
POŘÍZENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA, KTERÝ NENÍ 

STUDENTEM ČVUT 

(který ještě nikdy nebydlel, ale chce v kolejích ČVUT bydlet) 

Registrace NOVÝCH KLIENTŮ mimo ČVUT na webovém rozhraní (přes ISKAM4) 

Zavedli jsme novou službu, a to možnost registrace zcela nových klientů do ubytovacího programu 

ISKAM4. Pro koho je tato služba vytvořena: 

Výhradně pro toho kdo si poprvé žádá o ubytování na kolejích ČVUT a nikdy zde nebyl ubytován. 

Registrace se neprovádí pro nově přijaté studenty ČVUT, aktuální studenty ČVUT a stáže z ČVUT  

– jejich data jsou načítána z datových zdrojů ČVUT (Přihlášky ke studiu, KOS, USERMAP) 

PODMÍNKY registrace: 

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v registračním formuláři jsou pravdivé a jsem si vědom/-a 

všech následků v případě uvedení nepravdivých údajů. Ubytovaný/-á souhlasí, aby SÚZ ČVUT 

zpracovával jím dobrovolně poskytnuté osobní údaje obsažené ve Smlouvě o ubytování (dále jen 

Smlouva) a to výlučně za účelem a v rozsahu potřebném k zajištění ubytování. Ubytovatel prohlašuje, 

že osobní údaje obsažené ve Smlouvě využije pouze k zajištění ubytování zejména po dobu trvání 

Smlouvy. Poté je ubytovatel oprávněn uchovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 leté promlčecí 

doby z důvodu uplatnění práva náhrady škody za nedoplatky z ubytování. Po skončení této doby 

nebude ubytovatel tyto údaje předávat třetím osobám. 

Ochrana osobních údajů je dána §21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění (dále jen zákon). 

Ubytovaný prohlašuje, že byl ve smyslu příslušného ustanovení zákona informován o zpracování 

osobních údajů za výše uvedeným účelem, jakož i o svých právech souvisejících se zpracováním 

osobních údajů. 

Ubytovaný má právo přístupu ke svým osobním údajům, a to v místech kde smlouvu o ubytování 

uzavřel. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést pouze písemně na adresu 

ubytovatele uvedenou ve Smlouvě. Odvolání souhlasu je důvodem k okamžitému odstoupení 

ubytovatele od Smlouvy. 

Ubytovaný souhlasí s podmínkami, které se váží k žádosti o ubytování na koleji. Tyto podmínky jsou 

zveřejněny na webovém rozhraní ISKAM4, přes které si student žádá o ubytování. 

Zároveň prohlašuji, že NEJSEM studentem ČVUT (nově přijatým, či aktuálním studentem, či studentem 

na stáži ČVUT). 

Postupujte na odkaz: https://web.suz.cvut.cz/Registrace/RegistraceCVUT 

Otevře se Vám níže uvedené okno – zde vyplňte povinně označené údaje hvězdičkou (*). 

Nezapomeňte potvrdit pravost údajů, souhlas s podmínkami a opsat verifikační text z obrázku. 

https://web.suz.cvut.cz/Registrace/RegistraceCVUT


 

Po kliknutí na oranžové tlačítko se Vám otevře toto okno: 

 

Současně Vám bude odeslán informační e-mail na registrovanou e-mailovou adresu. 

Prosím, vyplňujte 

registraci postupně! 



Pro vytvoření hesla pro přístup na webové rozhraní využijte informací, které obdržíte e-mailem: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obsah zprávy: 

Pro aktivovani pristupu do weboveho rozhrani ubytovaciho systemu ISKAM pouzijte, prosim, 

nasledujici odkaz: 

http://web.suz.cvut.cz/Prihlaseni/AuthNewPass?ISKAM=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Po prihlaseni budete vyzvani k zadani hesla, ktere budete pouzivat pri dalsich pristupech. Odkaz lze 

pouzitjen jednou a jeho platnost je jen 24 hodin. 

V pripade potizi kontaktujte, prosim, ubytovaci oddeleni. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Po provedení úspěšné registrace, následně po úspěšném přihlášení (pro přihlášení použijte jako 

jméno zaregistrovaný email a Vámi vytvořené heslo) lze využít možnosti ŽÁDAT O UBYTOVÁNÍ NA 

KOLEJI přes webové rozhraní**. 

                                                      

** Pozn: Žádat o ubytování na koleji lze v době, kdy je proces žádostí o ubytování na koleji ČVUT spuštěn. 


