
Souhlas se zpracováním osobních údajů držitele spojeného průkazu UK spojeného s licencí ISIC / 
ITIC / ALIVE 
 
Poučení  
Povinné informace dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění, o zpracování osobních údajů pro účely vydávání a užívání spojeného průkazu UK a průkazu 
s licencí ISIC / ITIC / ALIVE (dále jen „Průkaz“):  
 
Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208 (dále jen 
„Univerzita“).  
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, pohlaví, e-mail, 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“) jsou potřebné pro vydání průkazu a jeho 
užívání, dále evidence držitelů Průkazů a jejich verifikace a kontrola, tzn. ověření statutu uživatele pro čerpání 
benefitů, včetně užití v hromadné dopravě, a za účelem užití Průkazu ke všem jeho funkcím v rámci Univerzity 
dle vnitřních předpisů Univerzity a opatření rektora zveřejněných na www.cuni.cz. Údaje o přístupu k Osobním 
údajům a o zpracovatelích jsou uvedeny na www.isic.cz. Dobou zpracování je doba  trvání studia/ zaměstnání 
na Univerzitě a 6 měsíců poté. Při používání Průkazu je nutno dodržovat pravidla jeho použití uvedená na 
www.isic.cz 
 
Souhlas 
Já níže podepsaný, souhlasím, aby Univerzita po dobu platnosti Průkazu předávala mé Osobní údaje 
zpracovateli Osobních údajů - společnosti GTS ALIVE s.r.o., se sídlem Praha 1, Letenské 118/1, PSČ 118 00, IČO: 
261 932 272, 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 / ALIVE, a aby mi zasílala informace týkající se užívání Průkazu – tj. 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. 
Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím osobní návštěvy v jednom z výdejních center karet UK 
(dostupné: https://www.cuni.cz/UK-3249.html) 
 
Dále máte právo  
* požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,  
* požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,  
* požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše 
uvedených požadavků,  
* požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány jinému správci,  
* podat stížnost u dozorového úřadu. 
  
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 těchto údajů. Aktuálně je tímto 
zpracovatelem společnost Orchitech Solutions, s.r.o., IČO: 28246764, sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 
130 00.  
 
Souhlasím, aby společnost GTS ALIVE s.r.o. předávala mé Osobní údaje společnosti ISIC Global Office (IGO), se 
sídlem a obchodní adresou Keizersgracht 174 – 176, 1016 DW Amsterdam, Nizozemí, a to za účelem verifikace 
držitele Průkazu a kontroly oprávnění poskytnutí slevy / výhody pro držitele Průkazu ISIC / ITIC / ALIVE.  
 
V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních 
údajů Univerzity na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz  
 
Svým podpisem potvrzujete, že jste se seznámil/a s připojenou informací o zpracování osobních údajů. 
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