
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, 

: 045/ 5206 111, www.tuzvo.sk 

ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU Študent (Ing/Bc) (ISIC alebo BEZ ISIC)  
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

ID žiadateľa:  vyplní pracovník univerzity 

Titul Priezvisko Meno: 

Dátum narodenia:                          Telefón (mobil): 

                                                     E-mail: 

Ročník štúdia:                                Fakulta: 

Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen 

Adresa žiadateľa:Ulica a číslo domu: 

                          Obec a PSČ: 

 

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) 

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem ako dotknutá 

osoba Technickej univerzite vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen (ďalej len „TUZVO“) ako prevádzkovateľovi 

súhlas so spracúvaním osobných údajov v informačných systémoch univerzity v rozsahu obrazovej snímky dotknutej 

osoby, obrazové snímky a záznamy s dotknutou osobou, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré počas štúdia na TUZVO 

poskytnem prevádzkovateľovi nad rámec osobných údajov spracúvaných bez potreby súhlasu dotknutej osoby 

spracúvaných v zmysle osobitných zákonných predpisov, predovšetkým zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVS“). 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je tlač a používanie bezkontaktnej čipovej karty typu Mifare DESFire, 

zodpovedajúcej štandardu ISO/IEC 14443 s pamäťou pre automatizované systémy TUZVO, ktoré umožnia nezávislú 

implementáciu subsystémov v rôznych oblastiach s použitím jednej bezkontaktnej čipovej karty. 

Na účel využívania externej dopravnej funkcionality poskytuje TUZVO osobné údaje študenta dennej formy 1. a 2. stupňa 

štúdia do veku 26 rokov života, v rozsahu §73 bodu (5) ZVS spoločnosti TransData s.r.o., M.R.Štefánika 139, 010 01 Žilina. 

Ďalej na účely informovania študentov a zamestnancov TUZVO a verejnosti o živote a dianí na TUZVO, o možnostiach 

štúdia na TUZVO ako aj za účelom prezentácie TUZVO a jej pozitívnej propagácie v spoločnosti, pričom toto spracúvanie 

bude v súlade s platným zákonom o OOÚ a v súlade s dobrými mravmi a nebude v rozpore so záujmami dotknutej osoby. 

Súhlas sa týka: 

a) vyhotovovania obrazových snímok a obrazových záznamov, na ktorých je vyobrazená dotknutá osoba a ktoré budú 

vyhotovené zo zasadaní orgánov akademickej samosprávy TUZVO a z verejných akcií konaných na TUZVO alebo 

organizovaných TUZVO, 

b) zverejňovania záznamov podľa bodu a) na webovej stránke TUZVO, na nástenkách a v tlačených alebo elektronických 

médiách TUZVO alebo v propagačno-informačných tlačových materiáloch TUZVO, 

c) zverejňovania osobných údajov študentov v tlačených alebo elektronických médiách TUZVO, na nástenkách alebo 

na webových stránkach TUZVO v rozsahu titul, meno, priezvisko, fakulta, ročník v súvislosti s jeho účasťou na 

aktivitách organizovaných TUZVO, s reprezentovaním TUZVO, prácou v orgánoch akademickej samosprávy TUZVO 

(akademický senát, študentská rada), významným ocenením dotknutej osoby alebo inej významnej príležitosti. 

Súhlas poskytujem dobrovoľne na obdobie štúdia na TUZVO. Osobné údaje sú uchovávané a likvidované v zmysle platného 

Registratúrneho poriadku TUZVO. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu môžem 

kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako bol poskytnutý. Ďalšie informácie o právach dotknutých osôb na 

https://www.tuzvo.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov 

 

 
Vo Zvolene, dňa ....................................... Vlastnoručný podpis žiadateľa:  .................................................................. 
 
Pracovník univerzity :Potvrdzujem, že žiadateľovi bol na TUZVO vydaný preukaz ISIC/NO ISIC/BEZ ISIC..............................

http://www.tuzvo/
https://www.tuzvo.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov


PRIHLÁŠKA ZA ČLENA – evidenčný list 
CKM Združenia pre študentov, mládež a učiteľov,zapísané v registri občianskych združení,Vysoká 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164 (ďalej„CKM SYTS“alebo“Združenie“) 

Týmto vás žiadam o prijatie za člena CKM SYTS a vydanie medzinárodného preukazu ISIC 

ID žiadateľa:  vyplní pracovník uni. Číslo licencie:  vyplní pracovník univerzity 

Titul Priezvisko Meno: 

Dátum narodenia:                          Telefón (mobil): 

                                                     E-mail: 

Ročník štúdia:                                Fakulta: 

Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen 

(sprostredkovateľ podľa §4 ods.2 písm. d) zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) 

Adresa žiadateľa:Ulica a číslo domu: 

                          Obec a PSČ: 

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 Slovenskej republiky, 
b) Preukaz ITIC (International Teacher Identity Card), pre učiteľov na školách akreditovaných 

Ministerstvom školstva 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 e-mailovú 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. 
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, 

- ďalšie práva dotknutej osoby sú na https://cit.tuzvo.sk/sk/ckm-ochrana-osobnych-udajov 

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, 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. 

 
   Vo Zvolene, dňa: ........................ 
   Vlastnoručný podpis žiadateľa: 
                                                     ............................................... 
 
   Pracovník univerzity: 

http://ckmsyts.sk/dokumenty/stanovy_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf
https://cit.tuzvo.sk/sk/ckm-ochrana-osobnych-udajov
mailto:recepcia@ckmsyts.sk
http://ckmsyts.sk/dokumenty/sprostredkovatelia_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf
http://ckmsyts.sk/dokumenty/sprostredkovatelia_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf

