
INFORMAČNÍ FORMULÁŘ SPORTOVCE O SYSTÉMU ADAMS 

  

Zpracovávání údajů v systému ADAMS 

  

Pozorně si přečtěte tento informační formulář. Zadáním svého data narození a 
hesla potvrzujete, že jste informován/a o použití a zpracování některých Vašich 
osobních údajů prostřednictvím webového databázového systému ADAMS ("Anti-
doping administration and management system") vyvinutého a spravovaného 
Světovou antidopingovou agenturou WADA ("World Anti-Doping Agency") v její 
roli hlavního centra správy antidopingových informací. Tento informační formulář 
Vám poskytne více informací o systému ADAMS a o způsobu nakládání s Vašimi 
osobními údaji v souvislosti se systémem ADAMS. Více informací najdete na 
webových stránkách WADA www.wada-ama.org.  

Cíle a účel systému ADAMS 

ADAMS umožňuje antidopingovým organizacím (např. národní antidopingové 
organizace, mezinárodní a národní sportovní federace a organizátoři významných 
sportovních akcí) a WADA provádět harmonizované, koordinované a efektivní 
antidopingové programy a splnit tak příslušné povinnosti, které těmto 
organizacím ukládá Světový antidopingový kodex (dále jen "Kodex"). 

ADAMS může být používán pro plánování soutěžního a mimosoutěžního testování 
a zpracování příslušných informací, včetně terapeutických výjimek, informací o 
místech pobytu sportovců, informací o výsledcích antidopingových testů a 
informací o případných sankcích vůči sportovci. Antidopingové organizace, které 
používají ADAMS, mohou využít jednu nebo více z jeho výše zmíněných funkcí v 
závislosti na jejich specifických potřebách a požadavcích. WADA využívá ADAMS 
pro naplnění svých úkolů dle Kodexu. 

Kategorie zpracovávaných údajů 

V systému ADAMS se může pracovat s následujícími kategoriemi údajů: 

• Identifikační údaje (jméno, národnost, datum narození, pohlaví, sport a 
disciplína, ve které soutěžíte, organizace a/nebo sportovní federace, pod 
které spadáte, údaje o tom, zda soutěžíte na mezinárodní nebo národní 
úrovni); 

• Údaje o místech pobytu (tréninky, soutěže, cestování, pobyt na domácí 
adrese, dovolená, nebo jakékoliv jiné pravidelné i nepravidelné aktivity); 

• Údaje o plánování testování (platné pro registr pro testování, ve kterém 
figurujete) 

• Údaje o Vašich případných terapeutických výjimkách; a 
• Údaje o dopingové kontrole (plán testování, odběr a nakládání se vzorky, 

laboratorní analýza, nakládání s výsledky, slyšení a odvolání). 



Některé z výše uvedených údajů mohou být považovány za chráněné osobní 
údaje dle příslušných národních zákonů o ochraně osobních údajů. 

Zodpovědnost 

Antidopingová organizace, která Vás zařadila do svého Registru pro 
testování ( Správce účtu- “Custodian Organization”), Vám vytvořila 
unikátní profil v systému ADAMS a je zodpovědná za Vaše informace v 
systému ADAMS. Pro kontrolu, o jakou organizaci se jedná, jděte do 
sekce "Security" ve Vašem profilu. Správce účtu může umožnit ostatním 
antidopingovým organizacím přístup k příslušným informacím ve Vašem 
účtu v systému ADAMS tak, aby jim bylo umožněno naplňovat jejich 
antidopingový program. Pokud k tomuto dojde, jsou takové 
antidopingové organizace zodpovědné za ochranu Vašich informací s 
ohledem na jejich místní zákony a směrnice, stejně jako za smluvní 
kontroly, které stanovila WADA spravující používání systému ADAMS. 
WADA navíc bude mít přístup a možnost pracovat s některými Vašimi 
údaji (např. údaji o terapeutických výjimkách, výsledky laboratorních 
analýz, sankcemi a údaji o místech pobytu) tak, jak jí ukládá její mandát 
na základě Kodexu.  

Je Vaší zodpovědností se ujistit, že veškeré informace, které Vámi byly 
zadány do systému ADAMS, nebo které byly na základě Vašeho pověření 
zadány někým jiným, jako například Vaším manažerem nebo trenérem, 
jsou přesné a správné. 

Je Vaší zodpovědností se ujistit, že informace o místech pobytu, které 
Vámi byly nahlášeny, jsou přesné, správné a aktuální. Mějte na paměti, 
že nedodání nebo dodání nepřesných a neaktuálních informací o místech 
pobytu může mít za následek porušení antidopingového pravidla, ať již 
se jedná o pochybení úmyslné či z nedbalosti. 

Pro vstup a zadávání informací do Vašeho účtu v systému ADAMS budete 
používat tajné heslo. Je Vaší zodpovědností uchovat Vaše heslo v 
tajnosti za všech okolností. Pokud nedopatřením prozradíte Vaše heslo, 
kontaktujte neprodleně WADA nebo Správce Vašeho účtu a bude Vám 
následně přiděleno heslo nové. 

Přístup k informacím 

Základní profil v systému ADAMS Vám je vytvořen Vaším Správcem účtu 
a zahrnuje Vaše jméno, datum narození, pohlaví, národnost a další 
příslušné informace.  Tento profil bude přístupný dalším organizacím, 
zejména antidopingovým organizacím používajícím ADAMS, tak, aby bylo 
zajištěno, že je pro Vás v systému ADAMS vytvořen pouze jeden profil. 

Vaše údaje mohou být prostřednictvím systému ADAMS přístupné 
následujícím organizacím výhradně pro účely zajištění a kontroly 
souladu s antidopingovými pravidly Kodexu: národní olympijské výbory, 
národní paralympijské výbory, organizátoři významných sportovních 
akcí jako Mezinárodní olympijský výbor a Mezinárodní paralympijský 



výbor, mezinárodní a národní federace a národní antidopingové 
organizace. V sekci "Security" ve Vašem profilu v systému ADAMS si 
můžete zkontrolovat, které z výše uvedených organizací mají přístup 
právě k Vašim údajům. 

WADA a výše zmíněné organizace nezveřejní žádné Vaše údaje 
nepovolaným osobám v rámci jejich organizací. Každá z organizací, která 
má přístup a používá systém ADAMS, tak může učinit pouze za účelem 
naplnění svých zodpovědností a povinností, které jí ukládá Kodex, což v 
prvé řadě zahrnuje vytvoření antidopingového programu a zajištění 
přiměřeného sdílení informací v souladu s Kodexem. 

Mezinárodní přenos informací 

Vaše údaje mohou být prostřednictvím systému ADAMS zpřístupněny 
osobám nebo stranám mimo zemi, kde pobýváte. Vaše údaje mohou být 
sdíleny například s WADA, organizací založenou ve Švýcarsku a Kanadě, 
nebo s antidopingovými organizacemi zemí, kde trénujete nebo se 
účastníte sportovních akcí. Ochrana osobních údajů a s ní spojené 
zákony těchto zemí nemusí být vždy stejné jako ve Vaší zemi. 

Práva 

Na základě platných zákonů a opatření máte zaručená práva, včetně 
práv k přístupu a/nebo opravě jakýchkoliv nesprávných údajů a práva 
na odškodnění za jakékoliv nezákonné nakládání s Vašimi údaji. 

V případě jakýchkoliv pochyb ohledně zpracování Vašich údajů, 
kontaktujte příslušnou organizaci, kterou je Váš Správce účtu a/nebo 
WADA (www.wada-ama.org).  

Zabezpečení 

ADAMS je spravován z datových center v Kanadě. Zabezpečení dat v 
systému ADAMS bylo zajištěno pomocí spolehlivých technologických, 
organizačních a jiných bezpečnostních opatření. 

WADA a antidopingové organizace zavedly navíc interní a smluvní 
záruky, které zajišťují, že Vaše údaje zůstanou utajeny. 

Uchovávání dat 

V systému ADAMS mohou být v případě potřeby Vaše údaje uchovávány 
minimálně po dobu osmi (8) let. Pokud například zažádáte o 
terapeutickou výjimku, Vaše žádost o ni a s ní spojené informace budou 
v elektronické podobě v systému ADAMS uchovávány po dobu minimálně 
8 let. Doba osmi (8) let představuje čas, kdy je možné zahájit příslušná 
opatření za porušení antidopingových pravidel dle Kodexu. 

 



Právo na protest 

Je Vám známo, že máte právo vznést námitky proti zpracovávání Vašich 
údajů, i když v tomto případě, jak bylo uvedeno výše, může být i přesto 
pro Vašeho Správce účtu a WADA nutné pokračovat ve zpracovávání 
(včetně uchovávání) určitých Vašich údajů tak, aby tyto organizace 
naplnily své povinnosti a závazky, které jim ukládá Kodex. 

 
 
 
 

  

 


