jméno a příjmení: ……………………………………………  Datum podpisu: …………………………………………. 

 

 

Datum narození: …………………………………………….  Podpis: ………………………………………………………… 

http://www.isic.cz/

