Hatályos 2015. január 1-től; módosítva 2018. június 1. napjától
Fontos közlemény: 2018. június 1-től módosult az ADAMS Adatvédelmi Szabályzata. Mielőtt elfogadná
az ADAMS Jognyilatkozatot és Adatvédelmi Szabályzatot, kérjük, olvassa el mindkét dokumentumot,
hogy biztosan megértse, miként kerülnek megőrzésre és kezelésre az önnel kapcsolatos adatok az
ADAMS rendszerében.
Jognyilatkozat
A jelen Jognyilatkozat az ADAMS-rendszer adatbázisának a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
(WADA) weboldalán (www.wada-ama.org), vagy az ADAMS-rendszer okos telefonról elérhető
applikációján keresztül történő használatára vonatkozik. Az ADAMS-rendszer a WADA által fejlesztett és
fenntartott internetalapú, a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos információk központi
nyilvántartására és kezelésére létrehozott adatkezelő rendszer, melyet doppingellenes programjának
megvalósítása során valamennyi doppingellenes szervezet használ.
Az ADAMS-rendszer versenyen és versenyen kívüli doppingellenőrzések tervezésére, valamint a
doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos információk, így különösen a gyógyászati célú mentességgel
kapcsolatos információk (TUE), a sportolók hollétére vonatkozó információk (whereabouts), a
doppingellenőrzések eredményeire vonatkozó információk, a sportolói biológiai útlevéllel kapcsolatos
információk, valamint a sportolókra és egyéb személyekre kiszabott szankciókkal kapcsolatos
információk menedzselésére használható, a használat joga kizárólag a doppingellenes szervezeteket
illeti. Az ADAMS-rendszeren keresztül válik lehetővé a doppingellenes szervezetek számára a
Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat által életre hívott hatékony doppingellenes program
megvalósítása és koordinálása. Az ADAMS-rendszerrel kapcsolatos további információkért keresse fel a
WADA weboldalát (www.wada-ama.org).
Kérjük, ADAMS-profiljának aktiválása, és az ADAMS-adatbázis használata előtt figyelmesen olvassa végig
a Jognyilatkozatot, és az Adatvédelmi Szabályzatot. ADAMS-profiljának aktiválásával, az ADAMSrendszer elérésével, vagy használatával Ön kifejezetten elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta
a Jognyilatkozatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzatot, valamint az azokban foglaltakat. Amennyiben
nem ért egyet az említett dokumentumok rendelkezéseivel, úgy Ön az ADAMS-profilja aktiválására és az
ADAMS-rendszer használatára nem jogosult.
Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadását megelőzően kérjük, ismerje meg annak tartalmi elemeit,
valamint az Önre vonatkozó, vagy Önnel kapcsolatos információk kezelésének és felhasználásának
szabályait.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen Jognyilatkozat tartalmának módosítására vonatkozó jogunkat
szükség szerint fenntartjuk. A jelen Jognyilatkozat esetleges módosítása esetén arra törekszünk, hogy a
módosítás tartalmáról előre értesítsük Önt. Az ADAMS-rendszer egyes módosításokat követő, Ön által
történő használatával Ön elfogadja a módosított Jognyilatkozatot.
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A felhasználói profil aktiválása, hozzáférés az ADAMS-rendszerhez
Az ADAMS-rendszert kizárólag aktivált profillal rendelkező felhasználók érhetik el. Felhasználói profilja
aktiválásához Ön köteles elfogadni a jelen Jognyilatkozatot és az Adatvédelmi Szabályzatot. Ezt követően
lesz lehetősége az automatikusan generált kezdeti jelszavának megváltoztatására.
Az Ön által az illetékes doppingellenes szervezet részére megadott információk az Ön ADAMSfelhasználói profiljának alapjául szolgálnak. A szándékosan valótlan tartalmú információ szolgáltatása
tilos. Valamennyi, a valóságnak nem megfelelő, vagy megbízhatatlan információ szolgáltatásával
kapcsolatos felelősség kizárólag és korlátozásmentesen Önt terheli.
Felhasználói neve, jelszava és felhasználói fiókja - mint bizalmas információk - titokban tartásáért és
mindezen információk nem szándékolt felfedésének megakadályozása érdekében megteendő előzetes
biztonsági intézkedések foganatosításáért Ön kizárólagos felelősséggel tartozik.
Felhasználói fiókjának bármilyen jellegű jogosulatlan felhasználása, vagy a biztonságos felhasználói
rendszer ellen elkövetett támadás esetén Ön a WADA azonnali értesítésére köteles. A WADA és / vagy a
HUNADO nem tehető felelőssé azon esetekből fakadó károkért, amely esetekben az Ön felhasználói
nevét, jelszavát, vagy fiókját - akár az Ön tudtával, vagy tudta nélkül, akár az Ön szándékossága vagy
gondatlansága eredményeként - harmadik személy használja.
Ön felelőssé tehető a WADA, a HUNADO, vagy harmadik személy oldalán előálló valamennyi kárért és
veszteségért (ideértve a jogérvényesítéssel felmerülő valamennyi költséget), amelyek abból adódóan
állnak elő, hogy Ön a jelen Jognyilatkozatban foglaltakat megszegi. A WADA az Ön ADAMS-rendszerhez
történő hozzáférésének felfüggesztésére, vagy megszüntetésére jogosult, amennyiben az Ön fiókját
jogosulatlan személy használja, vagy - a WADA megítélése szerint - Ön bármilyen módon megsértette a
jelen Jognyilatkozatban foglaltakat. Jogosult a WADA az Ön fiókjának felfüggesztésére, vagy
hozzáférésének megszüntetésére abban az esetben is, ha azt a WADA saját belátása szerinti bármely
más nyomós indokkal szükségesnek látja. Más ADAMS felhasználó felhasználói fiókjának használatára –
ezen személy kifejezett engedélyének hiányában – Ön nem jogosult.
Az ADAMS-rendszerben tárolt adatok megosztása
Arra az esetre szólóan, ha Ön olyan állam területén tartózkodik, amely államnak nem állampolgára,
sportszervezetének nem tagja, vagy amely állam területén tartózkodásra nem jogosult, Ön kifejezetten
elismeri, hogy ezen állam Nemzeti Doppingellenes Szervezete - a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat
5.2.1 cikkének megfelelően - hatáskörrel rendelkezik Ön felett mind versenyen, mind versenyen kívül
történő doppingellenőrzés elvégzése céljából. Ennek megfelelően Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy
ez irányú kérés esetén a WADA az ADAMS-rendszerben tárolt, Önre vonatkozó információkat,
adatokat - amennyiben a lefolytatandó doppingellenőrzések elvégzéséhez és ezen Nemzeti
Doppingellenes Szervezetek Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatban rögzített kötelezettségeinek
teljesítéséhez az szükséges és indokolt - ezen Nemzeti Doppingellene Szervezetekkel határozott időre
szólóan megossza abból a célból, hogy Önt mintavételi eljárásnak vethessék alá, illetve a Nemzeti
Doppingellenes Szervezetek Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatban rögzített kötelezettségeiket
teljesíthessék. Az Önre vonatkozó adatok csak olyan Nemzeti Doppingellenes Szervezetekkel kerülnek
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megosztásra, melyekre szigorú szerződéses ellenőrző mechanizmusokat alkalmaznak az ADAMS
általuk történő használata során. Ezen információk minden esetben a WADA Magánélet és a
Személyes Információk Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelménye szerint védett
információknak minősülnek. Kérjük, hogy a fentiekkel összefüggésben olvassa el az ADAMS
Adatvédelmi Szabályzatát.
A visszaélések tilalma
Ön nem jogosult olyan anyag, vagy információ megszerzésére az ADAMS-ből (ide értve az erre irányuló
kísérlet is), amely nem szándékosan került Önnel megosztásra az ADAMS-ben. Tilos bármiféle arra
irányuló kísérlet, amelynek célja az ADAMS rendszeréhez, a kiszolgálóhoz történő jogosulatlan
hozzáférés, tilos továbbá az ADAMS-hez kapcsolódó bármely kiszolgálóhoz, számítógéphez vagy
adatbázishoz való hozzáférés, vagy ennek kísérlete. Tilos szolgáltatásmegtagadással járó támadás vagy
elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadás útján az ADAMS támadása. Tilos az ADAMS-rendszer
elleni túlterheléses támadás, illetve az elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadás intézése. Ön
köteles tartózkodni valamennyi olyan tevékenységtől, amely ésszerűtlenül, vagy aránytalanul nagy
terhelést róna az ADAMS-rendszer fenntartására, kiszolgálására létrehozott infrastruktúrára. Tilos az
ADAMS megfelelő működését, továbbá az ADAMS-rendszerben, vagy azon keresztül végzendő
műveleteket akadályozó eszközök, szoftverek, vagy eljárások, szokások alkalmazása, illetve ezek
kísérlete.
A jelen rendelkezések megszegése bűncselekménynek minősülhet. Fenntartjuk a jogot arra, hogy
valamennyi, a fenti szabályok megszegéséből előálló jogsértést késedelem nélkül jelentsünk az illetékes
hatóságoknak, összhangban a WADA belső szabályzataival, amely szabályok a rendvédelmi szervekkel
történő messzemenő együttműködést kívánják meg az ADAMS biztonságos működése érdekében. A
hatóságokkal történő együttműködés körében szükség esetén az Ön személyazonosságát is az illetékes
hatóságok rendelkezésére bocsáthatjuk. A fentiek szerinti jogsértés esetén az Ön ADAMS-használati
jogosultsága azonnal megszűnik.
Túlterheléses támadás, vírustámadás, vagy egyéb technológiailag káros jelenség által az Ön
számítógépében, szoftvereiben, adataiban, vagy egyéb személyes tulajdontárgyaiban az ADAMShasználattal összefüggésben okozott, vagy keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk.
Szellemi tulajdonjogok
Az ADAMS-rendszer kódja, az adatbázis tartalma, a WADA neve, logója és egyéb jelképei a WADA
tulajdonát képezik. Az ADAMS-rendszer sem részben, sem egészében nem másolható, nem hozható
egyéb úton nyilvánosságra, nem tárolható egyéb rendszeren, illetve más úton nem reprodukálható, vagy
továbbítható a WADA előzetes írásbeli engedélye nélkül. A WADA ezzel ellentétes tartalmú
nyilatkozatáig a WADA tekintendő az ADAMS-rendszeren és az azon megjelentetett anyagokon,
dokumentumokon fennálló szerzői jogosultságok és egyéb szellemi tulajdonjogok jogosultjának és
engedélyesének. Az ezzel kapcsolatos jogok jogi védelem alatt állnak.
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A felelősség korlátozása
A WADA, a WADA-hoz kötődő természetes személyek, a HUNADO, valamint a HUNADO-hoz köthető
természetes személyek és bármely, az ADAMS-rendszer létrehozásában, előállításában és a
felhasználókhoz történő eljuttatásában érintett fél a jog által megengedett legteljesebb mértékben
kizárja felelősségét



valamennyi jótállási, kártérítési és egyéb kötelezettséggel összefüggésben, amelyet állami
jogszabály, szokásjog, esetjog ír elő;
különösen, de nem kizárólagosan a közvetlenül, vagy közvetett módon az ADAMS-rendszer
használatával, használhatatlanságával, az ADAMS-rendszer használatából eredően, vagy
mindezekkel összefüggésben felmerülő bármilyen fajta kárért, veszteségért, követelésért,
elmaradt üzleti bevételért, haszonért, jövedelemért, (adó)bevételért, adatveszteségért,
ügyfélveszteségért, irodai időveszteségért, és valamennyi egyéb veszteségért és kárért, legyen
szó akár szerződésen kívüli (ideértve a gondatlanságot is), vagy szerződésszegéssel okozott
kárért, akár abban az esetben is, ha a kár előre látható volt.

A felelősség korlátozása nem érvényesül abban a körben, amelyben a felelősség az alkalmazandó jog
szerint joghatályosan nem korlátozható, vagy nem zárható ki, például gondatlanságból előálló haláleset,
személyi sérülés esetén.
Kártérítés
Az ADAMS-használatával Ön kijelenti, hogy valamennyi kártól megóvja, és szükség szerint kártalanítja a
WADA-t, illetve a HUNADO-t, vezetőit, munkavállalóit, megbízottjait, beszállítóit és egyéb partnereit
valamennyi, a jelen Jognyilatkozatban rögzített előírás Ön által történő megszegésével előállott kár,
veszteség, kártérítési követelés és egyéb költségek (ideértve a jogérvényesítéssel felmerülő eljárási és
egyéb jogi költségeket) vonatkozásában.
A Jognyilatkozatban vállaltak megszegése
Fenntartjuk a jogot a Jognyilatkozatban vállalt kötelezettségek esetleges megsértésének saját
megítélésünk szerinti megállapítására. A jelen Jognyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a WADA
jogosult az általa szükségesnek ítélt lépések megtételére, így különösen az ADAMS-használati jogot
visszavonhatja, jogi lépéseket tehet Ön ellen, valamint a kapcsolódó információkat az illetékes
hatóságok tudomására hozhatja.
A részleges érvényesség elve
Amennyiben a jelen Jognyilatkozat rendelkezései, vagy azok valamelyike - valamely illetékes hatóság
döntése alapján - érvénytelen, jogellenes, illetve végrehajthatatlan lenne, úgy ez a tény nem érinti a
jelen Jognyilatkozat egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Ezen fennmaradó rendelkezések az
alkalmazandó jog által megengedhetően a lehető legszélesebb körben érvényesek maradnak.
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Alkalmazandó jog
Az Ön ADAMS-használatára és a jelen Jognyilatkozatra, valamint annak értelmezésére a kanadai québeci tartományi jog az irányadó, a kollíziós jog szabályainak kizárásával. Az ADAMS-rendszer használatával
kapcsolatos, vagy abból eredő jogviták és követelések rendezésére a Nemzetközi Sport Döntőbíróság
(Court of Arbitration for Sport, Lausanne) kizárólagos hatáskörrel rendelkezik, és saját eljárásrendje
alapján jár el. Ön jogosult panaszt tenni a saját országának nemzeti adatvédelmi hatóságánál is.
Záradék: készült a WADA által az ADAMS-rendszerben közzétett "Legal statement" megnevezésű angol
nyelvű dokumentum alapján.
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