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SOUHLAS STUDENTA SE ZPRACOVÁNÍM A UVEŘEJŇOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
A ŽÁDOST O VYSTAVENÍ PRŮKAZU ISIC 

1. Žádám tímto o vystavení průkazu ISIC a současně tímto uděluji souhlas správci osobních údajů: Mendelově univerzitě v Brně, 
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Česká republika, IČ: 62156489 (dále jen „vysoká škola“), s užíváním, zpracováním, 
shromažďováním a uchováním osobních údajů obsažených v mém studijním spise, vedeném na studijním oddělení výše 
uvedené fakulty vysoké školy, a to za účelem plnění potřeb studijní agendy, které vyplývají z právních předpisů a mají 
souvislost s právním vztahem studenta k vysoké škole (služby Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb, Ústavu 
informačních a komunikačních technologií, Správy kolejí a menz a Centra sportovních aktivit), zdravotnímu pojištění (VZP 
nebo jejím prostřednictvím příslušná zdravotní pojišťovna studenta) a nemocenskému pojištění (Česká správa sociálního 
zabezpečení), a dále za účelem ubytování a stravování (informační systém MENDELU, Informační systém kolejí a menz – 
ISKaM). 

2. Prohlašuji, že souhlasím s uveřejňováním osobních údajů vysokou školou, a to nejvýše v následujícím rozsahu: jméno, 
příjmení, tituly, fotografie, studijní zařazení (fakulta, studijní obor, ročník studia). 

3. Souhlas vyjádřený v odstavci 1 a 2 vydávám na období svého studia na vysoké škole a po jeho skončení pro účely zpracování 
historických materiálů (ročenky apod.) nebo pro účely zpracování či kontroly účetnictví, a to po dobu nejvýše deseti let od 
ukončení studia, nebo ubytování nebo stravování. Prohlašuji, že jsem se seznámil se svými právy podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Podpisem této žádosti dále uděluji také společnosti International Association Services A/S (IAS) se sídlem Store 
Kongensgade 40H, DK1264 Copenhagen K, Dánsko, a s obchodní adresou Keizersgracht 174-176, 1016 DW Amsterdam, 
Nizozemí, která je servisní společností dánské neziskové organizace International Student Travel Confederation, poskytující 
výhody a slevy studentům, mládeži a učitelům, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v odstavci 1, a to za účelem 
ověření statutu studenta ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, který je 
podmínkou čerpání studentských slev a výhod, a to po dobu platnosti průkazu ISIC a po dobu následujících dvou let. 

5. Beru na vědomí, že neudělením souhlasu se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených 
v odstavci 1 nebudu oprávněn k čerpání slev a výhod v plném rozsahu. Současně uděluji souhlas, aby mé osobní údaje podle 
odstavce 1 pro účel vystavení a užívání průkazu ISIC zpracovávala:  

- Mendelova univerzita v Brně, IČ: 62156489, se sídlem Zemědělská 1, PSČ 613 00 Brno  
- GTS ALIVE s. r. o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, PSČ 118 00, Praha 1,  
- Orchitech Solutions, s.r.o., IČ: 28246764, se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, PSČ 130 00, Praha 
a také souhlasím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám v zemích s odlišným právním režimem ochrany 

osobních údajů pro verifikační účely (více informací na www.gtsalive.cz a www.isic.cz), 
a dále pro účel ubytování a stravování zpracovávala: 
- ApS Brno s. r. o., IČ: 00543535, se sídlem Božetěchova 2, PSČ 612 66 Brno, 
- IS4U, s.r.o., IČ: 29205336, se sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno. 

6. Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu 
bezodkladně písemně oznámím vysoké škole. Beru také na vědomí, že souhlas lze kdykoliv odvolat, a to v písemné formě.  
 
 

 
Datum: ………..………………………. ………………………………………………………………… 
 podpis studenta 

http://www.isic.cz/

