ADAMS Adatvédelmi Szabályzat
A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat") arra vonatkozóan állít fel szabályokat, hogy
az Ön szervezett sportolói tevékenységének eredményeként kezelt, Önre vonatkozó adatok milyen módon
kerülnek megőrzésre és kezelésre az ADAMS rendszerében.
Amint azt az ADAMS Jognyilatkozata is rögzíti, 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). Az ADAMS rendszerét a Nemzetközi Doppingellenes
Ügynökség (WADA) tartja fent és biztosít számára tárhelyet.
Amennyiben Ön sportoló, azon doppingellenes szervezet, amely az Ön profilját létrehozta, az ADAMS fent
megjelölt célokra történő használatára jogosult. Amennyiben Ön egyéb személy (így különösen edző,
sportolói képviselő), úgy az Ön személyes adatai a sportolókkal, illetve az ADAMS-rendszerben megjelenő
sportolókkal fennálló kapcsolata folytán jelenhetnek meg. Mindkét esetben az ADAMS használatával
kapcsolatos Felügyeleti Szervezetnek (“Custodian Organization”) azon doppingellenes szervezet (a
továbbiakban: Felügyeleti Szervezet) minősül, amely az Ön adatait az ADAMS-rendszerben rögzítette. A
WADA az ADAMS-rendszerben tárolt adatokra támaszkodik a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat
szerinti kötelezettségeinek teljesítése során.
Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó adatok Felügyeleti Szervezete, a WADA, vagy egyéb doppingellenes
szervezet által történő gyűjtése és kezelése során ezen szervezeteknek meg kell felelniük a
WADA Adatvédelmi és a Személyes Adatok Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Szabványában (ISPPPI, a
továbbiakban: Adatvédelemre vonatkozó Nemzetközi Szabvány) foglaltaknak. Tájékoztatjuk, hogy bizonyos
adatok, így a holléti információk rendelkezésre bocsátása a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat
értelmében, kötelező, így ezen kötelezettségének nem teljesítése, vagy az adatok pontatlan megadása
doppingvétséget valósíthat meg.
Az ADAMS-rendszerrel kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a WADA weboldalát
(www.wada-ama.org). Adatainak kezelésével kapcsolatos kérdése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az
illetékes doppingellenes szervezettel, így különösen Felügyeleti Szervezetként eljáró doppingellenes
szervezettel, és/vagy a WADA-val (www.wada-ama.org). Ezen szervezetek mindegyike köteles A Magánélet
és a Személyes Információk Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelménynek (ISPPPI) megfelelő
szervezeti működés biztosítása érdekében belső adatvédelmi felelős (adatvédelmi tisztviselő) kinevezésére.
Ez a személy a WADA esetében a következő címen érhető el: privacy@wada-ama.org.
Mielőtt továbblépne, kérjük figyelmesen olvassa végig az ADAMS-rendszerrel és személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos további információkat:
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Sportolói információk
Az érintett adatok köre
Az ADAMS az adatok alábbi körét tartalmazza:
§

Az Ön egyedi, személyazonosságát maghatározó adatokat tartalmazó ADAMS felhasználói profilját
(név, nemzetiség, születési idő, nem, sport és sportág amelyben versenyez, azon szervezet és/vagy
sportszövetség, amelynek szervezeti keretein belül Ön sporttevékenységet folytat, nemzeti
szintű/nemzetközi szintű sportolói minőség).

Mindezeken túl – és attól függően, hogy az Ön Felügyeleti Szervezete hogyan használja az ADAMSrendszert, az adatbázis tartalmazhatja az alábbi adatok körét:
§

Holléti információkra vonatkozó adatok (így különösen: edzés, versenyek, utazások, otthon, vagy
szabadságon töltött idő, valamint az egyéb rendszeres és egyedi tevékenységek), ideértve az Ön
mobil eszközének helymeghatározási adatait minden alkalommal, amikor az „auto-location” jelentés
funkciót választja az ADAMS applikációban, mobil eszközének operációs rendszerére és a mobil
eszközéhez társuló IP-címre vonatkozó információk;

§

A tesztelosztási tervezésre vonatkozó adatok (azon ellenőrzési csoport, ún. „testing pool” szerint,
amelybe Ön tartozik, pl. nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoport);

§

Az esetleges Gyógyászati Célú Mentességekre (TUE) vonatkozó adatok;

§

A mintavételekre vonatkozó adatok (tesztelosztási tervezés, mintavétel és mintakezelés,
laboratóriumi vizsgálati eredmények, eredménykezelés, fegyelmi tárgyalások és jogorvoslatok);
valamint a

§

Sportolói Biológiai Útlevélre vonatkozó adatok.

A fent említett adatok közül bizonyos adatok védett személyes adatoknak minősülhetnek az Ön
lakóhelye szerinti adatvédelmi jogszabályok szerint.
Jogalap
A WADA különféle jogalapokra támaszkodva jogosult az Ön személyes adatainak kezelésére, attól a
konkrét kontextustól függően, amelyben az adatok kezelésre kerülnek:
a) az olyan körülmények között történő adatkezelés is, ahol ennek végrehajtását az alkalmazandó
doppingellenes jogszabályok – köztük a svájci doppingellenes és sporttörvények – megengedik vagy
előírják;
b) ahol az adatkezelés a sportbeli dopping kiküszöbölése által kiszolgált nyomós közérdekeknek való
megfelelés miatt szükséges;
c) ahol az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, amit később visszavonhat; és
d) ahol az a WADA jogos érdekeinek teljesítéséhez szükséges. Az az ADO, amelyik az Ön profilját
létrehozta az ADAMS-ben, ezekre vagy alternatív jogalapokra – köztük a doppingellenes
jogszabályokra – támaszkodhat.
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Felelősség
Az Ön egyedi ADAMS felhasználói fiókját létrehozó Felügyeleti Szervezet felelős az önre vonatkozó
információk ADAMS-rendszerben való megjelenéséért. Az Ön Felügyeleti Szervezetét a sportolói profilján
belül a “Security” lapon keresztül azonosíthatja. Mindezen felül a WADA számos Önre vonatkozó, az
ADAMS-rendszerben tárolt adatát (így különösen: gyógyászati célú mentességek, laboreredmények,
sportolói biológiai útlevél, szankciók és holléti információk) eléri és a Nemzetközi Doppingellenes
Szabályzatban meghatározott feladatai teljesítése érdekében kezeli. Az Ön Felügyeleti Szervezete és a
WADA felelős az alkalmazandó jogszabályok és A Magánélet és a Személyes Információk Védelmére
Vonatkozó Nemzetközi Követelményben foglaltaknak megfelelően az Önre vonatkozó információk
védelméért. Mindezeken túl, a WADA az ADAMS-rendszert használó doppingellenes szervezetek és
egyéb személyekkel szemben szigorú szerződéses ellenőrző rendszert vezetett be.
A WADA továbbá szigorú szerződéses ellenőrző mechanizmust vezetett be az ADAMS doppingellenes
szervezetek és mások által történő használatának szabályozása érdekében. Ezen túl, az ADAMS-en
található adatokhoz hozzáférő bármely fél köteles betartani A Magánélet és a Személyes Információk
Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelményében foglalt szabályokat is.
Az Ön által, vagy az Ön helyett eljáró személy (így különösen menedzser, edző) által a rendszerben
megadott információk valóságtartalmáért és helyességéért kizárólag Ön felelős. Abban az esetben, ha az
Ön Felügyeleti Szervezete használja az ADAMS holléti modulját, úgy az Ön által megadott holléti
információk mindenkori valóságtartalmáért és naprakészségéért kizárólag Ön felelős. Kérjük, ne feledje,
hogy a pontos és naprakész holléti információ-szolgáltatás akár szándékos, akár gondatlan módon
történő elmulasztása doppingvétséget valósíthat meg.
Saját adatait az Ön számára biztosított titkos jelszó használatával tudja az ADAMS-ben rögzíteni. Felhívjuk
a figyelmét, hogy kizárólag Ön felel ezen jelszó titkos, bizalmas kezeléséért. A jelszó esetleges nem
szándékolt nyilvánosságra kerülése, vagy elvesztése esetén, azonnal lépjen kapcsolatba felügyeleti
szervezetével, aki - személyi azonosítását követően - új jelszót generál Önnek. Az ADAMS kétszintű
azonosításos (2FA) konfigurációt kínál, így gondoskodva arról, hogy Ön legyen az egyetlen személy, aki
hozzáférhet a fiókjához.
Az adatok megosztása
Az Ön Felügyeleti Szervezete által létrehozott ADAMS profiljának egy részéhez más illetékes ADAMS
használó doppingellenes szervezetnek is hozzáférés biztosítható annak biztosítása érdekében, hogy az Ön
neve alatt kizárólag egyetlen sportolói profil működjön.
Az Ön Felügyeleti Szervezete és a WADA szükség esetén további doppingellenes szervezetek és
szolgáltatók számára is elérhetővé teheti az Önre vonatkozó, az ADAMS-rendszerben megjelenő
információk egy részét abból a célból, hogy ezen szervezetek doppingellenes programjukat
maradéktalanul megvalósíthassák. Ebben az esetben ezen doppingellenes szervezetek és szolgáltatók
szigorú feltételeknek kell megfelelniük és teljes körű felelősséggel tartoznak az Önre vonatkozó
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információk védelméért, összhangban az alkalmazandó jogszabályokkal és a WADA Magánélet és a
Személyes Információk Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelményével.
Ezen egyéb doppingellenes szervezetek az alábbiak lehetnek: nemzeti olimpiai bizottságok, nemzeti
paralimpiai bizottságok, nagyobb sportesemények szervezői, így különösen a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, a nemzeti és a nemzetközi sportági szakszövetségek,
valamint a nemzeti doppingellenes szervezetek. Ezen szervezetek szükség szerint, és kizárólag a
szükséges mértékben kaphatnak hozzáférést az információk köréhez, összhangban a Nemzetközi
Doppingellenes Szabályzat és a Magánélet és a Személyes Információk Védelmére Vonatkozó Nemzetközi
Követelményével. Felhasználói profiljába belépve a “Security” lap alatt tekintheti meg, hogy az Ön
adataihoz mely szervezetek rendelkeznek hozzáférési jogosítvánnyal.
A WADA és a fent felsorolt szervezetek nem jogosultak arra, hogy az Ön ADAMS rendszerben fellelhető
adatait másokkal megosszák. Az Ön személyes adatait kizárólag a hozzáférő szervezetek erre feljogosított
szakemberei, az illetékes rendészeti szervek és/vagy az Interpol erre feljogosított szakemberei (így
különösen bűncselekmény gyanúja esetén, de ekkor is csak a szükséges és arányos mértékben), az
ADAMS-hez hozzáférő és azt használó szervezetek közül pedig bármelyik csak a Nemzetközi
Doppingellenes Szabályzat szerinti kötelezettségei teljesítése (elsősorban a doppingellenes programjaik
működtetése és a megfelelő információ-megosztás biztosítása) érdekében ismerhetik meg.
Nemzetközi adattovábbítás
Adatai bizonyos esetekben az Ön tartózkodási helyének országán kívül található személyek, vagy felek
részére is hozzáférhetővé tehetők az ADAMS rendszerén keresztül. Egyes releváns információk
megosztásra kerülnek a svájci és kanadai székhelyű WADA-val, továbbá egyéb doppingellenes
szervezetekkel olyan országokban, ahol Ön edzésen, vagy sporteseményen vesz részt, miután ezen
doppingellenes szervezetek kötelesek lehetnek Önt doppingellenőrzéseknek alávetni. Ezen országok
adatvédelmi szabályai nem minden esetben érik el az Ön lakhelye szerinti ország adatvédelmi szabályai
által biztosított védelmi szintet. Mindettől függetlenül az érintett ország szerinti doppingellenes
szervezete mindenkor és feltétlenül köteles betartani a WADA Magánélet és a Személyes Információk
Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelményét. Az ilyen adattovábbítások az Ön szervezett sportban
való részvételének szükséges következményei, és a sportbeli dopping kiküszöbölése által kiszolgált
nyomós közérdek előmozdítását szolgálják. A WADA részére történő adattovábbítások két országot,
Svájcot és Kanadát érinthetnek. Mindkét említett országot számos regionális és nemzeti adatvédelmi
hatóság, valamint maga az Európai Bizottság is megfelelő védelmi szintet biztosító országként tartja
nyilván.
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Jogok
Adatai kezelésével összefüggésben Önt az alkalmazandó jogszabályok, valamint a WADA Magánélet és a
Személyes Információk Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelménye alapján az alábbi jogok
illethetik: kérheti hozzáférését a személyes adataihoz, kérheti adatai helyesbítését, kérheti adatai
kezelésének a korlátozását, kérheti az Önről tárolt adatok olvasható formában történő rendelkezésre
bocsátását, tiltakozhat adatai jogellenes kezelése ellen, kérheti a jogellenesen kezelt adatainak a törlését,
végül jogorvoslati jog illeti adatai jogellenes kezelése körében. Ön jogosult továbbá panaszt tenni országa
nemzeti adatvédelemért hatóságánál is.
Biztonsági intézkedések
Az ADAMS-rendszerben megadott adatok tárolása Kanadában történik, szigorú technológiai, szervezeti
és egyéb biztonsági intézkedések szabályai szerint, amely szabályok az ADAMS-rendszerben megadott
adatok feltétlen védelmének biztosítását szolgálják. Ezen túlmenően a WADA, és valamennyi
doppingellenes szervezet szigorú szerződéses ellenőrző mechanizmust fogadtak el az Ön által megadott
adatoknak A Magánélet és a Személyes Információk Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelmény
szerinti biztonságos és bizalmas kezelése érdekében.
Adatmegőrzés
Bizonyos esetekben szükségessé válhat adatainak az ADAMS-ben történő megőrzése. Így különösen, ha
az Ön felügyeleti szervezete az ADAMS-et használja a gyógyászati célú mentességek (TUE-k) megadása
körében, és Ön gyógyászati célú mentességben részesül, a kapcsolódó nyomtatványok az ADAMS-ben
elektronikusan tárolásra kerülnek, legfeljebb 10 éves időtartamra szólóan. A fenti 10 éves időszak
összhangban áll a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat azon rendelkezésével, miszerint doppingvétség
esetén az elkövetéstől számított 10 éven belül kezdeményezhető eljárás az érintett személy ellen. Ha Ön
része a sportolói biológiai útlevél programnak, a tízéves megőrzési időtartam a holléti információkra is
kiterjed. További információkért kérjük, tekintse meg a WADA Magánélet és a Személyes Információk
Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelményének mellékletét.
Tiltakozáshoz való jog
Abban az esetben, ha Ön tiltakozik adatainak kezelése ellen, illetve ha visszavonja hozzájárulását,
felügyeleti szervezete és a WADA – az Ön kérelmétől függetlenül – továbbra is köteles lehet folytatni
adatai bizonyos részeinek kezelését, ide érve azok megőrzését is. Ennek célja nem más, mint annak
biztosítása, hogy ezen szervezetek teljesíthessék a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatból fakadó
kötelezettségeiket.
Amennyiben él az adatkezelés, ideértve az adattovábbítás elleni tiltakozás jogával, mindez
megakadályozhatja Önt, a Felügyeleti Szervezetét, a WADA-t és az egyéb doppingellenes szervezeteket
abban, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatban, illetve a Nemzetközi Szabványokban foglalt
kötelezettségeiket teljesítsék. Minderre tekintettel az adatkezelés elleni tiltakozás, vagy az adatkezelés
megtiltása a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat szerint doppingvétségnek minősülhet.
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Más személyekre vonatkozó információk
Az érintett adatok kategóriái
Az ADAMS az Ön személyazonosságát maghatározó adatokat (pl.: név), kapcsolattartási információkat és
az ADAMS rendszerében felhasználói fiókkal rendelkező sportolókkal való kapcsolatára vonatkozó
információkat tartalmazza. A fent említett adatok közül bizonyos adatok védett személyes adatoknak
minősülhetnek az Ön lakhelye szerinti adatvédelmi jogszabályok szerint.
Jogalap
Személyes adatainak kezelésének jogalapját képezi az a tény, hogy a WADA-nak - többek között a fenti
kifejtettek szerinti - jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy személyes adatait kezelje.
Felelősség
Az ADAMS-ben megjelenő információiért az a doppingellenes szervezet felel, amely az Ön sportolóját
vagy sportolóit az ADAMS-ben regisztrálta (a „Felügyeleti Szervezet”). Ezenfelül a WADA a Nemzetközi
Doppingellenes Szabályzat szerinti felelősségeinek teljesítése érdekében férhet hozzá az Ön bizonyos, az
ADAMS rendszerében tárolt adataihoz. Az Ön Felügyeleti Szervezete és a WADA felelősek az
alkalmazandó jogszabályok és a WADA Magánélet és a Személyes Információk Védelmére Vonatkozó
Nemzetközi Követelményében foglaltaknak megfelelően az Önre vonatkozó információk védelméért.
Mindezeken túl, a WADA az ADAMS-rendszert használókkal szemben szigorú szerződéses ellenőrző
rendszert vezetett be.
Amennyiben adatainak az ADAMS-rendszerben való személyes megadására kérnék fel, úgy az Ön által a
rendszerben megadott információk valóságtartalmáért és helyességéért kizárólag Ön felelős. A szükséges
adatok ADAMS-ben történő rögzítéséhez Ön személyes jelszót kaphat, melynek minden körülmények
között történő titokban tartásáért, és bizalmas tárolásáért, kezeléséért kizárólag Ön tartozik
felelősséggel. A jelszó esetleges nem szándékolt nyilvánosságra kerülése esetén kérjük, haladéktalanul
vegye fel a kapcsolatot a Felügyeleti Szervezetével, aki - személyazonosítást követően - új jelszót generál
Önnek. Az ADAMS kétszintű azonosításos (2FA) konfigurációt kínál, így gondoskodva arról, hogy Ön
legyen az egyetlen személy, aki hozzáférhet a fiókjához.
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Az adatok megosztása
Az Ön Felügyeleti Szervezete által létrehozott ADAMS profiljának, illetve az Önnel kapcsolatban álló
sportolók profiljában megadott adatok egy részéhez más illetékes ADAMS használó doppingellenes
szervezetnek is hozzáférés biztosítható annak érdekében, hogy az Ön neve alatt kizárólag egyetlen profil
működjön.
A Felügyeleti Szervezet és a WADA szükség esetén további doppingellenes szervezetek és szolgáltatók
számára is elérhetővé teheti az Önre vonatkozó, az ADAMS-rendszerben megjelenő információk egy
részét abból a célból, hogy ezen szervezetek doppingellenes programjukat maradéktalanul
megvalósíthassák. Ebben az esetben ezen doppingellenes szervezetek és szolgáltatók szigorú
feltételeknek kell megfelelniük és teljes körű felelősséggel tartoznak az Önre vonatkozó információk
védelméért, összhangban az alkalmazandó jogszabályokkal és a WADA Magánélet és a Személyes
Információk Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelményével.
Ezen egyéb doppingellenes szervezetek az alábbiak lehetnek: nemzeti olimpiai bizottságok, nemzeti
paralimpiai bizottságok, nagyobb sportesemények szervezői, így különösen a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, a nemzeti és a nemzetközi sportági szakszövetségek és
nemzeti doppingellenes szervezetek. Ezen szervezetek a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat alapján
csak szükség szerint, és kizárólag a szükséges mértékben kaphatnak hozzáférést az információk köréhez.
A WADA és a fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag az erre feljogosított személyek részére jogosultak
felfedni bármely Önre vonatkozó adatot, és kizárólag a szükséges mértékben, a szükséges időre szólóan.
Valamennyi ADAMS-rendszerhez hozzáférő és azt használó szervezet kizárólag a saját, a Nemzetközi
Doppingellenes Szabályzatból eredő kötelezettségei teljesítése érdekében járhat el így, elsődlegesen a
saját doppingellenes programjának megalkotása és a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat által előírt
információ-megosztás és együttműködés biztosítása céljából.
Nemzetközi adattovábbítások
Adatai bizonyos esetekben az Ön tartózkodási helyének országán kívül található személyek, vagy felek
részére is hozzáférhetővé tehetők az ADAMS rendszerén keresztül. Egyes releváns információk
megosztásra kerülnek a svájci és kanadai székhelyű WADA-val, továbbá egyéb doppingellenes
szervezetekkel olyan országokban, ahol az Ön sportolója edzésen, vagy sporteseményen vesz részt,
miután ezen doppingellenes szervezetek kötelesek lehetnek sportolóját doppingellenőrzéseknek
alávetni. Ezen országok adatvédelmi szabályai nem minden esetben érik el az Ön lakhelye szerinti ország
adatvédelmi szabályai által biztosított védelmi szintet. Mindettől függetlenül az érintett ország szerinti
doppingellenes szervezete mindenkor és feltétlenül köteles betartani a WADA Magánélet és a Személyes
Információk Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelményét. Az ilyen adattovábbítások az Ön
szervezett sportban való megjelenésének, eljárásának szükséges következményei, és a sportbeli dopping
kiküszöbölése által kiszolgált nyomós közérdek előmozdítását szolgálják. A WADA részére történő
adattovábbítások két országot, Svájcot és Kanadát érinthetnek. Mindkét említett országot számos
regionális és nemzeti adatvédelmi hatóság, valamint maga az Európai Bizottság is megfelelő védelmi
szintet biztosító országként tartja nyilván.
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Jogok
Adatai kezelésével összefüggésben Önt az alkalmazandó jogszabályok, valamint a WADA Magánélet és a
Személyes Információk Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelménye alapján az alábbi jogok
illethetik: kérheti hozzáférését a személyes adataihoz, kérheti adatai helyesbítését, kérheti adatai
kezelésének a korlátozását, kérheti az Önről tárolt adatok olvasható formában történő rendelkezésre
bocsátását, tiltakozhat adatai jogellenes kezelése ellen, kérheti a jogellenesen kezelt adatainak a törlését,
végül jogorvoslati jog illeti adatai jogellenes kezelése körében. Ön jogosult továbbá panaszt tenni országa
nemzeti adatvédelemért hatóságánál is.
Biztonsági intézkedések
Az ADAMS-rendszerben megadott adatok tárolása Kanadában történik, szigorú technológiai, szervezeti
és egyéb biztonsági intézkedések szabályai szerint, amely szabályok az ADAMS-rendszerben megadott
adatok feltétlen védelmének biztosítását szolgálják. Ezen túlmenően a WADA, és valamennyi
doppingellenes szervezet szigorú szerződéses ellenőrző mechanizmust fogadtak el az Ön által megadott
adatoknak A Magánélet és a Személyes Információk Védelmére Vonatkozó Nemzetközi Követelmény
szerinti biztonságos és bizalmas kezelése érdekében.
Adatmegőrzés
Szükségessé válhat adatainak az ADAMS-ben történő megőrzése, legfeljebb 10 évre szólóan. A fenti 10
éves időszak összhangban áll a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat azon rendelkezésével, miszerint
doppingvétség esetén az elkövetéstől számított 10 éven belül kezdeményezhető eljárás az érintett
személy ellen.
Tiltakozáshoz való jog
Abban az esetben, ha Ön tiltakozik adatainak kezelése ellen, illetve ha visszavonja hozzájárulását,
felügyeleti szervezete és a WADA – az Ön kérelmétől függetlenül – továbbra is köteles lehet folytatni
adatai bizonyos részeinek kezelését, ide érve azok megőrzését is. Ennek célja nem más, mint annak
biztosítása, hogy ezen szervezetek teljesíthessék a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatból fakadó
kötelezettségeiket.
Amennyiben él az adatkezelés, ideértve az adattovábbítás elleni tiltakozás jogával, mindez
megakadályozhatja Önt, a Felügyeleti Szervezetét, a WADA-t és az egyéb doppingellenes szervezeteket
abban, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatban, illetve a Nemzetközi Szabványokban foglalt
kötelezettségeiket teljesítsék. Minderre tekintettel az adatkezelés elleni tiltakozás, vagy az adatkezelés
megtiltása a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat szerint doppingvétségnek minősülhet.
Záradék: készült a WADA által az ADAMS-rendszerben közzétett "ADAMS Privacy Policy" megnevezésű
angol nyelvű dokumentum alapján.
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