
WNIOSEK O WYSTAWIENIE LEGITYMACJI ISIC Z NNW EUROPA 
DLA UCZNIÓW  

 
Dane ucznia 
 
Imię ..................................................... Nazwisko ..................................................................................................................  
 
Data urodzenia ..................................................... PESEL..........................................................................................................  

 

Adres zamieszkania 
..............................................................................................................................................................................................  
 (ulica, numer domu i mieszkania) (kod pocztowy, miejscowość)  

 
Telefon komórkowy......................................................email..................................................................................................  
 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję bez zastrzeżeń, że poprzez wypełnienie i złożenie niniejszego wniosku i dokonanie wymaganej opłaty za legitymację 

(stanowiącej składkę członkowską w Stowarzyszeniu Almatur) przystępuję do Stowarzyszenia Almatur jako członek stowarzyszony.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Almatur z siedzibą w 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10/10 moich danych osobowych w zakresie: imię, 

nazwisko, PESEL, dane teleadresowe, adres e-mail, nr tel, dane szkoły, nr leg studenckiej, oraz udostępnienie tych danych: 1. ISIC Global Office B.V. z siedzibą 

w Amsterdamie Keizersgracht 174 1016DW w celu realizacji umowy o wydanie karty ubezpieczeniowej posiadacza legitymacji ISIC, oraz 3. Partnerom 

Stowarzyszenia Almatur umożliwiając uzyskanie korzyści w tym zniżek finansowych wynikających z członkowstwa w Stowarzyszeniu.  

Jednocześnie informujemy iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Almatur z siedzibą w 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10/10. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie we wskazanym wyżej celu ( zgoda na przetwarzanie danych) a podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu wydania i obsługi legitymacji ISIC. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa i Pana/Pani zgody. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: 

dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy o 

kontakt z sekretariatem ISIC Polska info@isic.pl <mailto:info@isic.pl> adres email lub nr tel 228 262 614  

Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszeniu Almatur przysługuje z mocy ustawy prawo wykorzystywania w/w danych osobowych dla celów związanych z 

marketingiem własnych produktów i usług.  

Stowarzyszenie Almatur informuje, że w celu zapewnienia wynikającej z umowy ochrony ubezpieczeniowej posiadacza legitymacji, w/w dane osobowe 

zostaną udostępnione Wiener TU S.A. (zwany dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoska 22A oraz przedstawicielowi Wiener TU S.A. 

realizującego usługi Assistance.  

Niniejszym potwierdzam otrzymanie ogólnych warunków ubezpieczenia, legitymacji oraz świadectwa ubezpieczenia dla posiadaczy międzynarodowych 

legitymacji ISIC, ISCI 360, ISIC-PTSM, ITIC, IYTC. Wyrażam zgodę na zasięganie przez Wiener TU S.A. oraz przedstawiciela Wiener TU S.A. realizującego usługi 

assistance od podmiotów, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych wszystkich informacji (w tym dokumentacji medycznej) dotyczących mojego stanu 

zdrowia. Jednocześnie zwalniam lekarzy, w kraju i za granicą, placówki służby zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania 

tajemnicy oraz wyrażam zgodę na udostępnienie Wiener TU S.A., bądź przedstawicielowi Wiener TU S.A. dokumentacji z przebiegu leczenia.  

 

Wnioskuję o ubezpieczenie :            ISIC z NNW EUROPA    50 zł          �  TAK 
 

Po dokonaniu dodatkowej opłaty wnioskuję o rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o:  Dopłata    

Koszty leczenia za granicą RP bez USA, Kanady, Japonii i Australii  (50.000 EUR)  75 zł 

 
�TAK �NIE 

1. 
         + ubezpieczenie na terytorium USA, Kanady, Japonii oraz Australii 170 zł �TAK �NIE 

2. OC w życiu prywatnym  (100.000 PLN)  10 zł �TAK �NIE 

3. Uprawianie sportów ekstremalnych  20 zł �TAK �NIE 

4. Choroby tropikalne – pod warunkiem wykupienia KL w poz. 1 za 75 zł 30 zł �TAK �NIE 

 

 

 

…………………………….……………………….………………  
(data i podpis Ubezpieczonego/opiekuna prawnego)  
 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Almatur z siedzibą w 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10/10 moich 

danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, w celach marketingowych w tym marketingu 

bezpośredniego usług własnych. Oświadczam, że moja zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, co skutkować 

będzie usunięciem moich danych.  

� Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenie Almatur drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie we wniosku adres 

e-mail, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Stowarzyszenie Almatur w rozumieniu ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) Oświadczam, że moja zgoda jest 

dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, co skutkować będzie usunięciem moich danych  

 

 



 

SPORTY EKSTREMALNE 
rodzaje aktywności fizycznej, które niosą za sobą duże prawdopodobieństwo wypadkowości dla osób je uprawiających. Za sporty 

ekstremalne uznaje się, w szczególności: wspinaczkę skalną, lodową, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, 

canyoning, trekking powyżej 2500m, sporty i sztuki walki, sporty obronne, nurkowanie poniżej 15m, freedriving, kajakarstwo 

górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing, windsurfing, wakeboarding, szybownictwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, 

motolotniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, skoki ze spadochronem, jazdę na motorach, quadach i rowerach po specjalnie 

przygotowanych trasach (muldy i przeszkody), bangee, zorbing, skoki narciarskie, oraz zamierzoną jazdę poza wyznaczonymi 

trasami, w tym jazdę wyczynową, udział w rajdach i wyścigach pojazdów wodnych lądowych lub powietrznych, wyprawy do miejsc 

charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.  

 

  

CHOROBY TROPIKALNE  
grupa chorób o rozmaitej etiologii, występujących najczęściej w krajach o gorącym klimacie; należą do nich m.in.: malaria (zimnica), 

ameboza (czerwonka), dur brzuszny, błonica, histoplazmoza, schistosomoza, cholera, żółta febra, tężec, wirusowe zapalenie 

wątroby typu A oraz B; inne rzadziej spotykane choroby tropikalne to: leiszmanioza, filarioza, pappataci, jaglica  

 

 


