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Žádost o vydání identifikačního průkazu studenta   
Identifikační průkaz studenta je dle §57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, dokladem o studiu 
vydávaným Technickou univerzitou v Liberci (dále jen „TUL“), který potvrzuje právní postavení studenta a opravňuje ho k využívání práv 
a výhod studenta dle právních předpisů a vnitřních předpisů TUL.  

TUL je na základě výše uvedeného zákona oprávněna za tím účelem zpracovávat osobní údaje studenta v rozsahu uvedeném v této 
žádosti.  

Pro účely vydání průkazu studenta ve variantě ISIC je nezbytné udělení souhlasu studenta ke zpracování jeho osobních údajů 
v rozsahu uvedeném v této žádosti. Bez udělení souhlasu bude studentovi vydán průkaz studenta v základní verzi bez možnosti čerpat 
dalších studentských slev a výhod, které jsou spojené s průkazem ISIC. 

Jméno a PŘÍJMENÍ       

Datum narození       

Osobní číslo       

Fakulta       

Žádám o vystavení identifikačního průkazu TUL1: 

 průkazu studenta ISIC vydávaný TUL – 270 Kč 
Karta slouží pro účely: čerpání slev uplatňovaných v rámci licence ISIC, stravování v menzách TUL, platby za zboží a služby 
(kantýna, prodejna skript, KTV atd.), přístup do vysokoškolských kolejí a dalších vybraných objektů TUL, tisk a kopírování 
na zařízeních systému SATIKOS na TUL, průkaz studenta ISIC je v souladu s konceptem Městské čipové karty města Liberec. 

 průkazu studenta TUL s čipem – 140 Kč 
Karta slouží pro účely: stravování v menzách TUL, platby za zboží a služby (kantýna, prodejna skript, KTV atd.), přístup 
do vysokoškolských kolejí a dalších vybraných objektů TUL, tisk a kopírování na zařízeních systému SATIKOS na TUL, průkaz 
studenta TUL s čipem je v souladu s konceptem Městské čipové karty města Liberec. 

 průkazu studenta  bez čipu – 0 Kč 
Karta slouží pro účely: pouze identifikační průkaz studenta TUL. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Zaškrtnutím varianty průkaz ISIC uděluji TUL a International Association Services A/S (IAS) souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů v rozsahu výše uvedeném, a to pro účely poskytování studentských slev a výhod ISIC.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji po dobu platnosti průkazu ISIC a dalších dvou let od skončení platnosti průkazu ISIC.   

Souhlas lze kdykoliv písemně odvolat, a to předložením nové žádosti o vydání průkazu studenta. V takovém případě bude studentovi 
vydán průkaz studenta v základní verzi. 

Beru na vědomí, že neudělením souhlasu se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek výše uvedených nebudu 
oprávněn k čerpání slev a výhod v plném rozsahu.  

Současně beru na vědomí, že mé osobní údaje budou pro výše uvedený účel zpracovávat TUL a GTS Alive, spol. s.r.o., IČ: 26193272, 
se sídlem Praha 1, Letenská 118/1, PSČ: 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 
č. 16656, a že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám v zemích s odlišným právním režimem ochrany osobních údajů 
pro verifikační účely. Více informací naleznete na www.isic.cz. 

 

 

 
Výše poplatku:                     Uhrazen dne:       Razítko, podpis:   

                                                           

1 Vyplněnou žádost odevzdejte při zápisu ke studiu, uhraďte výši částky Vámi zvoleného identifikačního průkazu. Po zápise ke studiu proběhne 
fotografování. Více informací https://www.tul.cz/intranet-studenti/identifikacni-prukazy/identifikacni-prukazy. 

http://www.isic.cz/
https://www.tul.cz/intranet-studenti/identifikacni-prukazy/identifikacni-prukazy
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Poučení o ochraně a zpracování osobních údajů 
Podpisem této žádosti beru na vědomí následující informace týkající se zásad ochrany a zpracování osobních údajů TUL uvedených výše v této žádosti:  

Údaje poskytované žadatelem o vydání identifikačního průkazu studenta jsou osobní údaje ve smyslu 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 a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR.  

Správce osobních údajů  
Správcem osobních údajů je TUL, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, IČ 6747885. 

Zpracovatel osobních údajů 
Zpracovatelem osobních údajů v souvislosti s průkazem studenta ISIC je společnost GTS Alive, spol. s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Praha 1, 
Letenská 118/1, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 16656. 

Účel a právní důvod zpracování 
TUL zpracovává osobní údaje uvedené v této žádosti za účelem vydání identifikačního průkazu studentu na základě § 57 odst. 2 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.   

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáním průkazu ve variantě ISIC za účelem poskytování mezinárodních studentských slev a výhod je 
prováděno na základě souhlasu uděleného žadatelem o vydání průkazu ISIC.   

Rozsah a doba zpracování 
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu uvedeném v žádosti o vydání průkazu studenta a po dobu platnosti průkazu a následujících dvou let po 
skončení platnosti průkazu.  

Kategorie příjemců osobních údajů 
Osobní údaje zpracovávají přímo pověření zaměstnanci TUL a v případě studentského průkazu ISIC jsou osobní údaje předávány a zpracovávány 
společností GTS Alive spol. s.r.o.  

Informace o právech subjektů údajů 
Jako subjekt údajů máte, za předpokladu prokázání Vaší totožnosti, následující práva: 

1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), dle něhož máte právo získat od TUL: 
a. potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, 
b. informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, kterým byly nebo budou 

zpřístupněny, plánované době zpracování a o Vašich právech jako subjektu údajů. 
2. Právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů (čl. 16 GDPR). Jako subjekt údajů jste zároveň povinen oznamovat TUL změny svých osobních 

údajů a doložit, že k takové změně došlo, poskytnout TUL nezbytnou součinnost v případě, že zjistíme nepřesnost v údajích, které o Vás 
zpracováváme. Opravu provede TUL bez zbytečného odkladu, avšak s ohledem na dostupné technické možnosti. 

3. Právo na výmaz (čl. 17 GDPR). Pokud TUL neprokáže oprávněné důvody pro zpracovávání Vašich osobních údajů, máte právo požadovat jejich 
výmaz. Osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány bez zbytečného odkladu s ohledem na dostupné technické možnosti.  

4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) pokud popíráte přesnost osobních údajů, důvody a účelnost jejich zpracování nebo vznesete námitku 
proti jejich zpracování. 

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR) provedené ze strany TUL jako správce osobních údajů, s výjimkou 
případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 

6. Právo na přenositelnost (čl. 20 GDPR) osobních údajů, které se Vás týkají a poskytnutých na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracovávaných 
TUL automatizovaně, zahrnující právo získat takové osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo 
požádat TUL o předání těchto údajů jinému Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné. 

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR) zpracovávaných z důvodu oprávněných zájmů TUL. V případě, že TUL 
neprokáže závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo 
obhajobu právních nároků TUL, osobní údaje dále nezpracovává. 

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 7 GDPR).  
9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky 

nebo Vás obdobným způsobem významně dotýkalo (čl. 22 GDPR). TUL neprovádí žádné plně automatizované rozhodování bez vlivu lidského 
posouzení, které by mělo pro Vás právní účinky nebo jiné významné dopady.  

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Bližší informace o podmínkách a zásadách, za nichž TUL bude zpracovávat Vaše osobní údaje jsou uvedeny na https://www.tul.cz/uredni-
deska/informace-o-zasadach-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju. 

V případě jakýchkoliv dotazů, podnětů či připomínek týkajících se ochrany osobních údajů je možné se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů 
prostřednictvím e-mailové adresy poverenec@tul.cz nebo na adrese TUL, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1. 

 

 

 

Datum:        Podpis žadatele: 

https://www.tul.cz/uredni-deska/informace-o-zasadach-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju
https://www.tul.cz/uredni-deska/informace-o-zasadach-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju
mailto:poverenec@tul.cz

