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Tímto uděluji Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského, se sídlem Valdštejnská 18–20, Praha 1 – Malá

KDE NEJRADĚJI ČTU:

ANKETNÍ OTÁZKA (SOUTĚŽ O KNIHU)

budou uchovávány po dobu jednoho roku a nebudou předávány třetím osobám nebo do třetích zemí. Tímto potvrzuji, že jsem

zpracovává pro účely organizace ankety v Ceně Suk – čteme všichni, a to dle informací uvedených v této přihlášce. Údaje
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