
Zgłoszenie na inne wydarzenia organizowane w Europejskim Centrum 
Komunikacji i Kultury (www.eccc.pl) 

 
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól: 
 
1. Nazwa i termin wydarzenia 
 
 
2. Imię i nazwisko 
 
 
3. Rok urodzenia 
 
4. Wykształcenie/zawód 
 
5. E-mail (jeśli podano, to na ten adres zostanie wysłana informacja zwrotna) 
 
 
6. Telefon kontaktowy (z numerem kierunkowym) 
 
 
7. Kod pocztowy i miasto 
 
 
8. Ulica, nr domu i mieszkania 
 
 
9. Stan zdrowia: Czy uważam, że aktualny stan zdrowia (psychiczny i fizyczny) pozwala na podjęcie trudu 
sesji/warsztatu? Czy korzystam obecnie z terapii psychologicznej? Jeśli tak, czy terapeuta wyraził zgodę 
na uczestnictwo w sesji/warsztacie? 
 
 
 
 
 
 
10. W razie wypadku zawiadomić (imię, nazwisko, nr telefonu): 
 
 
11. Parę słów o sobie: Jakie motywy skłaniają mnie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu? Czego od niego 
oczekuję? 
 
 
 
 
 
 
 
13. Proszę o pokój:   1 osobowy         2 osobowy               bez noclegu (osoba dochodząca) 

14. Inne uwagi, które chcę przekazać ECCC lub osobie prowadzącej 

W przypadku rezygnacji z udziału prosimy niezwłoczne poinformować o tym sekretariat ECCC – 
telefonicznie (22/872-04-41) lub e-mailowo (rekolekcje@eccc.pl). Dziękujemy. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem dla 
celów organizacji rekolekcji. Jestem świadomy prawa do wglądu do nich, ich zmieniania lub usuwania. 

Tak             Nie 



Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail zawierającej informacje na temat rekolekcji 
(brak zgody nie pozwoli nam na wysyłanie dalszych informacji). 
 

Tak             Nie 
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny dotyczący informacji związanych z rekolekcjami. 
 

Tak             Nie 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych od Europejskiego Centrum Komunikacji i 
Kultury (ECCC) poprzez e-mail. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie 
(dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest ECCC z siedzibą w Warszawie, ul.Olecka 
30. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. 

Tak             Nie 

Data i podpis: 
Wypełniony formularz prosimy przesłać listem poleconym na adres: ECCC - Rekolekcje, ul. Olecka 30, 04─984 Warszawa 
lub mailem na adres: rekolekcje@eccc.pl 


