Garant: CIaKT UPJŠ

V Košiciach, dňa 01.04.2019
Č.j. REK00098/2019-UPA/1504

Rozhodnutie rektora č. 5/2019,
ktorým sa určujú prevádzkové pravidlá automatickej identifikácie osôb
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
V súlade s ust. čl. 4 ods. 3 Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení, v
nadväznosti na ust. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVŠ), a usmernenie MŠ SR č.16
z 1. septembra 2014 o štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta a ust.
zákona č.311/2001 Z.z.- Zákonník práce v znení neskorších predpisov
vydávam
nasledujúce rozhodnutie, ktorým sa určujú prevádzkové pravidlá automatickej identifikácie
osôb na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

1. Automatická identifikácia osôb (ďalej len „AIO“) je jednotný systém automatickej
2.
3.
4.
5.

6.
7.

identifikácie osôb využívajúcich služby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(ďalej len „UPJŠ“), vyžadujúce osobnú identifikáciu (ďalej len „systém AIO“).
Súčasti UPJŠ, a to fakulty, univerzitné pracoviská a rektorát sú ďalej v texte označované
len FOS”.
Systém AIO organizačne a prevádzkovo zabezpečuje Úsek informačných systémov
CIaKT UPJŠ.
Poskytovateľmi AIO sú zamestnanci CIaKT (ďalej „správca AIO“), ktorých určí riaditeľ
CIaKT.
Používateľmi AIO sú:
a) zamestnanci a študenti UPJŠ,
b) ďalšie osoby, ktorým UPJŠ umožní prístup k službám vyžadujúcim AIO.
Služby vyžadujúce AIO sú definované týmto rozhodnutím.
Rozhodnutie je záväzné pre všetky osoby, ktoré používajú a v rámci UPJŠ poskytujú
služby AIO, alebo sú povinné riadiť sa vnútornými predpismi UPJŠ, vydanými rektorom,
kvestorom UPJŠ.
Čl. II
Služby AIO

1. Základnými službami AIO sú:
a) správa databázy používateľov AIO,

b) príprava, výroba a vydávanie personálnych identifikačných kariet (ďalej len”
PIK”).
2. Ďalšie služby AIO zabezpečujú identifikáciu používateľov pre umožnenie ich prístupu k
tým službám UPJŠ, ktoré takúto identifikáciu vyžadujú. Jedná sa najmä o riadenie
prístupu k dochádzkovým, knižničným, akademickým, stravovacím, ubytovacím,
parkovacím, informačným a ďalším službám.
3. Ak to uzavreté zmluvy umožňujú, PIK vydané pre potreby tohto rozhodnutia môžu
sprostredkovať aj prístup k službám externých dodávateľov.
Čl. III
Databáza AIO

1. Databáza AIO je ústredným modulom systému AIO. V uvedenej databáze sa uchovávajú
2.

3.

4.

5.

údaje o informačných zdrojoch AIO, prípadne jeho používateľoch a informácie používané
špecificky ostatnými systémami.
Správca AIO, pokiaľ riaditeľ CIaKT neurčí ináč, zodpovedá za nasledovné činnosti:
a) koordináciu prác pri vytváraní, používaní a aktualizácii databázy AIO.
b) udržiavanie hardvéru, softvéru databázy AIO, za ochranu a archiváciu jej obsahu,
ako aj za úkony súvisiace s akceptovaním žiadostí o doplnenie a aktualizáciu
uchovávaných dát v termíne do 2 pracovných dní od doručenia zmenovej správy
v predpísanej forme.
V databáze AIO sú uchovávané v elektronickej forme tieto údaje:
a) meno a priezvisko používateľa AIO, vrátane titulov,
b) dátum narodenia (povinné pre študentov a zamestnancov),
c) vyznačenie vzťahu k UPJŠ (študent denného štúdia, študent externého štúdia,
učiteľ, nepedagogický zamestnanec, dôchodca, externý používateľ služieb)
spolu s určením FOS UPJŠ, ku ktorej má používateľ primárny vzťah,
d) pre študentov a zamestnancov UPJŠ: jednoznačný identifikátor osoby v systéme
EIS UPJŠ (osobné číslo),
e) štátne občianstvo,
f) číslo PIK, príp. ďalšie údaje o nej (preukaz, nálepka, duplikát, zamestnanecká
karta a i.),
g) začiatok a predpokladaný koniec obdobia, v ktorom je používateľ oprávnený
využívať služby AIO,
h) autentifikačné údaje potrebné na webovský prístup k modulom AIO,
i) rodné číslo,
j) trvalé bydlisko a korešpondenčná adresa,
k) telefónne číslo (vrátane predvoľby),
l) e-mailová adresa,
m) fotografia študenta, zamestnanca.
V databáze AIO môžu byť uchovávané v elektronickej alebo písomnej forme ďalšie údaje,
pokiaľ tieto údaje nie sú v rozpore s odsekom 6 tohto článku a to:
a) údaje o členoch CKM združenie pre študentoch, mládež a učiteľov (ďalej len CKM
SYTS) v rozsahu zmluvy medzi UPJŠ a CKM SYTS,
b) údaje, ktoré sú potrebné pre činnosť iných služieb a sú poskytované z údajov
AIO, ale nie sú súčasťou systému AIO, sú uchovávané v rámci modulu príslušnej
služby. Za správu týchto údajov zodpovedá správca daného systému.
c) iné údaje uchovávané v elektronickej forme.
Údaje o zamestnancoch, študentoch UPJŠ a externých používateľoch služieb AIO sú
vytvárané, uchovávané a aktualizované v subsystémoch UPJŠ, a to: v Akademickom

informačnom systéme a Ekonomickom informačnom systéme. Databáza AIO tieto údaje
získava prenosom údajov z týchto systémov.
6. Na osobné údaje v databáze AIO sa vzťahuje Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 18/2018 Z. z.“). Tieto údaje môžu byť na základe zmluvy poskytnuté príjemcovi, pokiaľ
vykonáva službu AIO. Prístup k týmto údajom majú iba osoby zodpovedné za prevádzku
a správu AIO, a to v rozsahu nutnom na plnenie svojich povinností. Pre tieto osoby platí
takisto povinnosť mlčanlivosti o zistených osobných údajoch.
7. Za zber a aktualizáciu údajov podľa odseku 3 čl. 3 tohto rozhodnutia pre používateľov
služieb AIO, ktorí nie sú študentmi, zodpovedá vedúci Úseku organizačných činností
a personalistiky R UPJŠ. Zmeny v údajoch o tejto skupine používateľov sú zasielané
emailom vo formáte definovanom správcom AIO najneskôr v priebehu prvého
pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol údaj aktualizovaný.
8. Všetci zamestnanci UPJŠ sú povinní poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu podľa
odseku 3 čl. 3 tohto rozhodnutia pre účely systému AIO, pričom ich použitie je
obmedzené ustanoveniami tohto rozhodnutia. Správca AIO podľa možností zabezpečí
zjednotenie údajov v databáze AIO s údajmi v evidencii Úseku organizačných činností
a personalistiky R UPJŠ. Aktualizáciu dát je možné vykonať prostredníctvom prenosu
aktuálnych dát v rozsahu, v akom to umožňujú technické možnosti informačných
systémov.
9. Za zber a aktualizáciu údajov podľa odseku 3 čl. 3 tohto rozhodnutia pre študentov
zodpovedá dekan fakulty, prostredníctvom poverenej osoby, ktorou je spravidla vedúci
študijného oddelenia príslušnej fakulty, ktoré študentov registruje a vedie v evidencii.
Aktuálne údaje o tejto skupine používateľov sú zasielané správcovi AIO vždy pri zmene
údajov o študentoch vo formáte definovanom správcom AIO, a to najneskôr v priebehu
nasledujúceho pracovného dňa.
Všetci študenti sú povinní poskytnúť svoje osobné údaje pre účely AIO v rozsahu podľa
odseku 3 čl. 3 tohto rozhodnutia, pričom ich použitie je obmedzené ustanoveniami tohto
rozhodnutia. Správca AIO CIaKT zabezpečí zjednotenie údajov v databáze AIO s údajmi
v evidencii študijných oddelení fakúlt UPJŠ. Aktualizáciu dát je možné vykonať
prostredníctvom prenosu aktuálnych dát v rozsahu, v akom to umožňujú technické
možnosti informačných systémov.
10. Poskytnutie služby spojenej s použitím systému AIO pre osobu, ktorá nie je ani
študentom, ani zamestnancom UPJŠ, je podmienené súhlasom dotknutej osoby
poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu odseku 3 čl. 3 tohto rozhodnutia pre účely AIO.
Tento súhlas a zber údajov o dotknutej osobe zabezpečuje správca AIO.
11. Akékoľvek neoprávnené nakladanie s údajmi, ich falšovanie alebo poskytnutie
neoprávnenej osobe počas zberu, spracúvania, aktualizácie a archivácie budú
považované za porušenie GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. a za závažné porušenie
pracovnej disciplíny v zmysle Pracovného poriadku UPJŠ a Zákonníka práce .
Čl. IV
Jednotný identifikačný predmet pre AIO

1. Jednotným identifikačným predmetom pre účely AIO je bezkontaktná karta, ktorej
parametre sú v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
o štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta zo dňa 01.09.2014.
Jednotný identifikačný predmet umožňuje používateľovi AIO prístup k tým službám AIO,
pre ktoré bola aktivovaná.

2. Jednotný identifikačný predmet je vizualizovaný a personifikovaný do formy PIK tak, aby
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mohol slúžiť aj ako preukaz študenta (denného alebo externého štúdia), zamestnanca
(učiteľa, nepedagogického zamestnanca) UPJŠ, dôchodcu a externého používateľa
niektorej zo služieb AIO.
PIK vydávaná ako preukaz študenta denného štúdia - bezkontaktná karta je
vizualizovaná s nápisom "ŠTUDENT" na základe zmluvy uzavretej medzi UPJŠ a CKM
SYTS tak, že môže slúžiť aj ako medzinárodný preukaz študenta (ISIC). Služba ISIC sa
poskytuje výlučne študentom denného štúdia.
Žiadateľ o vydanie PIK ISIC je povinný:
a) Poskytnúť údaje vyplnením žiadosti o vydanie a prolongovanie preukazu
študenta UPJŠ (resp. zaškrtnutím súhlasu formou Elektronickej návratky v AIS),
oboznámiť sa s informáciami o spracúvaní osobných údajov,
b) vyplniť prihlášku za člena Združenia CKM SYTS a udeliť súhlas so spracúvaním
osobných údajov spoločnosti TransData s.r.o.,
c) uhradiť v stanovenej lehote, podľa zverejnených pokynov, poplatok na účet
určený pre AIO CIaKT.
Prolongácia PIK je realizovaná vizuálne a elektronicky. Vizuálne sa prolonguje
holografickou samodeštrukčnou známkou a elektronicky sa prolonguje predĺžením doby
platnosti v čipe PIK. Denní študenti si holografickú známku môžu vybrať zo štyroch
alternatív: s licenciou ISIC a bez licencie ISIC, s dopravou a bez dopravy. Externí študenti
dostávajú známku "Externista". Prolongačná známka je hradená používateľom. Žiadateľ
o prolongáciu ISIC je pri každom vydaní prolongačnej známky povinný vyplniť (res. V AIS
odkliknúť) žiadosť o vydanie prolongačnej známky ISIC spolu s udelením súhlasu s
podmienkami členstva v CKM SYTS, súhlasu so spracúvaním osobných údajov a
súhlasu s prenosom osobných údajov pre účely TransData s.r.o. Elektronickú
prolongáciu študenti vykonajú samoobslužne na zariadení „Univerzitný terminál“ podľa
návodu. CIaKT zabezpečí prolongačné známky ISIC, známky "NO ISIC" a známky
Externista za účelom ich vydávania. Po zaplatení poplatku používateľmi im budú tieto
prolongačné známky vydané poverenými osobami v dňoch zápisov študentov na
štúdium. Platnosť licencie ISIC je vždy najskôr od prvého dňa akademického roka do 30.
septembra najbližšie nasledujúceho kalendárneho roka.
PIK vydaná ako preukaz študenta externého štúdia - bezkontaktná karta je vizualizovaná
odlišne od preukazu študenta denného štúdia UPJŠ, a to nápisom "EXTERNÝ
ŠTUDENT“ . V tomto prípade PIK neobsahuje názov medzinárodný preukaz študenta s
príslušným logom ISIC.
Žiadateľ o vydanie PIK študenta externého štúdia podľa odseku 6 je povinný:
a) Poskytnúť údaje vyplnením žiadosti o vydanie a prolongovanie preukazu
študenta UPJŠ (resp. zaškrtnutím súhlasu formou Elektronickej návratky v AIS),
oboznámiť sa s informáciami o spracúvaní osobných údajov,
b) udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti TransData s. r. o.,
c) uhradiť v stanovenej lehote, podľa zverejnených pokynov, poplatok na účet
určený pre AIO CIaKT.
PIK vydávaná ako preukaz učiteľa - bezkontaktná karta je vizualizovaná s nápisom
"TEACHER". Na základe zmluvy uzavretej medzi UPJŠ, a CKM SYTS tak, že môže slúžiť
aj ako medzinárodný preukaz učiteľa (ITIC).
Žiadateľ o vydanie preukazu učiteľa podľa odseku 8 je povinný:
a) vyplniť žiadosť o vydanie a prolongovanie preukazu učiteľa UPJŠ,
b) vyplniť prihlášku za člena CKM SYTS a súhlas so spracúvaním osobných údajov
spoločnosti TransData s. r. o.,
c) uhradiť v stanovenej lehote, podľa zverejnených pokynov, poplatok na účet
určený pre AIO CIaKT.

10. Licenciu ITIC je možné si predĺžiť na ďalší rok zakúpením tzv. prolongačnej známky ITIC
na náklady jej používateľa.
11. Žiadateľ o prolongáciu ITIC je povinný:
a) predložiť doklad o trvaní pracovného pomeru, ktorý preukáže splnenie
podmienok pre predĺženie členstva v CKM SYTS,
b) vyplneniť prihlášku za člena CKM SYTS (resp. zakliknuť v AIS).
c) uhradiť v stanovenej lehote, podľa zverejnených pokynov, poplatok na účet
určený pre AIO CIaKT.
12. Počty prolongačných známok ITIC potrebných pre učiteľov na najbližší nasledujúci
akademický rok oznámi Úsek ľudských zdrojov R UPJŠ do 15. marca bežného roka na
Úsek informačných systémov CIaKT, ktorý zabezpečí prolongačné známky ITIC.
Platnosť licencie ITIC neovplyvňuje použiteľnosť PIK pre prístup používateľa k službám
AIO.
13. PIK vydaná ako preukaz nepedagogického zamestnanca UPJŠ - bezkontaktná karta je
vizualizovaná odlišne od preukazu učiteľa UPJŠ, a to nápisom ”ZAMESTNANEC”. V
tomto prípade PIK neobsahuje názov medzinárodný preukaz učiteľa s príslušným logom
ITIC.
14. Žiadateľ o vydanie PIK zamestnanca podľa odseku 13 je povinný:
a) vyplniť žiadosť o vydanie preukazu UPJŠ a udeliť súhlas so spracúvaním
osobných údajov AIO,
b) udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti TransData s. r. o.,
c) uhradiť v stanovenej lehote, podľa zverejnených pokynov, poplatok na účet
určený pre AIO CIaKT.
15. PIK vydaná ako preukaz používateľa, ktorý nie je ani študentom univerzity ani jej
zamestnancom a vydanie PIK je v záujme UPJŠ, resp. PIK vydaná ako preukaz
používateľa - dôchodcu, príp. PIK vydaná ako preukaz externého žiadateľa - používateľa,
ktorý chce získať PIK v súkromnom záujme, je vydaná na báze karty a je vizualizovaná
nápisom “DÔCHODCA” , príp. “POUŽÍVATEĽ”.
16. Žiadateľ o externú kartu podľa odseku 15 tohto článku je povinný:
a) vyplniť žiadosť o vydanie preukazu UPJŠ a udeliť súhlas so spracúvaním
osobných údajov AIO,
b) udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti TransData s. r. o.,
c) uhradiť v stanovenej lehote, podľa zverejnených pokynov, poplatok na účet
určený pre AIO CIaKT.
17. V prípade straty, krádeže, poškodenia, zmeny osobných údajov, používateľ požiada o
vystavenie duplikátu, resp. prevydanie PIK.
18. Podrobnosti o spôsobe používania PIK pre služby, ktoré budú zavedené neskôr, budú
zverejňované oznamom na internete a obvyklým spôsobom na úradných vývesných
tabuliach AIO UPJŠ.
19. Ak je používateľ PIK členom viacerých skupín používateľov (napríklad študent aj
zamestnanec zároveň, alebo študent, resp. zamestnanec dvoch fakúlt), je mu vydaná
PIK zodpovedajúca jeho primárnemu vzťahu k UPJŠ.
20. Vydanie preukazu používateľa služieb UK UPJŠ čiastočne nahrádzajúceho PIK v
knižničnej službe pre externých používateľov služieb UK UPJŠ, na ktorých sa nevzťahujú
predchádzajúce odseky, upravuje Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice UPJŠ (napr.
používatelia mimo UPJŠ).

Čl. V
Personifikácia a aktivácia PIK

1. PIK sa personifikujú, aktivujú a vydávajú používateľom postupom stanoveným v odseku
4 až 18 čl. IV tohto rozhodnutia. Žiadateľ je povinný PIK osobne prevziať a prevzatie
potvrdiť podpisom. Používateľovi PIK vzniká nárok na jej používanie jej prevzatím.
2. Používateľ je povinný PIK chrániť pred mechanickým, tepelným, chemickým
poškodením, ako aj pred účinkami energetických polí a nesie zodpovednosť za jej
zneužitie.
3. PIK je personifikovaná do podoby preukazu používateľa s jeho fotografiou a údajmi v
rozsahu určenom právnymi predpismi pre preukaz študenta. Aktivácia PIK predstavuje
technologický proces, v rámci ktorého sú používateľovi a jemu priradenej PIK
sprístupnené (pri deaktivácii zneprístupnené) Služby AIO s prihliadnutím na požiadavky
používateľa a FOS. Rozsah sprístupnenia služieb sa zaznamená v Databáze AIO.
4. Personifikáciu, aktiváciu, deaktiváciu, vydávanie, manažovanie, preberanie,
archivovanie PIK a ich evidenciu zabezpečuje správca AIO. Niektoré uvedené činnosti
môžu byť delegované na ďalších zamestnancov CIaKT alebo FOS (s ich
predchádzajúcim súhlasom), o čom vyrozumie používateľov PIK. Pojem manažovanie
zahŕňa všetky činnosti potrebné pre udržanie funkčnosti PIK v priebehu ich používania
používateľom.

Čl. VI
Postup pri vydaní PIK

1. Záujemca o PIK požiada o vydanie PIK a poskytne potrebné údaje podľa čl.III tohto
príkazu. Správca AIO zabezpečí vyhotovenie, personifikáciu a aktiváciu PIK. Aktivovanú
PIK si môže používateľ prevziať po predložení dokladu totožnosti a potvrdení prevzatia
PIK podpisom v priestoroch AIO, prípadne FOS, ak je takéto vydanie účelné a
používatelia sú o ňom vopred informovaní.
2. Správca AIO zabezpečuje spracovanie fotografií poskytnutých používateľmi, pričom
rozhoduje o ich použiteľnosti na účely AIO. Fotografia poskytnutá používateľom musí byť
kvalitná, zobrazujúca jeho aktuálnu podobu a musí vyhovovať predpisom pre fotografie
na doklad totožnosti.
3. CIaKT UPJŠ je povinná poskytnuté údaje archivovať po dobu 2 rokov po ukončení štúdia.
4. Postup pre vydanie PIK študentovi prvého ročníka fakulty UPJŠ:
a) CIaKT UPJŠ zabezpečí v súčinnosti so študijnými oddeleniami fakúlt
informovanie prijatého uchádzača na štúdium na UPJŠ o spôsobe získania PIK
tak, aby si PIK mohol prevziať pri zápise, alebo v priebehu prvého mesiaca
akademického roka.
b) prijatý uchádzač poskytne údaje potrebné na vystavenie PIK, uhradí poplatok za
vydanie PIK v doporučenom termíne tak, aby vždy ku dňu 01.09. mal splnenú
povinnosť oznámiť rozhodnutie študovať na zvolenej vysokej škole formou
súbehu zaslanej žiadosti o preukaz študenta a návratky pre FOS.
c) prijatému uchádzačovi, ktorý podal žiadosť o vydanie PIK a splnil všetky
podmienky na vydanie PIK, ale sa na štúdium nezapísal, bude PIK archivovaná.

Čl. VII
Poplatky za vydanie PIK

1. Poplatky za vydanie PIK a spôsob úhrady je stanovený vnútorným predpisom UPJŠ.
2. Bankové spojenie pre úhradu poplatkov za vydanie PIK (“SEPA” platba):
príjemca - UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice
04180, číslo účtu: 7000074351,
kód banky - 8180,
IBAN: SK6481800000007000074351
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX konštantný symbol 0308, správa pre adresáta podľa typu platby:
- Prolongácia ITIC
- Prolongácia ISIC
- Prolongácia NO ISIC
- Nová ISIC.
3. Variabilný symbol je uvedený vo vnútornom predpise UPJŠ.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenie
1. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 04. 2019.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť Rozhodnutie rektora č.
13/2018, č.j. REK000239/2018-UPA/3350 zo dňa 17.05.2018 a jeho dodatky.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor

Zoznam príloh
Príloha č. 1:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Vzory tlačív používaných v styku so Správou AIO
žiadosť o vydanie a prolongovanie preukazu študenta UPJŠ v Košiciach
application for issuing and prolonging the UPJS in Kosice student card
žiadosť o vydanie preukazu UPJŠ
žiadosť o vystavenie duplikátu /opätovné vydanie preukazu ISIC/ITIC/ZAM/EXT
application for a replacement of Student / Employee* ID card
súhlas so spracúvaním osobných údajov TransData- študenti
consent to processing od personal data –TransData- students
súhlas so spracúvaním osobných údajov TransData- zamestnanci
prihláška za člena Združenia CKM SYTS – ITIC
prihláška za člena Združenia CKM SYTS – ISIC
Application for membership CKM SYTS – ISIC

ŽIADOSŤ O VYDANIE A PROLONGOVANIE PREUKAZU ŠTUDENTA UPJŠ v KOŠICIACH
Personálnej identifikačnej karty (v skratke PIK)
VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Fakulta:
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
Typ karty:
Adresa:
Prechodné bydlisko:
Mobil / E-mail (nie je povinné):
....................................................................................
Dátum a podpis
Potvrdzujem, že pred podpisom tejto žiadosti mi boli
poskytnuté všetky informácie v súlade s čl.13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Bol
som poučený o právach, ktoré sú bližšie špecifikované v
čl. 15 až 22 GDPR.
https://www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-preverejnost/ochrana-osobnych-udajov/
Dátum:
Podpis:
Držitelia PIK sú povinní dodržiavať RR č. 5/2019

APPLICATON FOR ISSUING AND PROLONGING THE UPJŠ IN KOŠICE STUDENT CARD
Personal Identification Card (abbreviated as PIC)
USE BLOCK LETTERS IN FILLING OUT
Degree before the name:
Name:
Surname:
Degree after the name:
Personal ID No.:
Date of birth:
Faculty:
Level of study:
Form of study:
Type of the card:
Address:
Temporary residence:
Mobile phone / E-mail (optional):

....................................................................................
Date and signature
Consent of the person concerned.
I confirm that, I had been provided with any information
pursuant to Article 13 of Regulation (EC) 2016/679 of 27
April 2016 on the protection of individuals with regard to
the processing of personal data and on the free movement
of such data, repealing Directive No. 95/46/EC (General
Data Protection Regulation) (GDPR). I have been
instructed on the rights that are specified in Art. 15 to 22
GDPR.
https://www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-preverejnost/ochrana-osobnych-udajov/
....................................................................................
Date and signature
PIC holders shall abide to the Rector´s Decree No.5/2019

Žiadosť o vydanie preukazu UPJŠ
VYPLNIŤ ČITATEĽNE VEĽKÝM TLAČENÝM PÍSMOM
NASLEDUJÚCE ÚDAJE VYPLNÍ pers. odd.
Zamestnanec – osobné číslo:
Stravovací systém:

Žiadateľ pracuje ako učiteľ viac ako 18 hod./týžd.

•
•
•

Zamestnanec s dotáciou
Zamestnanec bez dotácie (stravné lístky)
Zamestnanec bez dotácie (nízke úväzky)
(správne označiť)
Áno - Nie
(správne označiť)
Od:

Do:

Pracovný pomer potrvá od.... do..... (uviesť dátum)
Áno - Nie (správne označiť) Poznámka snímača):
Dochádzkový systém
Meno priezvisko, dátum, pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca
personálneho odd. UPJŠ potvrdzujúceho pracovný pomer:

Title before name Titul pred
menom:
Name
Krstné meno:
Surname
Priezvisko:
Title after name Titul za
menom:
Birth number (if you have) Rodné číslo:

Faculty Fakulta:

Date of birth
Dátum narodenia:
Card type(ZAM, ITIC, User….)
Typ karty (zamestnanec „ZAM“, ITIC, Používateľ...):
(učiteľ s plným úväzkom, ktorý učí nad 18h/týž. môže mať PIK ITIC )

Zip code – ( address from documets) PSČ (trvalého
bydliska podľa OP):
Town
Obec (trvalého bydliska podľa OP):
Street
Ulica (trvalého bydliska podľa OP):
Number
Číslo domu (trvalého bydliska podľa OP):
Address in Slovakia
Prechodné bydlisko (ak je: PSČ, Obec, ulica, Č. d.):
Mobil (nie je povinné/optional):
E-mail: (nie je povinné/optional):
Dátum a podpis žiadateľa:
Date and signature:
Formulár pokračuje na druhej strane

(umiestnenie

Súhlas dotknutej osoby.
Svojím podpisom súhlasím so spracúvaním mojich
osobných údajov Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) v rozsahu údajov uvedených
v tejto žiadosti za účelom administrácie PIK do doby
trvania právneho vzťahu k UPJŠ, pričom vyhlasujem, že
mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Súhlasím
s
použitím poskytnutej fotografie pre účely identifikácie
mojej osoby na preukaze UPJŠ. Zároveň potvrdzujem, že
pred podpisom tohto súhlasu mi boli poskytnuté všetky
informácie v súlade s čl.13 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „GDPR“). Bol som poučený o právach,
ktoré sú bližšie špecifikované v čl. 15 až 22 GDPR.
https://www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-preverejnost/ochrana-osobnych-udajov/

Dátum:

Podpis:

K vybaveniu PIK potrebujete: tento vyplnený formulár, aktuálnu fotografiu (rozmery: 2,5 x 3,0 cm) s menom a
dátumom narodenia vzadu (alebo fotografia-.jpg zaslaná mailom na aio@upjs.sk), potvrdenie o platbe.
Filled up this form; photography with name, surname, date of birth; cheque payment bring to AIO Office.
Kontakt: Správa AIO, Šrobárova 2, Košice. www.aio.upjs.sk; Držitelia PIK sú povinní dodržiavať RR č.5/2019.

Žiadosť o vystavenie duplikátu/opätovné vydanie Preukazu ISIC/ ITIC/ ZAM/ EXT1
Žiadateľ:
V súvislosti so stratou/krádežou/poškodením/zmenou osobných údajov 1 týmto žiadam o vydanie
duplikátu /opätovné vydanie PIK číslo1: .......................................................
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé.

Meno a priezvisko žiadateľa :…………………………………………………………......
Dátum narodenia :…………………………………………………………………….........
Adresa:……………………………………………………PSČ:.………………….....….....
Telefón:...…………………………………….E-mail:………………………………...........
Fakulta :…………………………………UPJŠ v Košiciach

V Košiciach ……………......
-

-----------------------------------podpis žiadateľa

Zamestnanec UPJŠ v Košiciach:
Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedenému žiadateľovi bol UPJŠ v Košiciach vystavený duplikát / opätovne
vydaná PIK1 s číslom čipu..............................................................
Duplikát/opätovne vydaná PIK1 bol vydaný tej istej osobe, ktorá bola držiteľom pôvodného preukazu.
Dátum platnosti duplikátu/opätovne vydaného preukazu 1: do…………….....................
Číslo licencie: (S/T) ……………………...............

Pravdivosť

údajov súvisiacich s dátumom platnosti pôvodného Preukazu

prolongačnej známky ISIC/ ITIC sú pracovníci Združenia CKM SYTS oprávnení overiť.
V Košiciach ……………....... ....……………………………
podpis zamestnanca UPJŠ v Košiciach

1

nehodiace sa prečiarknite

ISIC/ITIC

a

Application for a replacement of Student / Employee* ID card
Applicant:
I request for a replacement of student / employee ID card due to card loss / theft /
damage*. Number of ID card: ................................................................................. (
* Delete as appropriate).
By signing, I declare that the information on this form is correct:
Applicant´s name and surename:...........………………………………………………..
Date of birth:………………………………………………………………………….........
Address:……………………………………………….…………ZIP code:……...………
Phone number:...…………………………………….E-mail:…………………………….
School: UPJŠ v Košiciach

Faculty:………………………………………………..

V Košiciach, Today´s Date:…………………

Aplicant´s signature:........................

_______________________________________________________________________

Office use only:
(Vyplní pracovník univerzity)
Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedenému žiadateľovi bol na UPJŠ v Košiciach vystavený
duplikát / prevydaný Preukazu študenta ISIC s číslom..........................................................
Duplikát/prevydaný preukaz bol vydaný tej istej osobe, ktorá bola držiteľom pôvodného preukazu, dátum
platnosti duplikátu/prevydaného preukazu je do:………………………..a jeho číslo je:
S……………………...............
Pravdivosť údajov súvisiacich s dátumom platnosti pôvodného Preukazu študenta ISIC a
Prolongačnej známky ISIC sú pracovníci Združenia CKM SYTS oprávnení overiť.

Prílohy k žiadosti (napr kópia sobášneho listu, atď...):

V Košiciach,

Dátum:………………………….

Podpis:……………………………………

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tento dokument je súčasťou žiadosti o vydanie Preukazu študenta vysokou školou.
Titul .............................

Meno: ......................................

Dátum narodenia ...................................

Priezvisko ..............................................................................

Ulica ..................................................................................................................

Mesto ...........................................................

PSČ .............................

E-mail ................................................................

Vysoká škola ..........................................................................................................................................................................
Univerzitné osobné číslo (UOC) .................................................. Ročník .............................................................................
Stupeň štúdia ................................................ Fakulta .........................................................................................................
Svojim podpisom súhlasím s poskytnutím osobných údajov spoločnosti (Prevádzkovateľovi) TransDatas.r.o. so sídlom M.
R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO 35 741 236 (ďalej len „TransData“) v súlade s § 13 ods.1 a) zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na spracovanie mojich osobných údajov za účelom
elektronickej a grafickej výroby Preukazu študenta ako bezkontaktnej čipovej karty emitovanej vysokou školou na základe
zákona o vysokých školách č.131/2002 Z.z. a súvisiacich právnych predpisov a usmernení v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt (ulica, číslo domu, obec, PSČ, štát), prechodný pobyt (ulica, číslo
domu, obec, PSČ), e-mail, navštevovaná škola, univerzitné osobné číslo, ročník, stupeň štúdia, fakulta, fotografia, SNR
karty, podpis.
Tento mnou udelený súhlas platí počas trvania právneho vzťahu medzi vysokou školou a študentom. Po uplynutí tejto
doby je spoločnosť TransDatapovinná elektronické údaje bezpečným spôsobom zlikvidovať.
V prípade aktivovania Preukazu študenta dopravnými funkcionalitami (Systém TransCard) môžu byť vaše osobné údaje
sprístupnené tretím stranám (dopravcom) t.j. subjektom spolupracujúcim s Prevádzkovateľom. Ich aktuálny zoznam sa
nachádza na webových stránkach spoločnosti TransDatawww.preukazstudenta.sk.
Zároveň súhlasím sa spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom TransDatana nasledovný účel:
 zasielania marketingových správ formou elektronickej pošty, telefonicky alebo formou služieb krátkych SMS alebo
MMS správ v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, SNR karty.
Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej
lehoty a to písomnou formou.
Svojim podpisom potvrdzujem, že:
• pred podpisom súhlasu/ov som bol/a oboznámený/á zo strany TransDatas účelmi spracúvania mojich
osobných údajov a zároveň mi boli poskytnuté všetky informácie v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z.
• všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné, plne zodpovedám za to, že mnou predložené
potvrdenia a doklady pre získanie Preukazu študenta zodpovedajú skutočnosti
• v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou vzniknutú škodu v súlade s ustanoveniami
Občianskeho zákonníka
Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo
neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne
bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Beriem na vedomie, že som oprávnený/á postupovať
podľa § 14 ods.3 zákona č. 18/2018 Z.z a teda môžem svoj/e súhlas/y kedykoľvek odvolať pred uplynutím ich doby
platnosti.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri písomnom odvolaní súhlasov budú moje osobné údaje zlikvidované a to vymazaním z
IS v lehote 30 dní od doručenia žiadosti.

V Košiciach, dňa .................................

Podpis: ...............................................................

CONSENT TO PROCESSING OF PERSONAL DATA
This document is part of the letter of application for the issue of a Student Card by the University.
Degree .............................

Name: ......................................

Date of birth ...................................

Surname ..........................................................................

Street .......................................................................................................................

City ...........................................................

ZIP .............................

E-mail .....................................................................

University .............................................................................................................................................................................
University personal number (UPN) .................................................. Year of study .............................................................
Level of study ................................................ Faculty .........................................................................................................
By attaching my signature below, I agree to providing my personal data to the company TransDatas.r.o. with registered
office at M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, CRN 35 741 236 (hereinafter referred to as "TransData") in pursuant to Section
13 (1) a) of Law Act No. 18/2018 Coll. on the Protection of Personal Data, as amended, for the processing of the personal
data for the electronic and graphic production of my student card as a contactless chip card issued by a higher education
establishment pursuant to Higher Education Law Act No. 113/2002 Coll. and the related legislation and guidelines within
the following scope:
degree, first name, surname, date of birth, permanent residence (street, house number, municipality, postal code,
country), temporary residence (street, house number, municipality, postal code), e-mail, school attended, University
personal ID Number, year of study, level of study, faculty, photograph, SNR cards, signature.
This approval granted by me shall be valid for the duration of the legal relationship between the University and the
student. After this time, the company TransDatais required to safely dispose of electronic data in a safe manner.
In the case of activating the Student ID Card by transfer functionalities (the TransCard System), your personal data may
be made available to third parties (carriers), that is, entities cooperating with the Operator. Their current list is available
on the comany TransData's website www.preukazstudenta.sk.
At the same time, I hereby grant my consent to the processing of my personal data by the TransDataoperator for the
following purpose:
 sending of marketing e-mails, by telephone or by means of SMS short messages or MMS messages within the
following range: name, surname, e-mail, phone, SNR cards.
I give my consent for a period of 5 years and I acknowledge that this consent may be withdrawn in writing at any time
before the expiry of the time limit.
I confirm with my signature that:
• Before signing this consent, I was informed by the company TransDataon the purpose of processing my
personal data, and at the same time, I was provided with all the information pursuant to Section 19 of
Law Act No. 18/2018 Coll.;
• all of the information given by me is true and complete, I am fully responsible for the fact that the
certificates and documents submitted to me for obtaining the student's card are in accordance with the
facts;
• in the case of giving false information, I am responsible for the damage incurred to me in accordance
with the provisions of the Civil Code.
Personal data are processed through automated, partially automated or non-automated means of processing, applying
appropriate technical, organizational, and personnel security measures appropriate to the processing method. I
acknowledge that I am entitled to proceed pursuant to Section 14 (3) of Law Act No. 18/2018 Coll. and I may withdraw
my consent at any time before its expiry.
The Operator declares that in case of a written withdrawal of consent, my personal data will be destroyed by deleting
them from the IS within 30 days of receipt of the application.
In Košice, dated .................................

Signature: ...............................................................

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tento dokument je súčasťou žiadosti o vydanie Preukazu zamestnanca vysokou školou.
Titul .............................

Meno ......................................

Priezvisko ............................................................................................

Dátum narodenia ................................... Ulica ................................................................................................................................
Mesto ..........................................................

PSČ .............................

E-mail ...............................................................................

Vysoká škola .......................................................................................................................................................................................
Univerzitné osobné číslo (UOC) .................................................. Fakulta .........................................................................................

Svojim podpisom súhlasím s poskytnutím osobných údajov spoločnosti (Prevádzkovateľovi) TransDatas.r.o. so sídlom M. R. Štefánika
139, 010 01 Žilina, IČO 35 741 236 (ďalej len „TransData“) v súlade s § 13 ods.1 a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších právnych predpisov na spracovanie mojich osobných údajov za účelom elektronickej a grafickej výroby Preukazu
zamestnanca ako bezkontaktnej čipovej karty emitovanej vysokou školou na základe zákona o vysokých školách č.131/2002 Z.z. v
znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov a usmernení v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt (ulica, číslo domu, obec, PSČ, štát), prechodný pobyt (ulica, číslo domu, obec,
PSČ), e-mail, vysoká škola, univerzitné osobné číslo, fakulta, fotografia, SNR karty, podpis.
Tento mnou udelený súhlas platí počas trvania právneho vzťahu medzi vysokou školou a zamestnancom. Po uplynutí tejto doby je
spoločnosť TransDatapovinná elektronické údaje bezpečným spôsobom zlikvidovať.
V prípade aktivovania preukazu zamestnanca dopravnými funkcionalitami (Systém TransCard) môžu byť vaše osobné údaje
sprístupnené tretím stranám (dopravcom) t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom. Ich aktuálny zoznam sa nachádza na
webových stránkach spoločnosti TransDatawww.preukazstudenta.sk.

Zároveň súhlasím sa spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom TransDatana nasledovný účel:

 zasielania marketingových správ formou elektronickej pošty, telefonicky alebo formou služieb krátkych SMS alebo MMS správ v
rozsahu:
• meno, priezvisko, e-mail, telefón, SNR karty.
Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to
písomnou formou.
Svojim podpisom potvrdzujem, že:
• pred podpisom súhlasu/ov som bol/a oboznámený/á zo strany TransDatas účelmi spracúvania mojich osobných
údajov a zároveň mi boli poskytnuté všetky informácie v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z.
• všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné, plne zodpovedám za to, že mnou predložené potvrdenia a
doklady pre získanie Preukazu zamestnanca zodpovedajú skutočnosti
• v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou vzniknutú škodu v súlade s ustanoveniami
Občianskeho zákonníka
Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných
prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia
zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Beriem na vedomie, že som oprávnený/á postupovať podľa § 14 ods.3 zákona č. 18/2018 Z.z a
teda môžem svoj/e súhlas/y kedykoľvek odvolať pred uplynutím ich doby platnosti.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri písomnom odvolaní súhlasov budú moje osobné údaje zlikvidované a to vymazaním z IS v lehote
30 dní od doručenia žiadosti.

V ............................................................... dňa .................................

Podpis: ...............................................................

Prihláška za člena – evidenčný list (ITIC)
CKM združenia pre študentov, mládež a učiteľov, zapísané v registri občianskych združení, so sídlom Vysoká 32, 811 06
Bratislava, IČO: 31768164 (ďalej aj ako „CKM SYTS“, alebo „Združenie“)
Týmto vás žiadam o prijatie za člena CKM SYTS a vydanie/predĺženie platnosti členského preukazu Meno
žiadateľa:
Priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
E-mailová adresa:
Telefónne číslo (mobil):
Adresa:
Obec a PSČ:
Ulica a číslo domu:
Škola (sprostredkovateľ podľa § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov):
Adresa školy:
Číslo licencie ISIC/ITIC/EURO<26:
Výňatok z Podmienok členstva v CKM združení pre študentov, mládež a učiteľov (ďalej aj ako “CKM SYTS”) pre fyzické
osoby s ohľadom na vznik členstva prostredníctvom spolupráce so školou.
Úplné znenie Podmienok členstva v združení CKM SYTS pre všetkých členov je súčasťou stanov združenia, ktoré
sú zverejnené na stránke http://ckmsyts.sk/dokumenty/stanovy_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf. ČLENSTVO V
ZDRUŽENÍ
1.1/ CKM SYTS je dobrovoľným združením a žiadny jej člen nemôže byť ukrátený na svojich právach. Táto zásada je
považovaná za základný princíp činnosti CKM SYTS.
VZNIK ČLENSTVA
2.1/ Členmi združenia sa môžu stať:
Fyzické osoby
Fyzické osoby - Študenti denného štúdia
Fyzické
osoby
Učitelia
Právnické osoby
2.1.1/ Fyzická osoba sa stáva členom združenia vyplnením členskej prihlášky - evidenčného listu a zaplatením prvého
členského príspevku pre fyzické osoby, pričom svoje členstvo preukazuje navonok členským preukazom.
2.1.2/ V prípade nezaplatenia členského príspevku za príslušné obdobie určené Správnou radou podľa bodu 3.3. týchto
Stanov zo strany člena združenia tento ostáva členom združenia, avšak jeho práva vyplývajúce z členstva sa obmedzia a
má len práva obdobné Pridruženému členovi a dočasne stráca právo preukazovať svoje členstvo navonok členským
preukazom. Po riadnom zaplatení členského príspevku sa práva člena združenia vyplývajúce z členstva obnovia na
pôvodnú úroveň. Rozsah práv člena združenia CKM SYTS je teda závislý od úhrady členského príspevku za príslušné
obdobie.
ČLENSKÉ PREUKAZY
3.1/ CKM SYTS vydáva a distribuuje členské preukazy:
a)
Preukaz ISIC (International Student Identity Card), pre študentov denného štúdia na školách
akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
b)
Preukaz ITIC (International Teacher Identity Card), pre učiteľov na školách akreditovaných Ministerstvom
školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
c)
Preukaz mládeže EYCA/EURO < 26 pre fyzické osoby vo veku do 30 rokov vrátane.
3.2/ Na členskom preukaze je okrem iných údajov uvedené: meno člena združenia - držiteľa preukazu a doba platnosti
preukazu.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA
4.1/ Člen združenia podľa bodu 2.1 je oprávnený po preukázaní sa členským preukazom využívať všetky výhody a zľavy
vyplývajúce z členstva v združení, ktoré mu boli oznámené, alebo ktoré sú uvedené v Informačnom sprievodcovi/na
webových stránkach združenia, najmä má právo:
a)
využívať zľavy a výhody v doprave, ubytovaní, cestovaní a kultúre,
b)
byť účastníkom organizovaných stretnutí a ostatných aktivít CKM SYTS,
c)
pravidelne dostávať informácie týkajúce sa rozsahu a možností čerpania zliav a výhod vyplývajúcich z
členstva v CKM SYTS doma a v zahraničí.

4.2/ Člen združenia podľa bodu 2.1 je pri využívaní jednotlivých výhod a zliav povinný preukázať sa platným členským
preukazom a na vyzvanie poskytovateľa zľavy je povinný preukázať sa tiež iným osobným identifikačným preukazom.
4.3/ Člen združenia v zmysle Stanov dostáva na ním určenú mailovú, alebo poštovú adresu informácie o možnostiach
využitia výhod vyplývajúcich z členstva v združení (využitia členských preukazov). Člen združenia vznikom členstva podľa
predchádzajúcich ustanovení súhlasí s pravidelným zasielaním ponúk na využitie členstva v združení. Člen združenia je
uzrozumený s tým, že ponuky podľa predchádzajúcej vety môžu mať charakter marketingu a prípadne reklamy a
zasielanie týchto ponúk neodmieta. Člen združenia má právo kedykoľvek namietať resp. odvolať svoj súhlas podľa tohto
bodu a rovnako má právo odmietnuť zasielanie týchto ponúk. Na účely tohto ustanovenia sa za člena združenia považuje
aj fyzická osoba v čase po podpise prihlášky do uhradenia prvého členského príspevku.
ZÁNIK ČLENSTVA
5.1/ Členstvo v združení zaniká:
a)
ukončením činnosti CKM SYTS
b)
písomným oznámením člena združenia a súčasne vrátením členského preukazu
c)
vylúčením člena pre porušenie stanov CKM SYTS na základe rozhodnutia Správnej rady CKM SYTS d)
úmrtím člena
ČESTNÉ VYHLÁSENIA
6.1/ Podpisom tejto Prihlášky za člena – evidenčný list vyhlasujem, že som spôsobilý/á na právne úkony v súlade s
ustanovením § 8 a § 9 Občianskeho zákonníka.
6.2/ Podpisom tejto Prihlášky za člena – evidenčný list sa dobrovoľne, slobodne a záväzne prihlasujem za člena združenia
CKM SYTS, pričom v celom rozsahu súhlasím s aktuálnou výškou členského príspevku, s ktorým som bol pred
podpisom tejto Prihlášky – evidenčný list riadne oboznámený/á, ako aj s podmienkami členstva v združení CKM SYTS, s
ktorými som sa v celom rozsahu oboznámil/a, a súčasne sa zaväzujem všetky svoje údaje uvedené v tejto Prihláške za
člena – evidenčný list pravidelne aktualizovať. Som si vedomý/á, že členský preukaz nie je prenosný a že výhody preukazu
sa týkajú len oprávneného člena združenia. Súhlasím so zasielaním informácií súvisiacich s členstvom a o rozsahu a
možnostiach využitia výhod vyplývajúcich z členstva v združení a používaní členského preukazu na mnou uvedenú emailovú adresu, poštovú adresu, číslo mobilného telefónu (SMS, telefonát), a zároveň dávam privolenie k vyhotoveniu a
použitiu mojich fotografií pre účely identifikácie mojej osoby na členskom preukaze. Zasielanie podľa predchádzajúcej
vety môže byť realizované aj automatickou elektronickou poštou a môže mať povahu reklamy alebo marketingu, s čím
ako člen združenia súhlasím podpisom na tejto Prihláške.
6.3/ Zároveň vyhlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol/uviedla v tejto Prihláške – evidenčný list sú pravdivé
a boli poskytnuté dobrovoľne a slobodne.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZMYSLE ZÁKONA č. 18/2018 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“)
1. Člen združenia ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (t.j. každá fyzická osoba, ktorej
osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) je
informovaný, že
- má právo a nie povinnosť poskytovať svoje osobné údaje združeniu CKM SYTS ako prevádzkovateľovi jeho
osobných údajov,
- identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v záhlaví tohto súhlasu,
- účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinnosti občianskeho združenia CKM SYTS v zmysle
Stanov a tejto prihlášky voči svojim členom,
- právnym základom spracúvania osobných údajov je písomný súhlas dotknutej osoby a plnenie si povinnosti
CKM SYTS, ktoré vyplývajú dotknutej osobe ako členovi CKM SYTS (plnenie zo zmluvy),
- prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do Holandska a to konkrétne organizácii
ISIC Global Office so sídlom Keizergracht 174, 1016 DW Amsterdam, Holandsko,
- doba uchovávania osobných údajov je ohraničená členstvom dotknutej osoby v CKM SYTS,
- má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a to o tom,
či CKM SYTS spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, o účele, kategórii a dobe spracovania osobných
údajov a ďalšie, - má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať,
- má právo na to, aby CKM SYTS bez zbytočného odkladu opravilo nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov, - má právo, aby CKM SYTS bez zbytočného odkladu vymazalo osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú a to v prípade najmä, avšak nie výlučne, v prípade ak osobné údaje už nie sú potrebné
na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, alebo ak odvolá tento súhlas,

-

má právo na to, aby CKM SYTS obmedzilo spracúvanie osobných údajov a to v prípade najmä, avšak nie
výlučne, v prípade ak by člen združenia namietal správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho CKM SYTS overiť správnosť osobných údajov,
- má právo, aby ho CKM SYTS informovalo o oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov alebo
obmedzení spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje
neprimerané úsilie,
- má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytol CKM SYTS, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
- má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov CKM SYTS a to z dôvodu nedostatku oprávneného
záujmu
CKM SYTS na spracúvaní osobných údajov, alebo neexistencii právneho nároku. Do doby ich nepreukázania nesmie CKM
SYTS spracúvať osobné údaje,
- má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie
osobných údajov na účel priameho marketingu, CKM SYTS ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu
nesmie spracúvať, - má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej
týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,
- pre všetky žiadosti dotknutej osoby platí, že ak boli podané v elektronickej podobe, CKM SYTS poskytne
informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným
spôsobom. V prípade inej podoby žiadosti dotknutej osoby je podoba odpovede CKM SYTS na jej
rozhodnutí avšak vždy tak, aby bola odpoveď doručená, - pre všetky žiadosti dotknutej osoby platí, že tieto
sa vybavujú bezodplatne, pokiaľ tu nie je uvedené niečo iné, pričom žiadateľ je povinný uhradiť CKM SYTS
náklady na doručenie (poštovné), ak žiadateľ požaduje doručenie inak ako elektronicky. Ak je žiadosť
dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, CKM SYTS
môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady, alebo odmietnuť konať na
základe žiadosti,
- má právo podať návrh na začatie konania, aby Úrad na ochranu osobných údajov mohol zistiť, či došlo k
porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu tohto zákona v
oblasti ochrany osobných údajov. Vzor návrhu je zverejnený na stránke Úradu na ochranu osobných
údajov,
- ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca,
- ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť
blízka osoba, - CKM SYTS si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou
odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon.
2. Člen združenia ako dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo od CKM SYTS vyžadovať:
a)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v
rozsahu:
identifikačné údaje sprostredkovateľa; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť
požadované osobné údaje; tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené; formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené; okruh príjemcov, ak sa
predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené; tretie krajiny, ak sa predpokladá
alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.
b)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie.
3. Ako člen združenia – dotknutá osoba uplatní svoje právo:
a)
písomne, ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,
b)
osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a
kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby, kópiu zápisnice je CKM SYTS
povinné odovzdať dotknutej osobe,
c)
elektronicky na mailovú adresu recepcia@ckmsyts.sk,
d)
u sprostredkovateľa, pričom tento je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi
bez zbytočného odkladu.

4. Súhlas s poskytnutím osobných údajov
a)
Svojím podpisom na tomto Súhlase s poskytnutím osobných údajov čestne vyhlasujem, že som bol/a
oboznámený/á s tým, že osobné údaje v mene CKM SYTS ako prevádzkovateľa sú na účely uvedené v
tomto súhlase spracúvané tiež sprostredkovateľmi, a to: školou, ktorá je identifikovaná v záhlaví tohto
Súhlasu ako sprostredkovateľ podľa §5 písm. p) zákona o ochrane osobných údajov a ostatnými
sprostredkovateľmi,
ktorých
identifikačné
údaje
sú
zverejnené
na
stránke
http://ckmsyts.sk/dokumenty/sprostredkovatelia_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf.
b)
Svojím podpisom na tomto Súhlase zároveň čestne vyhlasujem, že v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1
písm. a/ zákona o ochrane osobných údajov dobrovoľne a slobodne dávam, ako dotknutá osoba
združeniu CKM SYTS ako prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom sú s použitím
automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracovania spracúvané údaje fyzických osôb
súhlas so spracúvaním a využívaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, bydlisko (trvalý pobyt, prechodný pobyt), emailová adresa, telefónne číslo, škola, fakulta,
sériové výrobné číslo čipu preukazu, jedinečné identifikačné číslo preukazu a dátum začiatku a konca
platnosti preukazu a to na obdobie trvania môjho členstva v združení CKM SYTS, na účel: plnenia si
povinností a prijímania práv vyplývajúcich z členstva v združení zo strany CKM SYTS, na účely mojej
identifikácie ako člena CKM SYTS a užívateľa benefitov spojených s členstvom v CKM SYTS, na účely
zasielania informácií súvisiacich s členstvom a o možnostiach a rozsahu používaní členského preukazu,
ktoré môžu mať aj charakter marketingu a prípadne reklamy zmluvných partnerov súvisiacich s
poskytovaním výhod vyplývajúcich z členstva v CKM SYTS, na účely súvisiace s činnosťou CKM SYTS podľa
jej stanov a na účely štatistiky, zdokumentovania a evidencie. Na účely súhlasu vyjadreného v tejto
prihláške sa za člena združenia považuje aj fyzická osoba v čase po podpise prihlášky do uhradenia prvého
členského príspevku.
c)
Podpisom tohto súhlasu zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím, že CKM SYTS je v zmysle
ustanovenia § 47 a nadväzujúcich ustanovení zákona o ochrane osobných údajov oprávnené
uskutočňovať prenos mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, škola,
fakulta, jedinečné identifikačné číslo preukazu a dátum začiatku a konca platnosti preukazu 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
osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie spracúvania osobných údajov na
účely členstva v CKM SYTS.
d)
Podpisom tohto Súhlasu ďalej vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím, že CKM SYTS je oprávnené
sprístupniť a poskytnúť moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, škola, fakulta, číslo klienta,
sériové výrobné číslo čipu preukazu, jedinečné identifikačné číslo preukazu a dátum začiatku a konca
platnosti preukazu inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (t.j. okruhu všetkých poskytovateľov zliav
a iných výhod, ktorí majú pre tieto účely uzavretú s CKM SYTS osobitnú zmluvu), ktorá ich bude alebo
nebude ďalej spracúvať, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie spracúvania osobných
údajov na účely členstva v CKM SYTS.
e)
Podpisom tohto súhlasu čestne vyhlasujem, že som sa pred podpisom riadne oboznámil/a s
identifikačnými údajmi sprostredkovateľov, ktorých CKM SYTS ako prevádzkovateľ v zmysle § 5 písm. p/
zákona o ochrane osobných údajov poverilo spracúvaním osobných údajov, a ktorých identifikačné údaje
sú zverejnené na stránke http://ckmsyts.sk/dokumenty/sprostredkovatelia_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf.
Zároveň beriem na vedomie, že zoznam sprostredkovateľov sa môže meniť a aktuálny zoznam všetkých
sprostredkovateľov bude zverejnený a prístupný na vyššie uvedenej stránke.
f)
Zároveň vyhlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol/uviedla v tomto Súhlase sú pravdivé a
boli poskytnuté dobrovoľne a slobodne.
V Košiciach, dátum:
Podpis záujemcu o členstvo v združení CKM SYTS: _________________________

Prihláška za člena – evidenčný list (ISIC)
CKM združenia pre študentov, mládež a učiteľov, zapísané v registri občianskych združení, so sídlom Vysoká 32, 811 06
Bratislava, IČO: 31768164 (ďalej aj ako „CKM SYTS“, alebo „Združenie“)
Týmto vás žiadam o prijatie za člena CKM SYTS a vydanie/predĺženie platnosti členského preukazu
Meno žiadateľa:
Priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
E-mailová adresa:
Telefónne číslo (mobil):
Adresa:
Obec a PSČ:
Ulica a číslo domu:
Vysoká škola (sprostredkovateľ podľa § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení
niektorých zákonov):
Fakulta:
Stupeň štúdia:
Ročník štúdia:
Číslo licencie ISIC/ITIC/EURO<26:
Adresa školy:
Výňatok z Podmienok členstva v CKM združení pre študentov, mládež a učiteľov (ďalej aj ako “CKM SYTS”) pre fyzické
osoby s ohľadom na vznik členstva prostredníctvom spolupráce s vysokou školou/ univerzitou.
Úplné znenie Podmienok členstva v združení CKM SYTS pre všetkých členov je súčasťou stanov združenia, ktoré sú
zverejnené na stránke http://ckmsyts.sk/dokumenty/stanovy_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf. ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
1.1/ CKM SYTS je dobrovoľným združením a žiadny jej člen nemôže byť ukrátený na svojich právach. Táto zásada je
považovaná za základný princíp činnosti CKM SYTS.
VZNIK ČLENSTVA
2.1/ Členmi združenia sa môžu stať:
Fyzické osoby
Fyzické osoby - Študenti denného štúdia
Fyzické osoby - Učitelia
Právnické osoby
2.1.1/ Fyzická osoba sa stáva členom združenia vyplnením členskej prihlášky - evidenčného listu a zaplatením prvého
členského príspevku pre fyzické osoby, pričom svoje členstvo preukazuje navonok členským preukazom.
2.1.2/ V prípade nezaplatenia členského príspevku za príslušné obdobie určené Správnou radou podľa bodu 3.3. týchto
Stanov zo strany člena združenia tento ostáva členom združenia, avšak jeho práva vyplývajúce z členstva sa obmedzia a
má len práva obdobné Pridruženému členovi a dočasne stráca právo preukazovať svoje členstvo navonok členským
preukazom. Po riadnom zaplatení členského príspevku sa práva člena združenia vyplývajúce z členstva obnovia na
pôvodnú úroveň. Rozsah práv člena združenia CKM SYTS je teda závislý od úhrady členského príspevku za príslušné
obdobie.
ČLENSKÉ PREUKAZY
3.1/ CKM SYTS vydáva a distribuuje členské preukazy:
a)
Preukaz ISIC (International Student Identity Card), pre študentov denného štúdia na školách
akreditovaných Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
b)
Preukaz ITIC (International Teacher Identity Card), pre učiteľov na školách akreditovaných
Ministerstvom školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
c)
Preukaz mládeže EYCA/EURO<26 pre fyzické osoby vo veku do 30 rokov vrátane.
3.2/ Na členskom preukaze je okrem iných údajov uvedené: meno člena združenia - držiteľa preukazu a doba platnosti
preukazu.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA
4.1/ Člen združenia podľa bodu 2.1 je oprávnený po preukázaní sa členským preukazom využívať všetky výhody a zľavy
vyplývajúce z členstva v združení, ktoré mu boli oznámené, alebo ktoré sú uvedené v Informačnom sprievodcovi/na
webových stránkach združenia, najmä má právo:
a)
využívať zľavy a výhody v doprave, ubytovaní, cestovaní a kultúre,
b)
byť účastníkom organizovaných stretnutí a ostatných aktivít CKM SYTS,
c)
pravidelne dostávať informácie týkajúce sa rozsahu a možností čerpania zliav a výhod vyplývajúcich z

členstva v CKM SYTS doma a v zahraničí.
4.2/ Člen združenia podľa bodu 2.1 je pri využívaní jednotlivých výhod a zliav povinný preukázať sa platným členským
preukazom a na vyzvanie poskytovateľa zľavy je povinný preukázať sa tiež iným osobným identifikačným preukazom.
4.3/ Člen združenia v zmysle Stanov dostáva na ním určenú mailovú, alebo poštovú adresu informácie o možnostiach
využitia výhod vyplývajúcich z členstva v združení (využitia členských preukazov). Člen združenia vznikom členstva podľa
predchádzajúcich ustanovení súhlasí s pravidelným zasielaním ponúk na využitie členstva v združení. Člen združenia je
uzrozumený s tým, že ponuky podľa predchádzajúcej vety môžu mať charakter marketingu a prípadne reklamy a
zasielanie týchto ponúk neodmieta. Člen združenia má právo kedykoľvek namietať resp. odvolať svoj súhlas podľa tohto
bodu a rovnako má právo odmietnuť zasielanie týchto ponúk. Na účely tohto ustanovenia sa za člena združenia považuje
aj fyzická osoba v čase po podpise prihlášky do uhradenia prvého členského príspevku.
ZÁNIK ČLENSTVA
5.1/ Členstvo v združení zaniká:
a)
ukončením činnosti CKM SYTS
b)
písomným oznámením člena združenia a súčasne vrátením členského preukazu
c)
vylúčením člena pre porušenie stanov CKM SYTS na základe rozhodnutia Správnej rady CKM SYTS d)
úmrtím člena
ČESTNÉ VYHLÁSENIA
6.1/ Podpisom tejto Prihlášky za člena – evidenčný list vyhlasujem, že som spôsobilý/á na právne úkony v súlade s
ustanovením § 8 a § 9 Občianskeho zákonníka.
6.2/ Podpisom tejto Prihlášky za člena – evidenčný list sa dobrovoľne, slobodne a záväzne prihlasujem za člena združenia
CKM SYTS, pričom v celom rozsahu súhlasím s aktuálnou výškou členského príspevku, s ktorým som bol pred podpisom
tejto Prihlášky – evidenčný list riadne oboznámený/á, ako aj s podmienkami členstva v združení CKM SYTS, s
ktorými som sa v celom rozsahu oboznámil/a, a súčasne sa zaväzujem všetky svoje údaje uvedené v tejto Prihláške za
člena – evidenčný list pravidelne aktualizovať. Som si vedomý/á, že členský preukaz nie je prenosný a že výhody preukazu
sa týkajú len oprávneného člena združenia. Súhlasím so zasielaním informácií súvisiacich s členstvom a o rozsahu a
možnostiach využitia výhod vyplývajúcich z členstva v združení a používaní členského preukazu na mnou uvedenú emailovú adresu, poštovú adresu, číslo mobilného telefónu (SMS, telefonát), a zároveň dávam privolenie k vyhotoveniu a
použitiu mojich fotografií pre účely identifikácie mojej osoby na členskom preukaze. Zasielanie podľa predchádzajúcej
vety môže byť realizované aj automatickou elektronickou poštou a môže mať povahu reklamy alebo marketingu, s čím
ako člen združenia súhlasím podpisom na tejto Prihláške.
6.3/ Zároveň vyhlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol/uviedla v tejto Prihláške – evidenčný list sú
pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne a slobodne.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZMYSLE ZÁKONA č. 18/2018 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“)
1. Člen združenia ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (t.j. každá fyzická osoba, ktorej
osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) je
informovaný, že
- má právo a nie povinnosť poskytovať svoje osobné údaje združeniu CKM SYTS ako prevádzkovateľovi jeho
osobných údajov,
- identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v záhlaví tohto súhlasu,
- účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinnosti občianskeho združenia CKM SYTS v zmysle Stanov
a tejto prihlášky voči svojim členom,
- právnym základom spracúvania osobných údajov je písomný súhlas dotknutej osoby a plnenie si povinnosti
CKM SYTS, ktoré vyplývajú dotknutej osobe ako členovi CKM SYTS (plnenie zo zmluvy),
- prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do Holandska a to konkrétne organizácii ISIC
Global
Office so sídlom Keizergracht 174, 1016 DW Amsterdam, Holandsko,
- doba uchovávania osobných údajov je ohraničená členstvom dotknutej osoby v CKM SYTS,
- má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a to o tom, či CKM
SYTS spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, o účele, kategórii a dobe spracovania osobných údajov a ďalšie.
- má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať,
- má právo na to, aby CKM SYTS bez zbytočného odkladu opravilo nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So
zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných
údajov, - má právo, aby CKM SYTS bez zbytočného odkladu vymazalo osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a to v

prípade najmä, avšak nie výlučne, v prípade ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo
inak spracúvali, alebo ak odvolá tento súhlas,
- má právo na to, aby CKM SYTS obmedzilo spracúvanie osobných údajov a to v prípade najmä, avšak nie výlučne,
v prípade ak by člen združenia namietal správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho CKM
SYTS overiť správnosť osobných údajov,
- má právo, aby ho CKM SYTS informovalo o oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov alebo
obmedzení spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané
úsilie,
- má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytol CKM SYTS, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
- má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov CKM SYTS a to z dôvodu nedostatku oprávneného
záujmu CKM SYTS na spracúvaní osobných údajov, alebo neexistencii právneho nároku. Do doby ich
nepreukázania nesmie CKM SYTS spracúvať osobné údaje,
- má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie
osobných údajov na účel priameho marketingu, CKM SYTS ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu
nesmie spracúvať, - má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej
týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,
- pre všetky žiadosti dotknutej osoby platí, že ak boli podané v elektronickej podobe, CKM SYTS poskytne
informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom. V
prípade inej podoby žiadosti dotknutej osoby je podoba odpovede CKM SYTS na jej rozhodnutí avšak vždy tak,
aby bola odpoveď doručená, - pre všetky žiadosti dotknutej osoby platí, že tieto sa vybavujú bezodplatne, pokiaľ
tu nie je uvedené niečo iné, pričom žiadateľ je povinný uhradiť CKM SYTS náklady na doručenie (poštovné), ak
žiadateľ požaduje doručenie inak ako elektronicky. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo
neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, CKM SYTS môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci
administratívne náklady, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti,
- má právo podať návrh na začatie konania, aby Úrad na ochranu osobných údajov mohol zistiť, či došlo k
porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu tohto zákona v oblasti
ochrany osobných údajov. Vzor návrhu je zverejnený na stránke Úradu na ochranu osobných údajov,
- ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca,
- ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka
osoba, - CKM SYTS si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia
zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon.
2. Člen združenia ako dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo od CKM SYTS vyžadovať:
a)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v
rozsahu: identifikačné údaje sprostredkovateľa; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť
požadované osobné údaje; tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené; formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené; okruh príjemcov, ak sa
predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené; tretie krajiny, ak sa predpokladá
alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.
b)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie.
3. Ako člen združenia – dotknutá osoba uplatní svoje právo:
a)
písomne, ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,
b)
osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy
a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby, kópiu zápisnice je CKM SYTS povinné
odovzdať dotknutej osobe,
c)
elektronicky na mailovú adresu recepcia@ckmsyts.sk,
d)
u sprostredkovateľa, pričom tento je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi
bez zbytočného odkladu.

4. Súhlas s poskytnutím osobných údajov
a) Svojím podpisom na tomto Súhlase s poskytnutím osobných údajov čestne vyhlasujem, že som bol/a
oboznámený/á s tým, že osobné údaje v mene CKM SYTS ako prevádzkovateľa sú na účely uvedené v tomto súhlase
spracúvané tiež sprostredkovateľmi, a to: vysokou školou, ktorá je identifikovaná v záhlaví tohto Súhlasu ako
sprostredkovateľ podľa §5 písm. p) zákona o ochrane osobných údajov a ostatnými sprostredkovateľmi, ktorých
identifikačné
údaje
sú
zverejnené
na
stránke
http://ckmsyts.sk/dokumenty/sprostredkovatelia_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf.
b) Svojím podpisom na tomto Súhlase zároveň čestne vyhlasujem, že v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a/
zákona o ochrane osobných údajov dobrovoľne a slobodne dávam, ako dotknutá osoba združeniu CKM SYTS ako
prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom sú s použitím automatizovaných a neautomatizovaných
prostriedkov spracovania spracúvané údaje fyzických osôb súhlas so spracúvaním a využívaním svojich osobných
údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko (trvalý pobyt, prechodný pobyt), emailová
adresa, telefónne číslo, škola, fakulta, ročník a stupeň štúdia, sériové výrobné číslo čipu preukazu, jedinečné
identifikačné číslo preukazu a dátum začiatku a konca platnosti preukazu a to na obdobie trvania môjho členstva v
združení CKM SYTS, na účel: plnenia si povinností a prijímania práv vyplývajúcich z členstva v združení zo strany CKM
SYTS, na účely mojej identifikácie ako člena CKM SYTS a užívateľa benefitov spojených s členstvom v CKM SYTS, na
účely zasielania informácií súvisiacich s členstvom a o možnostiach a rozsahu používaní členského preukazu, ktoré
môžu mať aj charakter marketingu a prípadne reklamy zmluvných partnerov súvisiacich s poskytovaním výhod
vyplývajúcich z členstva v CKM SYTS, na účely súvisiace s činnosťou CKM SYTS podľa jej stanov a na účely štatistiky,
zdokumentovania a evidencie. Na účely súhlasu vyjadreného v tejto prihláške sa za člena združenia považuje aj
fyzická osoba v čase po podpise prihlášky do uhradenia prvého členského príspevku.
c) Podpisom tohto súhlasu zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím, že CKM SYTS je v zmysle
ustanovenia § 47 a nadväzujúcich ustanovení zákona o ochrane osobných údajov oprávnené uskutočňovať prenos
mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, škola, fakulta, jedinečné identifikačné číslo
preukazu a dátum začiatku a konca platnosti preukazu 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 osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie
spracúvania osobných údajov na účely členstva v CKM SYTS.
d) Podpisom tohto Súhlasu ďalej vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím, že CKM SYTS je oprávnené
sprístupniť a poskytnúť moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, škola, fakulta, číslo klienta, sériové výrobné
číslo čipu preukazu, jedinečné identifikačné číslo preukazu a dátum začiatku a konca platnosti preukazu inej
právnickej osobe alebo fyzickej osobe (t.j. okruhu všetkých poskytovateľov zliav a iných výhod, ktorí majú pre tieto
účely uzavretú s CKM SYTS osobitnú zmluvu), ktorá ich bude alebo nebude ďalej spracúvať, a to v rozsahu
nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie spracúvania osobných údajov na účely členstva v CKM SYTS.
e) Podpisom tohto súhlasu čestne vyhlasujem, že som sa pred podpisom riadne oboznámil/a s identifikačnými
údajmi sprostredkovateľov, ktorých CKM SYTS ako prevádzkovateľ v zmysle § 5 písm. p/ zákona o ochrane
osobných údajov poverilo spracúvaním osobných údajov, a ktorých identifikačné údaje sú zverejnené na stránke
http://ckmsyts.sk/dokumenty/sprostredkovatelia_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf. Zároveň beriem na vedomie, že
zoznam sprostredkovateľov sa môže meniť a aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov bude zverejnený a
prístupný na vyššie uvedenej stránke.
f) Zároveň vyhlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol/uviedla v tomto Súhlase sú pravdivé a boli
poskytnuté dobrovoľne a slobodne.
V Košiciach , dátum:
Podpis záujemcu o členstvo v združení CKM SYTS: _________________________

Application for membership – Registration sheet
of CKM Association for Students, Youth and Teachers, registered in the Register of Civic Associations, having its
registered office at Vysoká 32, 811 06 Bratislava, Organization ID no.: 31768164 (hereinafter referred to as the "CKM
SYTS" or "Association")
I hereby ask to be accepted as a member of CKM SYTS and for issue/renewal of a membership card Applicant's name:
Surname, Academic degree:
Date of birth:
E-mail address:
Phone number (mobile):
Address:
Town and ZIP Code:
Street and house number:
College (acting in capacity of a processor pursuant to Section 34 of Act 18/2018 on the Protection of Personal Data and
on Amendments to Certain Acts):
Faculty:
Level of study:
Year of study:
ISIC/ITIC/EURO<26 License no:
Address of the college:
Excerpt from the Terms and Conditions of Membership of the CKM Association for Students, Youth and Teachers
(hereinafter referred to as the "CKM SYTS") for natural persons with regard to becoming a member through
cooperation with a college/university.
The full wording of the Terms and Conditions of Membership of CKM SYTS for all members is included in the
Association's statutes, which are published at http://ckmsyts.sk/dokumenty/stanovy_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf.
MEMBERSHIP OF THE ASSOCIATION
1.1/ CKM SYTS is a voluntary association and no member thereof shall be restricted on his/her rights. This principle is
considered to be the core principle of CKM SYTS's activity. ESTABLISHMENT OF THE MEMBERSHIP
2.1 Members of the Association may be as follows:
Natural persons
Natural persons – Students of full-time study
Natural persons – Teachers
Legal entities
2.1.1/ A natural person shall become a member of the Association upon filling in the membership application - the
Registration sheet and payment of the first membership fee for natural persons, proving his/her membership using
member card.
2.1.2/ In case of failure to pay the membership fee for the relevant period specified by the Board of Directors according
to paragraph 3.3. of present Statutes by a member of the Association, such member shall remain a member of the
Association but his/her membership rights shall be limited and s/he shall have only the rights similar to the Associate
Member and s/he shall temporarily lose the right to prove his/her membership using his/her membership card. Upon
due payment of the membership fee, the member's membership rights shall be restored to the original standard. The
extent of the rights of a member of CKM SYTS shall therefore be dependent on the payment of membership fee for the
period in question. MEMBERSHIP CARDS
3.1/ CKM SYTS issues and distributes following membership cards:
a)
ISIC card (International Student Identity Card), for students of full-time study at schools accredited by
the Ministry of Education, Science, Research end Sport of the Slovak Republic,
b)
ITIC card (International Teacher Identity Card), for teachers of schools accredited by the Ministry of
Education Science, Research end Sport of the Slovak Republic,
c)
EYCA/EURO<26 youth card for natural persons aged under 30 inclusive.
3.2/ The name of the member of the Association - the holder of the card and the period of validity of the card, shall be
listed thereon among other items.

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEMBERS
4.1/ A member of the Association referred to in paragraph 2.1 shall be entitled to use all the benefits and discounts
resulting from membership of the Association notified to him/her or listed in the Information Guide/Association website
after having submitted his/her membership card, in particular s/he shall have the right to:
a)
enjoy discounts and benefits in transport, accommodation, travel and culture,
b)
participate in the organized meetings and other activities of CKM SYTS,
c)
regularly receive information regarding the extent and possibilities of discounts and benefits resulting
from membership of CKM SYTS at home and abroad.
4.2/ A member of the Association referred to in paragraph 2.1 is obliged to submit a valid membership card when
enjoying particular benefits and discounts, and upon request of the provider of a discount, s/he is also obliged to submit
another personal identification card.
4.3/ Pursuant to the Statutes a member of the Association shall receive information about the possibilities of enjoying
benefits resulting from association membership (use of membership cards) to an e-mail or postal address specified by
such member. Upon establishment of a membership, a member of the Association, in accordance with the previous
provisions, agrees to the regular sending of the offers to enjoy benefits from membership of the Association. A member
of the Association is aware that the offers under the previous sentence may have the character of marketing and possibly
advertising, and s/he does not reject receiving such offers. A member of the Association shall have the right to object at
any time or, as the case may be, to withdraw the consent under this paragraph and the right to refuse sending such offers
as well. For the purposes of this provision, a natural person shall also be considered to be a member of the Association
at the time after signing the application until the payment of the first member fee.
TERMINATION OF MEMBERSHIP
5.1/ Membership in the Association shall terminate:
a) upon terminating the activity of CKM SYTS
b) upon written notice by the member of the Association and at the same time upon returning the membership
card
c) upon exclusion of a member for violation of the CKM SYTS statutes upon decision of the Board of Directors of
CKM SYTS
d) upon the death of a member AFFIDAVITS
6.1/ Upon signing this Application for membership – Registration sheet I hereby declare that I have full legal capacity in
accordance with the provisions of Section 8 and Section 9 of the Civil Code.
6.2/ Upon signing this Application for membership – Registration sheet I voluntarily, freely and solemnly apply for being
a member of the CKM SYTS Association and I fully agree with the current amount of the membership fee with which I
was duly acquainted before signing this Application – Registration sheet, as well as with the terms and conditions of
membership of the CKM SYTS Association, with which I have become fully acquainted and at the same time I undertake
to regularly update all my data listed in this Application for membership – Registration fee. I acknowledge that the
membership card is not transferable and that the benefits of the card only apply to the eligible member of the
Association. I agree with the sending of information related to membership and about the scope and possibilities of using
the benefits resulting from association membership and use of the membership card to the e-mail address, postal
address, mobile phone number (SMS, phone call) which I have specified for such purpose, and at the same time I hereby
grant my consent to take and use the photos of myself for the purpose of identifying my person on a membership card.
Sending under the previous sentence may also be performed by automatic electronic mail and may be of advertising or
marketing nature, with which I, as a member of the Association, agree by signing this Application.
6.3/ I also declare that all the personal data I have provided in this Application – Registration sheet are true and have
been provided voluntarily and freely.
CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA UNDER ACT NO. 18/2018 ON PROTECTION OF PERSONAL DATA
AND
AMENDMENTS TO CERTAIN ACTS (hereinafter referred to as the "Personal Data Protection Act")
1. A member of the Association as the data subject pursuant to the Personal Data Protection Act (i.e. any natural
person whose personal data is processed by the information system operator under the Personal Data Protection Act)
is informed that
- s/he shall have the right, not obligation to provide his/her personal data to CKM SYTS association as the
operator of his/her personal data,
- the identification data and contact details of the operator are listed in the heading of present consent,
- the purpose of the processing of personal data is the fulfilment of the obligation of the CKM SYTS civic

association specified in the Statutes and this Application to its members,
the legal basis for the processing of personal data is the written consent of the data subject and the fulfilment
of the obligations of CKM SYTS that are imposed on the data subject as a member of CKM SYTS (performance of
the contract),
- the operator intends to transfer the personal data of the data subject to the Netherlands, namely to the
organization ISIC
Global Office with its registered office at Keizergracht 174, 1016 DW Amsterdam, the Netherlands,
- the retention period of personal data is limited by the membership of data subject in CKM SYTS,
- s/he shall have the right to request from the operator the access to personal data relating to him/her, i. e.
whether CKM SYTS processes personal data relating to him/her, the purpose, category and time period of
processing of personal data, and others.
- s/he shall have the right to withdraw this consent at any time,
- s/he shall have the right for correction of incorrect personal data relating to him/her by CKM SYTS without undue
delay. With regard to the purpose of the processing of personal data, the data subject shall be entitled to
supplement incomplete personal data,
- s/he shall have the right for erasure of personal data relating to him/her by CKM SYTS without undue delay, in
particular, but not exclusively, if personal data are no longer necessary for the purpose for which they were
acquired or otherwise processed, or if s/he withdraws present consent,
- s/he shall have the right for restriction of processing of personal data by CKM SYTS, in particular, but not
exclusively, if a member of the Association has objected to the accuracy of personal data during a period
allowing CKM SYTS to verify the accuracy of personal data,
- s/he shall have the right to be informed by CKM SYTS of the correction of personal data, the erasure of
personal data or the restriction of processing of personal data, unless this is shown to be impossible or it
requires the undue efforts, - s/he shall have the right to receive personal data relating to him/her which s/he
has provided to CKM SYTS in a structured, commonly used and machine readable format and the right to
transfer such personal data to another operator if technically possible,
- s/he shall have the right to object to the processing of his/her personal data by the CKM SYTS, due to CKM
SYTS's lack of legitimate interest in the processing of personal data or the lack of a legal claim. Until such time
as the aforementioned have been proved, CKM SYTS may not process personal data,
- s/he shall have the right to object to the processing of personal data relating to him/her for the purposes of
direct marketing, including profiling, to the extent to which it relates to direct marketing. If data subject objects
to the processing of personal data for the purposes of direct marketing, CKM SYTS may not furthermore process
personal data for the purposes of direct marketing,
- s/he shall have the right not to be affected by a decision which is based solely on the automated processing of
personal data, including profiling, and which has legal effects eligible to have an impact on him/her or to have a
similar significant effect on him/her,
- as to all requests made by the data subject and filed electronically, CKM SYTS shall provide information
electronically unless the data subject requested information to be provided otherwise. In the case of a different
form of the request by the data subject, the form of the CKM SYTS' response is subject to the own discretion of
the data subject, however at all times in a manner enabling the delivery of the response,
- all requests made by the data subject shall be responded free of charge, unless otherwise stated herein, and the
applicant is required to pay CKM SYTS the delivery cost (postage expenses) if the applicant requests delivery
otherwise than electronically. If the request of the data subject is obviously unjustified or unreasonable, in
particular due to its recurring nature, CKM SYTS may request a reasonable fee taking into account the
administrative costs or refuse to act upon the application,
- s/he shall have the right to file a motion for action so that the Office for Personal Data Protection may establish
whether the rights of natural persons have been violated in the processing of their personal data or whether
this act related to personal data protection has been infringed. The template of the proposal is published on
the website of the Office for Personal Data Protection,
- if s/he does not have full legal capacity, his/her rights may be exercised by a statutory representative,
- if the data subject is deceased, his/her rights under the Personal Data Protection Act may be invoked by a close
person, - CKM SYTS may not enforce the consent of the data subject and condition it by the threat of denial of
the contractual relationship, service, goods or obligations imposed on it by the law.
-

A member of the Association as the data subject shall have the right, upon written request, to require from CKM
SYTS:
a) in a generally understandable form, information on the processing of personal data in the information system in
the following scope: the processor's identification data; an advice of voluntariness or obligation to provide the
required personal data; third parties, if foreseen or obvious that personal data will be made available to them;
the form of disclosure if personal data are to be disclosed; the range of recipients, if foreseen or obvious that
personal data will be made available to them; third countries, if foreseen or obvious that the transfer of personal
data to such countries will be performed.
b) in a generally understandable form, accurate information on the source from which it obtained his/her
personal data for processing.
3. As a member of the Association – the data subject exercises his/her right:
a) in writing, if it appears from the content of his/her application that s/he exercises his/her right,
b) personally in oral way, to the record, from which it must be clear who has exercised the right to claim, what is
claimed and when and who has drawn up the record, the signature of such person and the signature of the data
subject; CKM SYTS is obliged to hand over a copy of the record to the data subject,
c) electronically to the e-mail address recepcia@ckmsyts.sk,
d) against the processor, who shall be obliged to hand over such request or record to the operator without undue
delay.
4. Consent to the provision of personal data
a) By signing this Consent to provision of personal data, I solemnly declare that I have been acquainted that personal
data on behalf of CKM SYTS as the operator shall also be processed for the purposes specified herein by the
processors, namely: the college identified in the heading of this Consent as the processor under Section 5 point
p) of the Personal Data Protection Act and other processors, whose identification data are published on
http://ckmsyts.sk/dokumenty/republika_zruzenia_CKM_SYTS.pdf.
b) By signing this Consent, I further solemnly declare that, pursuant to Section 13 (1) point a) of the Personal Data
Protection Act I voluntarily and freely grant as the data subject to the CKM SYTS association as an operator of
information system, in which data of natural persons is processed using the automated and non-automated
means of processing, consent to the processing and use of my personal data in the scope of: name, surname,
academic degree, date of birth, residence (permanent residence, temporary residence), e-mail address,
telephone number, school, faculty, year and level of study, serial production number of the ID card chip, unique
identification number of the card and the date of commencement and expiry of validity period of the card, for
the duration of my membership in the CKM SYTS association for the purpose of: fulfilling the duties and accepting
rights arising from membership of the Association by CKM SYTS, for the purposes of my identification as a
member of CKM SYTS and the user of the benefits associated with membership of CKM SYTS, for the purpose of
sending information related to the membership and the possibilities and extent of using the membership card
which may also be of marketing nature and, where appropriate, advertising by contractual partners relating to
the granting of benefits resulting from membership of CKM SYTS, for purposes related to CKM SYTS's activities
under its statutes and for statistics, documenting and records keeping. For the purposes of the consent expressed
in this Application, a natural person shall also be considered to be a member of the Association at the time after
signing the application until payment of the first membership fee.
c) By signing this consent, I further solemnly declare that I acknowledge and agree that CKM SYTS is authorized,
pursuant to Section 47 and subsequent provisions of the Personal Data Protection Act, to transfer my personal
data to the extent of: name, surname, date of birth, school, faculty, the unique identification number of the card
and the date of commencement and expiry of validity of the card within the Member States of the European
Union as well as the Member States of the Agreement on the European Economic Area and to third countries
which, according to the European Commission decision, guarantee an adequate level of protection of personal
data, in the scope necessary to obtain processing of personal data for the purpose of membership in CKM SYTS.
d) By signing this consent, I further declare that I acknowledge and agree that CKM SYTS is authorized to disclose
and provide my personal data to the extent of: name, surname, school, faculty, client number, serial production
number of the card chip, unique identification number of the card and the date of commencement and expiration
of validity of the card to another legal entity or natural person (i.e. to a range of all providers of discounts and
other benefits that have concluded a special contract with CKM SYTS for that purpose) that will or will not further

e)

f)

process them to the extent necessary to obtain processing of personal data for the purpose of membership in
CKM SYTS.
By signing this consent, I solemnly declare that I have been duly informed before the signing hereof of the
identification data of processors authorized by CKM SYTS as an operator under Section 5 point p) of Personal
Data Protection Act to process the personal data, and whose identification data are published on
http://ckmsyts.sk/dokumenty/referencie_zruzenia_CKM_SYTS.pdf. At the same time, I acknowledge that the list
of processors may change and the updated list of all processors will be published and accessible on the above
mentioned page.
At the same time, I declare that all personal data I have provided herein are true and have been provided
voluntarily and freely.

In Košice , date:
Signature of the applicant for membership of CKM SYTS:

_________________________

