Prihláška študenta vysokej školy za člena združenia CKM SYTS - evidenčný list
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, Vysoká 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164 (ďalej len CKM SYTS alebo združenie)

Týmto vás žiadam o prijatie za člena združenia CKM SYTS a vydanie / predĺženie platnosti členského preukazu
Meno žiadateľa:
E-mailová adresa:
Adresa trvalého bydliska:
Vysoká škola, fakulta:
Číslo čipu v preukaze:
Číslo licencie ISIC / ITIC / EURO<26:

«Meno»
«Email»
«Tb_Adr»
«Skola»
«SkolaAdr»
«CardId»
«Isic»

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
1. Všetky potrebné informácie o poslaní a činnosti združenia sú uvedené na
stránkach www.isic.sk, www.itic.sk a www.euro26.sk v sekcii „Kontakty / O
nás“. Podmienky členstva v združení a stanovy združenia sú zverejnené na
stránke http://ckmsyts.sk/dokumenty/stanovy_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf.
2. Fyzická osoba sa stáva členom združenia alebo predlžuje svoje členstvo v
združení podpisom tejto Prihlášky - evidenčného listu a uhradením členského
príspevku pre fyzické osoby.
3. Člen združenia môže ukončiť svoje členstvo v združení písomným oznámením
svojho rozhodnutia združeniu a vrátením členského preukazu.

ČLENSKÉ PREUKAZY
1. Združenie každoročne vydáva, distribuuje a predlžuje tieto členské preukazy:
 Preukaz ISIC pre študentov denného štúdia na akreditovaných VŠ
 Preukaz ITIC pre učiteľov na akreditovaných VŠ
 Preukaz mládeže EYCA/EURO<26 pre fyzické osoby do veku 30 rokov vr.
2. Na členskom preukaze je okrem iných údajov uvedené meno člena združenia držiteľa preukazu a doba platnosti preukazu.

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA
1. Člen združenia je oprávnený využívať všetky výhody a zľavy, ktoré mu boli
oznámené alebo sú uvedené v Informačnom sprievodcovi alebo na webových
stránkach združenia, a to najmä:
 využívať výhody a zľavy v doprave, ubytovaní, cestovaní a kultúre,
 byť účastníkom stretnutí a ostatných aktivít organizovaných združením,
 pravidelne dostávať informácie o rozsahu a možnostiach čerpania týchto
výhod a zliav a o aktivitách združenia doma a v zahraničí.
2. Člen združenia je pri využívaní jednotlivých výhod a zliav povinný preukázať sa
členským preukazom a na vyzvanie poskytovateľa zľavy aj iným osobným
identifikačným preukazom.
3. Ak člen združenia nezaplatí členský príspevok za príslušné obdobie, jeho práva
sa obmedzia na úroveň obdobnú Pridruženému členovi a dočasne stráca právo
preukazovať svoje členstvo navonok členským preukazom. Po riadnom
zaplatení členského príspevku sa jeho práva obnovia na pôvodnú úroveň.
Rozsah práv člena združenia je teda závislý od úhrady členského príspevku za
príslušné obdobie.

ČESTNÉ VYHLÁSENIA
Podpisom tejto Prihlášky čestne vyhlasujem, že:
1. Som spôsobilý/á na právne úkony podľa § 8 a § 9 Občianskeho zákonníka.
2. Dobrovoľne, slobodne a záväzne sa prihlasujem za člena združenia.
3. Oboznámil/a som sa so stanovami združenia a podmienkami členstva v združení
a v plnom rozsahu ich prijímam.
4. Je mi známa aktuálna výška členského príspevku a súhlasím s ňou.
5. Som si vedomý/á, že členský preukaz nie je prenosný a že výhody preukazu sa
týkajú len oprávneného člena združenia.
6. Všetky údaje uvedené v tejto Prihláške sú pravdivé a poskytujem ich združeniu
dobrovoľne a slobodne.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ZÁKONA
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len OÚ a zákon)
Podpisom tejto Prihlášky ako dotknutá osoba podľa zákona čestne vyhlasujem, že:
1. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že združenie prevádzkuje vlastný
informačný systém (IS), v ktorom sa budú spracúvať moje OÚ v tomto rozsahu:
meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, pohlavie, e-mailová adresa,
telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, vysoká škola a fakulta, stupeň, forma
a ročník štúdia, druh vydaného preukazu, číslo elektronického čipu v preukaze,
pridelené číslo licencie ISIC a doba platnosti preukazu.
2. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že moje OÚ v uvedenom rozsahu
združeniu poskytne vysoká škola identifikovaná v záhlaví tejto prihlášky (VŠ) zo
svojho akademického IS a priebežne ich bude aktualizovať.
3. Právnym základom spracúvania mojich OÚ je môj písomný súhlas a plnenie
zmluvných povinnosti združenia voči mojej osobe. Preto podľa § 13 ods. 1 písm.
a/ zákona dobrovoľne a slobodne dávam združeniu ako prevádzkovateľovi IS
súhlas so spracúvaním a využívaním mojich OÚ vo vyššie uvedenom rozsahu, a
to na obdobie trvania môjho členstva v združení a na účely plnenia si povinností
a prijímania práv vyplývajúcich z členstva v združení, na účely mojej
identifikácie ako člena združenia a užívateľa benefitov spojených s členstvom
v združení, na účely zasielania informácií súvisiacich s členstvom a o
možnostiach a rozsahu používania členského preukazu, na účely súvisiace s
činnosťou združenia podľa jeho stanov a na účely štatistiky, dokumentácie a
evidencie.
4. Som oboznámený/á s tým, že podľa § 5 písm. p/ zákona moje OÚ v mene
združenia môžu na účely uvedené v tomto súhlase spracúvať aj sprostredkovatelia, ktorých zoznam je zverejnený a priebežne aktualizovaný na stránke
http://ckmsyts.sk/dokumenty/sprostredkovatelia_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf.
5. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že združenie je podľa § 47 a
nadväzujúcich ustanovení zákona oprávnené uskutočňovať prenos mojich OÚ v
rámci členských štátov Európskej únie ako aj členských štátov Dohody o
Európskom hospodárskom priestore a do tretích krajín, ktoré podľa rozhodnutia
Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany OÚ, a to v rozsahu

Dátum narodenia:
Mobil:

Stupeň štúdia:
«Stupen»

«Nar_Datum»
«Mobil»
Osobné číslo:
«Osc»
Ročník:
«Rocnik»

nevyhnutne potrebnom na spracúvanie mojich OÚ na účely členstva v združení,
menovite meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, vysoká škola a fakulta,
druh vydaného preukazu (ISIC), pridelené číslo licencie ISIC a doba platnosti
preukazu. Združenie takto prenesie moje OÚ najmä do organizácie ISIC Global
Office, Keizergracht 174, 1016 DW Amsterdam v Holandsku.
6. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že združenie je oprávnené poskytnúť
alebo sprístupniť moje OÚ iným právnickým alebo fyzickým osobám v okruhu
poskytovateľov zliav a iných výhod, ktorí majú na tieto účely uzavretú zmluvu
so združením a môžu OÚ ďalej spracúvať v rozsahu nevyhnutne potrebnom na
overenie môjho členstva v združení, menovite meno, priezvisko, tituly, vysoká
škola a fakulta, druh vydaného preukazu (ISIC), číslo elektronického čipu v
preukaze, pridelené číslo licencie ISIC, pridelené číslo klienta a doba platnosti
preukazu.
7. Súhlasím so zasielaním informácií súvisiacich s členstvom a o rozsahu a
možnostiach využitia výhod vyplývajúcich z členstva v združení a o používaní
členského preukazu, a to na mnou uvedenú e-mailovú adresu, poštovú adresu,
číslo mobilného telefónu (SMS, telefonát). Zasielanie podľa predchádzajúcej
vety môže byť realizované aj automatickou elektronickou poštou a môže mať
povahu marketingu alebo reklamy zmluvných partnerov združenia. Tento
súhlas mám právo kedykoľvek namietať alebo odvolať a rovnako mám právo
odmietnuť zasielanie týchto ponúk.

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA ZÁKONA O OCHRANE OÚ
Ako dotknutá osoba podľa zákona beriem na vedomie, že
1. Mám právo vyžadovať od združenia v zrozumiteľnej forme presné informácie:
 o zdroji, z ktorého združenie získalo moje OÚ na spracúvanie,
 o tom, či moje OÚ spracúva a o účele, kategórii a dobe ich spracúvania,
 o sprostredkovateľoch, tretích stranách, tretích krajinách alebo iných
príjemcoch, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im moje OÚ budú
sprístupnené alebo poskytnuté,
 o forme zverejnenia, ak moje OÚ majú byť zverejnené.
2. Mám právo na to, aby združenie bez zbytočného odkladu:
 opravilo nesprávne alebo doplnilo neúplné OÚ, ktoré sa ma týkajú,
 obmedzilo spracúvanie mojich OÚ, a to najmä v prípade, avšak nie výlučne,
ak by som namietal/a správnosť mojich OÚ, a to počas obdobia
umožňujúceho združeniu overiť správnosť mojich OÚ,
 vymazalo moje OÚ, a to najmä v prípade, avšak nie výlučne, ak moje OÚ
už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, alebo
ak odvolám svoj súhlas s ich spracúvaním,
 ma informovalo o oprave, obmedzení spracúvania alebo vymazaní mojich
OÚ, ak je to možné a nevyžaduje si to neprimerané úsilie.
3. Mám právo požadovať od združenia prístup k mojim OÚ a mám právo ich získať
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť
ich ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
4. Mám právo namietať spracúvanie mojich OÚ združením v týchto prípadoch:
 z dôvodu nedostatku oprávneného záujmu alebo neexistencie právneho
nároku združenia - v takomto prípade združenie nesmie spracúvať moje OÚ
až do preukázania oprávnenosti svojich nárokov,
 na účel priameho marketingu a profilovania - v takomto prípade združenie
nesmie ďalej spracúvať moje OÚ na tento účel.
5. Mám právo na to, aby sa na mňa nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní OÚ, vrátane profilovania, ktorého
právne účinky sa ma týkajú alebo ma významne ovplyvňujú.
6. Svoje práva si môžem uplatniť:
 písomne, alebo elektronicky na mailovej adrese recepcia@ckmsyts.sk, ak z
obsahu podania jasne vyplýva, že si uplatňujem svoje práva,
 osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo
uplatnil, čoho sa domáha, kedy a kto vyhotovil zápisnicu, podpisy oboch
strán; kópiu zápisnice združenie je povinné mi odovzdať.
7. Pre všetky moje žiadosti platí, že
 ak boli podané v elektronickej podobe, združenie poskytne informácie v
elektronickej podobe, ak nepožiadam o poskytnutie informácie iným
spôsobom. V prípade inej podoby žiadosti je podoba odpovede združenia
na jeho rozhodnutí, avšak vždy tak, aby bola odpoveď doručená,
 združenie vybaví žiadosti bezodplatne, ale ak požadujem doručenie
odpovede písomne, som povinný/á uhradiť združeniu poštové náklady,
 ak je moja žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre
jej opakujúcu sa povahu, združenie môže odo mňa požadovať primeraný
administratívny poplatok alebo odmietnuť konať vo veci mojej žiadosti.
8. Mám právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona na Úrad na
ochranu OÚ, ak došlo k porušeniu mojich práv pri spracúvaní OÚ združením.
Vzor návrhu je zverejnený na webových stránkach úradu.
9. Mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním mojich OÚ.

Miesto:
Dátum:

Podpis:

Súhlas študenta vysokej školy
s poskytovaním osobných údajov tretím stranám na ich ďalšie spracúvanie
podľa Všeobecného nariadenia EU č. 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“)
Meno:
E-mailová adresa:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa na Slovensku (ak je iná):
Vysoká škola, fakulta:
Číslo čipu v preukaze:
Číslo licencie ISIC / ITIC / EURO<26:

«Meno»
«Email»
«Tb_Adr»
«Sk_Adr»
«Skola»
«SkolaAdr»
«CardId»
«Isic»

Dátum narodenia:
Mobil:

Stupeň štúdia:
«Stupen»

«Nar_Datum»
«Mobil»

Osobné číslo:
«Osc»
Ročník:
«Rocnik»

Beriem na vedomie, že na výrobu, prolongáciu, aktualizáciu a používanie preukazu študenta s licenciou ISIC (ďalej len „preukaz“) je
nevyhnutné poskytnúť niektoré moje osobné údaje tretím stranám (príjemcom) podľa nižšie uvedeného textu. Ako dotknutá osoba podľa GDPR,
ktorej osobné údaje sa spracúvajú v akademickom informačnom systéme vyššie uvedenej vysokej školy, týmto udeľujem súhlas:
1. vysokej škole na poskytovanie mojich osobných údajov nižšie uvedeným príjemcom v súvislosti s vydaním môjho preukazu a so zasielaním
informácií týkajúcich sa preukazu na mnou uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilný telefón,
2. nižšie uvedeným príjemcom na ďalšie spracúvanie mojich osobných údajov v ich informačných systémoch v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na dosiahnutie účelov a za podmienok uvedených nižšie.
Tento môj súhlas platí počas trvania nižšie uvedených účelov spracúvania mojich osobných údajov, najdlhšie však do zániku môjho statusu
študenta vysokej školy. Po uplynutí tejto doby príjemcovia sú povinní moje osobné údaje vymazať alebo anonymizovať. Pri spracúvaní mojich
osobných údajov príjemcovia sú povinní postupovať podľa GDPR a v maximálnej možnej miere chrániť ich bezpečnosť.
Svojím podpisom potvrdzujem, že:
• všetky moje osobné údaje v záhlaví tohto dokumentu, ktoré pochádzajú z informačného systému vysokej školy, sú pravdivé a úplné
• v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou vzniknutú škodu v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka
Beriem na vedomie, že podľa GDPR mám právo u jednotlivých príjemcov:
• na základe písomnej žiadosti vyžadovať v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní mojich osobných údajov, opravu nesprávnych
osobných údajov a výmaz mojich osobných údajov, ak došlo pri ich spracúvaní k porušeniu ich ochrany
• písomne namietať spracúvanie mojich osobných údajov v prípade neoprávneného zásahu do mojich práv a právom chránených záujmov,
ktoré sú alebo môžu byť poškodené spracúvaním mojich osobných údajov
• v prípade podozrenia, že moje osobné údaje sa spracúvajú neoprávnene, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov
• písomne odvolať môj súhlas s poskytovaním osobných údajov tretím stranám, v takom prípade však musím preukaz vrátiť vysokej škole

Môj súhlas sa vzťahuje na týchto príjemcov osobných údajov
TransData - TransData, s.r.o., M.R.Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO 35 741 236
Zoznam poskytovaných osobných údajov:
• meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, pohlavie, podobizeň, bydlisko (trvalý pobyt), prechodný pobyt na území SR, emailová adresa,
telefónne číslo, osobné číslo pridelené na vysokej škole, škola a fakulta, stupeň a ročník štúdia, druh preukazu, začiatok a koniec platnosti
preukazu, číslo čipu v preukaze, číslo licencie ISIC
Účel
a)
b)
c)
d)

spracúvania osobných údajov u príjemcu:
výroba preukazu - tlač osobných údajov a podobizne študenta na preukaz, zápis osobných údajov do čipu v preukaze,
zabezpečenie multifunkčného použitia preukazu v doprave a v iných externých aplikáciách, ktoré spravuje TransData,
evidencia, spracúvanie a archivácia osobných údajov v informačnom systéme TransCard (ďalej len „IS“),
používanie osobných údajov v IS na zabezpečenie služieb súvisiacich s preukazom a na riešenie mimoriadnych udalostí spojených s
používaním preukazu v doprave a v iných externých aplikáciách,
e) sprístupnenie alebo poskytnutie vybraných osobných údajov z IS (v nevyhnutne potrebnom rozsahu) zmluvne viazaným dopravným
spoločnostiam a iným partnerom TransData, ktorí zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov - aktuálny zoznam týchto
partnerov je zverejnený na webových stránkach www.transcard.sk,
f) na štatistické a marketingové účely.

CKM - Občianske združenie CKM SYTS, Vysoká 32, 811 06 Bratislava, IČO 31 768 164
Zoznam poskytovaných osobných údajov:
• meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, pohlavie, bydlisko (trvalý pobyt), emailová adresa, telefónne číslo, škola a fakulta, stupeň a
ročník štúdia, druh preukazu, začiatok a koniec platnosti preukazu, číslo čipu v preukaze, číslo licencie ISIC
Účel spracúvania osobných údajov u príjemcu:
• je uvedený v prihláške za člena združenia, ktorú som podpísal(a) osobitne (zabezpečuje poskytovanie zliav a iných benefitov študentom
v rôznych inštitúciách a obchodných prevádzkach u nás a v zahraničí)

Poučenie pre držiteľa preukazu
•

•
•
•
•

V pamäti preukazu sú elektronicky zapísané tieto údaje:
o verejne prístupné (nešifrované) - číslo čipu v preukaze, druh preukazu, začiatok a koniec platnosti preukazu, dátum poslednej
aktualizácie údajov v preukaze,
o chránené heslom (šifrované) - meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, pohlavie, bydlisko (trvalý pobyt), prechodný pobyt na
území SR, osobné číslo pridelené na vysokej škole, škola, fakulta a miesto štúdia, stupeň štúdia
Študent je povinný s preukazom zaobchádzať šetrne a nie je oprávnený zasahovať do jeho grafickej úpravy a do údajov v jeho pamäti.
Študent je povinný bezodkladne oznámiť vysokej škole potrebu vykonania zmeny údajov viditeľne uvedených na preukaze alebo
zapísaných v pamäti preukazu a nechať si zmeny elektronicky zapísať do preukazu. To platí aj pri prerušení alebo skončení štúdia.
Priložením preukazu k akémukoľvek čítaciemu zariadeniu študent poskytuje údaje elektronicky zapísané v preukaze potenciálnemu
príjemcovi. Za takéto poskytnutie údajov študenta vysoká škola nenesie žiadnu zodpovednosť.
Bezkontaktná technológia preukazu umožňuje zosnímať údaje z pamäti preukazu aj na určitú vzdialenosť, t.j. bez priameho priloženia
preukazu k čítaciemu zariadeniu. Preto sa odporúča používať s preukazom tieniacu kartu alebo tieniaci obal na doklady.

Svojím podpisom na tomto dokumente zároveň potvrdzujem prevzatie preukazu.

Miesto:

Dátum:

Podpis:

