OSOBNÍ ÚDAJE – vyplní žadatel
Jméno:

Příjmení:

Ulice a ČP:

Město/PSČ:

Mobilní telefon:

Datum narození:

/
/

/

Verze tohoto formuláře je platná od 01/2010

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ PRŮKAZU ALIVE (IYTC)

E-mail:
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení e-mailem:
1. Tímto uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, 118 00,
Praha 1 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu uvedeném v objednávkovém formuláři a případně též v naskenované kopii žádosti o vystavení průkazu, včetně fotograﬁe a kopie občanského průkazu či jiného identiﬁkačního průkazu, a to pro veriﬁkační účely (tj. ověření věku žadatele o průkaz do 26 let nebo statutu žáka/studenta
nebo pedagogického/akademického pracovníka, který je podmínkou čerpání slev a výhod), pro účely realizace objednávky a dodání objednané karty, pro účely archivace objednávky,
a dále pro evidenční, kontrolní, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Správce, a dále též pro účely poskytnutí uvedených osobních údajů spolupracujícím třetím
osobám poskytujícím slevy či výhody držitelům průkazů ALIVE nebo jinak spolupracujícím se Správcem při poskytování takových slev či výhod, a to pro veriﬁkační, evidenční, kontrolní,
obchodní a marketingové účely související s poskytováním slev a výhod držitelům průkazů ALIVE, případně pro účely kontroly plnění podmínek spolupráce mezi Správcem a třetí osobou
v souvislosti s poskytováním slev a výhod držitelům průkazů ALIVE, to vše na dobu trvání účelu zpracování osobních údajů, tj. na neomezenou dobu, včetně období po skončení platnosti
průkazu ALIVE. Tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat písemným sdělením Správci.
2. Dále uděluji ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Správci souhlas s využitím mé e-mailové adresy k zasílání
obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti Správce či třetích osob, a to zejména obchodních sdělení týkajících se výhod a slev pro držitele průkazů ALIVE, kulturních
a propagačních akcích pořádaných na podporu využívání těchto průkazů, nabídek subjektů spolupracujících se Správcem určených pro držitele těchto průkazů (mobilní operátoři, banky,
poskytovatelé slev a výhod, atd.). Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může být kdykoli odvolán písemným sdělením Správci.
3. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu mohou být zpracovávány prostřednictvím pověřených zaměstnanců Správce, případně prostřednictvím výše uvedených spolupracujících třetích osob či externích smluvních zpracovatelů, jejichž aktuální seznam je vždy zveřejněn
na internetových stránkách Správce, a dále že mé osobní údaje budou pro výše uvedené veriﬁkační účely centrálně zpracovávány asociací International Association Services A/S (IAS)
se sídlem Store Kongensgade 40H, DK1264 Copenhagen K, Dánsko a 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, a v rámci tohoto účelu dále předávány a zpřístupňovány
třetím osobám v zemích s odlišným právním režimem ochrany osobních údajů.
Další informace o právech subjektu údajů (tj. o Vašich právech) ve smyslu § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:
Správce je oprávněn k osobním údajům získaným od subjektu údajů s jeho souhlasem přiřazovat i další osobní údaje subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v písemné a elektronické podobě, zejména se jedná o jejich shromažďování, zálohování, archivování, používání, likvidaci. Subjekt údajů má právo na přístup k uvedeným údajům a na jejich opravu,
konkrétně má právo požádat Správce o sdělení informací ohledně zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to formou
písemné žádosti adresované Správci. Správce je povinen v takovém případě mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, a to formou písemné žádosti adresované Správci
nebo zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Správce nebo zpracovatel této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo.
Pro žadatele mladší 18-ti let

Jméno a příjmení
zákonného zástupce

Vztah zákonného
zástupce (např. otec)

Žadatel starší 18-ti let

Podpis zákonného zástupce

VYPLNÍ PRODEJCE
Jméno a
příjmení:

Licenční číslo
karty:

Datum:

Podpis
prodejce:
Číslo OP/cestovního
pasu žadatele
Seznam všech prodejních míst a výhod
pro držitele karet na www.alivekarta.cz.
Poznámka: Karta ALIVE nemůže být vystavena
bez předchozího úplného vyplnění této žádosti!

Podpis žadatele

