
Regulamin Marsz Na Tak 2023 r. 

Postanowienia Regulaminu Zgromadzenia Marsz Na Tak 2023 r, zwanego dalej 

„Regulaminem”, dotyczą zgromadzenia publicznego Marsz Na Tak 2023 r., zwanego dalej 

„Zgromadzeniem” lub „Marszem”. Rozpocznie się ono w dniu 21 marca 2023 r., o godz. 10.00 

w Poznaniu na Placu Wolności, po czym nastąpi przemarsz uczestników ulicami: 

Nowowiejskiego, 23 lutego, al. Marcinkowskiego, z powrotem na Plac Wolności, gdzie 

uczestnicy marszu i zaproszeni goście będą mogli obejrzeć program artystyczny. 

Organizatorem Zgromadzenia jest Stowarzyszenie Na Tak, zwane dalej „Organizatorem”. 

  

1. Wszystkie osoby uczestniczące w Marszu, zobowiązane są do zachowania się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 

24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach jak również poniższych postanowień 

Regulaminu. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń Przewodniczącego 

Zgromadzenia. 

3. Zakazane jest posiadanie oraz używanie wyrobów pirotechnicznych oraz innych 

narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu uczestników Zgromadzenia, jak również 

wszelakiego sprzętu nagłaśniającego. 

4. Osoby w  jakikolwiek sposób zakłócające przebieg Zgromadzenia 

oraz niedostosowujące się do zaleceń Organizatora, będą usuwane ze Zgromadzenia. 

5. Zgromadzenie zostaje rozwiązane w momencie ogłoszenia tego przez 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

6. Na zasadach określonych w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). wizerunki uczestników Marszu mogą być utrwalane 

na fotografiach i nagraniach wideo realizowanych na zlecenie Organizatora. Powyższe 

materiały mogą być nieodpłatnie wykorzystane przez Stowarzyszenie Na Tak w celach 

zgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności w relacjach medialnych 

z Marszu i działalności statutowej Organizatorów. Ze szczegółowymi informacjami 

dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Na Tak  można 

zapoznać się w  Polityce prywatności dostępnej na  stronie 

https://www.natak.pl/rodo.html 

Uczestnicy Zgromadzenia po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu, swoim udziałem 

w Marszu potwierdzają akceptację postanowień Regulaminu. 

Organizator: Stowarzyszenie Na Tak 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Marsz 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:  

 

ADMINISTRATOR  DANYCH  

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu 60-277 przy  

ul. Płowiecka 15. 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@natak.pl. 

 

 

CEL I PODSTAWY PRAWNE 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji VII edycji Marszu Na Tak czyli extra 

chromosomem witamy wiosnę na zasadach opisanych w Regulaminie zamieszczonym w 

serwisie: https://www.natak.pl/o-marszu/aktualnosci-marsz-na-tak/1096-viii-marsz-na-tak-

czyli-extra-chromosomem-witamy-wiosne.html 

 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 4 - 6,Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 4 - 6, 

 art. 22 Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) – art. 81. 

 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach. 

 

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:  

 imię i nazwisko lub nick użytkownika fb, 

 zdjęcie profilowe, 

 informacje dostarczane przez Panią/Pana np. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, 

reakcje na posty, treść komentarzy. 

mailto:inspektor@natak.pl


 

Stowarzyszenie Na Tak, jako administrator fanpage’a, przetwarza dane osób, które dokonały 

subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub 

„Subskrybuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych 

na fanpage’u Stowarzyszenie Na Ta,  na profilu w serwisie społecznościowym takim jak 

Facebook. 

 

Zgoda nie jest wymagana w sytuacjach opisanych w art. 81 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, a mianowicie, gdy rozpowszechnianie wizerunku dotyczy:    

 osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez 

nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, 

 osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza, 

 osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

 

Wyrażenie zgody poprzez akceptację Regulaminu, jest przez Pana/Panią dobrowolne lecz 

niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.   

 

ODBIORCY DANYCH  

Pani/Pana dane osobowe jeżeli zostaną ujawnione, to wgląd mają tylko osoby upoważnione 

przez administratora danych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania swoich danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 usunięcia danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych, 

 w przypadku, gdy nie życzy sobie Pani/Pan, aby wizerunek był utrwalany  

i rozpowszechniany prosimy o zgłoszenie tego faktu do Zarządu Stowarzyszenia Na 

Tak  

ul. Płowiecka 15, wraz z przesłaniem swoich danych kontaktowych i wizerunku w 

postaci zdjęcia, abyśmy mogli Pani/Pana prawo zrealizować. 

 

 

 

 


