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 Název:
Autor: 
Jméno a příjmení: 
Rok narození:                                             Adresa pro doručení knihy
Ulice:                                                           Číslo popisné:
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Tím
to uděluji N

árodním
u pedagogickém

u m
uzeu a knihovně J. A. K

om
enského, se sídlem

 Valdštejnská 18–
20, Praha 1 –

 M
alá

Strana, PSČ 11800, IČ: 61387169 (Správce údajů), výslovný souhlas se zpracováním
 osobních údajů, které Správce údajů

zpracovává pro účely organizace ankety v Ceně Suk –
 čtem

e všichni, a to dle inform
ací uvedených v této přihlášce. Ú

daje

budou uchovávány po dobu jednoho roku a nebudou předávány třetím
 osobám

 nebo do třetích zem
í. Tím

to potvrzuji, že jsem

si uvedené inform
ace přečetl/a a porozum

ěl/a jim
 a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuji je Správci

údajů dobrovolně.

 □
 Souhlasím

 se zpracováním
 osobních údajů osoby m

ladší 15 let, jejíž jsem
 zákonným

 zástupcem
.

□
 Souhlasím

 s uvedením
 osobních údajů (jm

éno, příjm
ení, m

ěsto bydliště) osoby m
ladší 15 let, jejíž jsem

 zákonným

zástupcem
, v případě jejího vylosování v m

édiích nebo na internetu.

 □
 Souhlasím

 se zpracováním
 svých osobních údajů a zároveň potvrzuji, že je m

i více než 15 let.

□
 Souhlasím

 s uvedením
 svých osobních údajů (jm

éno, příjm
ení, m

ěsto bydliště) v případě vylosování v m
édiích nebo

na internetu a zároveň potvrzuji, že je m
i více než 15 let.

    

Ú
daje budou použity pro zaslání případné výhry. V případě vylosování účastníka ankety v přím

ém
 přenosu v m

édiích nebo na

internetu bude uvedeno jm
éno, příjm

ení a m
ěsto bydliště.

    

 podpis:
   

ANKETNÍ OTÁZKA (SOUTĚŽ O KNIHU)
KDE NEJRADĚJI ČTU:

   

  

 zašli nejpozději do  29. února 2020 na adresu Pedagogická knihovna j. a. komenského - anketa suk,
Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1, nebo hlasuj online na stránkách  www.npmk.cz v sekci Suk – čteme
všichni
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