
Podmínky užívání PRŮKAZŮ a informace o zpracování osobních údajů GTS ALIVE s.r.o. 

 

STANDARDNÍ ZNĚNÍ 

Žádost o vydání průkazu: Pokud žádáte o vydání průkazu ISIC, ITIC, ALIVE student, ALIVE zaměstnance, Alumni 

(„Průkaz“), zavazujete se řádně si přečíst a dodržovat Pravidla použití průkazů a karet dostupná na 

https://www.isic.cz/o-nas/dokumenty/pravidla-pouziti-prukazu-a-karet/ („Pravidla“). Při používání Průkazu 

musí být Pravidla dodržována. 

Předání osobních údajů: Pro možnost užívání Průkazu budou Vaše osobní údaje předány ze strany školy GTS, 

který je vydavatelem průkazu a zajišťuje výhody s ním spojené. Berete na vědomí informace o zpracování 

osobních údajů uvedené v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupné na https://www.isic.cz/o-

nas/dokumenty/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ („Zásady“). 

Správce a kontakty: GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272, Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, 226 222 335, 

info@isic.cz („GTS“). Kontakty na pověřence GTS jsou dostupné v Zásadách.  

Účel a právní základ pro zpracování: plnění smlouvy pro účel 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.  

Kategorie údajů a doba uchování: identifikační a kontaktní údaje, údaje o škole a Průkazu, údaje o statusu 

Držitele. Zpracování probíhá po celou dobu užívání průkazu, resp. do jeho zneplatnění dle podmínek Zásad. 

Příjemci osobních údajů: ISIC Association a kategorie dalších zpracovatelů (včetně těch mimo EU) dle Zásad. 

Oprávněné zájmy GTS: při ukončení využívání průkazu GTS uchovává omezený rozsah informací pro případ 

kontroly orgánu dozoru nebo stížnosti subjektu dle podmínek v Zásadách. MÁTE PRÁVO NA NÁMITKY. 

Práva a jejich uplatnění: poskytnutí údajů je dobrovolné, Průkaz může být kdykoliv zneplatněn postupem dle 

Zásad. Každý držitel má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování a na 

přenositelnost údajů – vše podrobně vysvětleno v Zásadách včetně způsobu uplatnění práv a možnosti podat 

stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Práva spotřebitele jsou vysvětlena v Pravidlech. 

Závazné prohlášení: Zaplacením a obdržením průkazu prohlašujete, že jste se řádně seznámil (a), souhlasíte a 

rozumíte těmto podmínkám včetně Pravidel a Zásad. 

 

ZKRÁCENÉ ZNĚNÍ 

Pokud žádáte o vydání průkazu ISIC, ITIC, ALIVE student, ALIVE zaměstnance, Alumni („Průkaz“), zavazujete se 

řádně si přečíst a dodržovat Pravidla použití průkazů a karet dostupná v sekci dokumenty na isic.cz („Pravidla“). 
Pro možnost užívání Průkazu budou Vaše osobní údaje předány ze strany školy GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272, 

info@isic.cz („GTS“) který je poskytovatelem průkazu. Berete na vědomí informace o zpracování osobních 

údajů a práva uvedené v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupné v sekci dokumenty na isic.cz 

(„Zásady“). 

Zaplacením a obdržením průkazu prohlašujete, že jste se řádně seznámil (a), souhlasíte a rozumíte informacím 

uvedeným v Pravidlech a Zásadách. 
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