Žádost o vydání
identifikačního průkazu studenta
Jméno a PŘÍJMENÍ:
Datum narození:
Rodné číslo:
Fakulta:

Źádám o vystavení identifikačního průkazu TUL:
1) průkazu studenta ISIC

vydávaný TUL

2) průkazu studenta TUL s čipem
3) průkazu studenta

bez čipu

Podpisem této žádosti uděluji Technické univerzitě v Liberci a International Association Services A/S
(IAS) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem ověření statutu studenta
ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, který je podmínkou čerpání
studentských slev a výhod, a to po dobu platnosti průkazu ISIC a následujících dvou let.
Beru na vědomí, že neudělením souhlasu se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
a za podmínek výše uvedených nebudu oprávněn k čerpání slev a výhod v plném rozsahu.
Současně beru na vědomí, že mé osobní údaje budou pro výše uvedený účel zpracovávat Technická univerzita
v Liberci a GTS Alive, spol. s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Praha 1, Letenská 118/1, PSČ: 118 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 16656, a že mé osobní údaje
mohou být zpřístupněny třetím osobám v zemích s odlišným právním režimem ochrany osobních údajů
pro verifikační účely. Více informací naleznete na www.alive.cz

Datum:

Výše poplatku:

Podpis žadatele:

Uhrazen dne:
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Razítko, podpis:

Informace o identifikačních průkazech TUL
pro první ročníky
Po nástupu ke studiu na TUL obdrží studenti na základě žádosti identifikační průkaz. Student si zvolí, o jaký typ
průkazu má zájem. Vyplněný formulář žádosti (viz druhá strana) odevzdá při zápisu studijnímu oddělení fakulty
a uhradí cenu zvoleného průkazu. Během zápisu proběhne fotografování, informace budou sděleny při zápisu.
1. Studenti TUL si volí z těchto identifikačních průkazů TUL:
a) Průkaz studenta TUL s licencí ISIC s čipem
Podle postoupených licenčních práv GTS ALIVE se vystavuje studentům prezenčního studia
akreditovaných programů (bez věkového omezení). Každý rok se licence prodlužuje holografickou
přelepkou, kromě výhod ISIC slouží k využívání služeb na TUL.
b) Průkaz studenta TUL s čipem (bez licence ISIC)
Je určen pro využívání služeb spojených s čipovými kartami na TUL studenty, kteří nehodlají využívat
studentské slevy vázané na ISIC. Platnost se každoročně prodlužuje při zápisu holografickou
přelepkou.
c) Průkaz studenta TUL bez čipu
Slouží pouze k identifikaci studenta v prostorách TUL bez možnosti použití pro služby poskytované
na TUL. Každoročně se prodlužuje při zápisu holografickou přelepkou.
Doporučujeme pořízení čipového identifikačního průkazu s licencí ISIC všem studentům prezenčního studia
již při zahájení studia. Slouží jako mezinárodně platný průkaz studenta, na který je možné získat mnoho slev
především v oblasti cestování, kultury a stravování. Průkaz ISIC i průkaz studenta TUL s čipem lze používat
pro všechny účely, platnost je nutno prodloužit holografickou přelepkou při zápisu, bez prodloužení je průkaz
neplatný.
2. Identifikační průkazy slouží pro tyto účely:
identifikační průkaz studenta TUL,
čerpání slev uplatňovaných v rámci licence ISIC (podrobnosti na www.isic.cz),
stravování v menzách TUL,
přístup do kolejí a dalších vybraných objektů TUL,
tisk a kopírování na zařízeních systému SATYKOS na TUL,
je v souladu s konceptem Městské čipové karty města Liberec.
3. Pořizovací ceny:
•
•
•
•
•
•

ISIC průkaz včetně licence
Průkaz studenta TUL s čipem
Průkaz studenta bez čipu
Duplikát průkazu bez čipu
Revalidační známka ISIC
Holografická přelepka k prodloužení platnosti TUL s čipem a bez čipu

270,- Kč
170,- Kč
0,- Kč
100,- Kč
180,- Kč (každoročně)
0,- Kč (při ztrátě 20,- Kč)

Další podrobnosti o vydávání identifikačních průkazů jsou uvedeny ve směrnici pro vydávání identifikačních
průkazů studenta/zaměstnance Technické univerzity v Liberci, která je k dispozici na studijních odděleních fakult
a na www.tul.cz.
V Liberci 5. 5. 2016
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prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
prorektor

