ПОВІДОМЛЕННЯ СПОРТСМЕНА ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ У СИСТЕМІ ADAMS
Обробка даних в ADAMS
Уважно прочитайте це інформаційне повідомлення, тому що вам необхідно
знати, що ваші особисті дані будуть використовуватися і оброблятися
Антидопінговою організацією через антидопінгову систему адміністрування
та управління (далі ADAMS), веб-систему управління даними, розроблену і
керовану Всесвітнім антидопінговим агентством (далі ВАДА). Метою даного
інформаційного повідомлення є надання додаткової інформації про ADAMS і
про те, як ваші персональні дані будуть використовуватися в системі.
Додаткову інформацію про ADAMS можна отримати на веб-сайті ВАДА:
www.wada-ama.org.
Призначення ADAMS
ADAMS дозволяє антидопінговим організаціям, таким як Національне
антидопінгове агентство, Міжнародна федерація по виду/видам спорту і
ВАДА проводити узгоджені, скоординовані і ефективні антидопінгові
програми і виконувати свої обов'язки відповідно до Всесвітнього
антидопінгового Кодексу (далі Кодекс).
ADAMS може використовуватися для планування допінг-тестування в
змагальний та поза змагальний періоди, управління інформацією, що
стосується тестування, включаючи терапевтичне використання (далі ТВ),
інформації про місцезнаходження спортсмена, інформації про результати
антидопінгових тестів і санкції, що відноситься до конкретних спортсменів.
ВАДА покладається на ADAMS при виконанні своїх обов'язків відповідно до
Кодексу, включаючи проведення тестування поза змаганнями, перегляд ТВ і
процедур при порушеннях антидопінгових правил.
Категорії даних
ADAMS містить наступні категорії даних:
 Ваш унікальний профіль ADAMS включає персональні дані (ім'я,
національність, дата народження, стать, вид (види) спорту та
дисципліна(и), в яких ви берете участь, організація (організації) та/або
спортивні федерації, до яких ви належите, інформація про те, чи
виступаєте ви на міжнародному або національному рівні і чи ви є
спортсменом національного або міжнародного рівня відповідно до
Правил вашої Міжнародної федерації та/або Національної
антидопінгової організації);
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 Дані, що стосуються вашого місцезнаходження (наприклад,
тренування, змагання, поїздки, періоди, що проводяться вдома, у
відпустці або інші регулярні або виняткові дії), в тому числі кожен раз,
коли ви вирішили використати кнопку «авто-місце розташування» в
ADAMS в додатку вашого мобільного пристрою.
 Дані, які стосуються планування розподілу тестування (для пулів
тестування, в які ви включені);
 Дані, що відносяться до ТВ, якщо такі є;
 Дані, що стосуються допінг-контролю (планування розподілу проб,
відбір і обробка проб, лабораторний аналіз, управління результатами,
слухання та апеляції); а також
 Дані, які стосуються Біологічного паспорту спортсмена.
Деякі з вищевказаних даних можуть являти собою персональні дані, що
підлягають захисту відповідно до національних законів про конфіденційність
або захист даних країни, в якій ви проживаєте.
Відповідальність
Антидопінгова організація (далі АДО), під опікою якої ви знаходитеся і яка
несе основну відповідальність за введення і управління вашим профілем в
ADAMS, створює ваш унікальний профіль в ADAMS. Ви можете визначити
організацію, під опікою якої ви перебуваєте, переглянувши вкладку «Безпека»
вашого профілю спортсмена. Крім того, ВАДА отримає і обробить ваші дані в
ADAMS (тобто дані ТВ, результати лабораторних досліджень, Біологічний
паспорт спортсмена, санкції і дані про місцезнаходження) для виконання своїх
обов'язків відповідно до Кодексу. АДО, під опікою якої ви перебуваєте, і
ВАДА несуть відповідальність за захист вашої інформації відповідно до
чинного законодавства і Міжнародного стандарту ВАДА щодо захисту
конфіденційності та особистої інформації. Більш того, ВАДА впровадила
суворі договірні заходи, що регулюють використання ADAMS
антидопінговими організаціями та іншими.
Ви несете відповідальність за те, щоб вся інформація, яку ви ввели в систему
або яка була введена від вашого імені іншими сторонами, такими як ваш агент
або тренер, була точною. Якщо АДО, під опікою якої ви перебуваєте,
використовує модуль місцезнаходження ADAMS, ви будете нести
відповідальність за те, щоб інформація про ваше місцезнаходження була
точною і актуальною. Зверніть увагу, що нездатність надати та/або оновити
точну інформацію про місцезнаходження, швидше за все, стане порушенням
антидопінгових правил, незалежно чи є таке неподання навмисним або
результатом недбалості.
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Вам надається конфіденційний пароль для введення ваших власних даних в
ADAMS, і ви несете відповідальність за збереження конфіденційності цього
пароля. Якщо ви ненавмисно розкриваєте свій пароль, вам слід негайно
зв'язатися з організацією, під опікою якої ви перебуваєте і вам буде
призначений новий пароль.
Правові підстави
АДО, під опікою якої ви перебуваєте, і ВАДА обробляють ваші персональні
дані, спираючись на різні правові підстави, в залежності від конкретного
контексту, в якому вони обробляються. Така обробка здійснюється в разі,
якщо вона дозволена або необхідна і відповідає застосовним антидопінговим
законам, в тому числі, швейцарському антидопінговому і спортивному
законодавству; якщо обробка необхідна для задоволення істотних суспільних
інтересів; які спрямовані на усунення допінгу в спорті; якщо обробка
заснована на Вашій згоді, яку потім можна буде відкликати і, якщо обробка
даних необхідна для задоволення законних інтересів. Антидопінгова
організація, яка створила ваш профіль в ADAMS, може покладатися на дані
або альтернативні правові підстави, включаючи чинні антидопінгові закони.
Розкриття інформації
Частина вашого профілю ADAMS, створеного АДО, під опікою якої ви
перебуваєте, може бути показана іншим АДО, що використовують ADAMS,
для забезпечення створення тільки одного профілю Спортсмена.
АДО, під опікою якої ви перебуваєте, і ВАДА, в тому випадку, коли це
доречно, можуть дозволити іншим AДO і постачальникам послуг отримувати
доступ до певної частини ваших персональних даних, що з'являються в
ADAMS, для адміністрування антидопінгових програм. Зокрема, АДО, під
опікою якої ви перебуваєте, може надати ВАДА дозвіл на розкриття вашої
інформації про місцезнаходження іншим АДО, з тим, щоб такі АДО могли
виконувати свої зобов'язання відповідно до Кодексу.
У тих випадках, коли це відбувається, такі AДO і постачальники послуг також
повинні дотримуватися суворих контрактних заходів і будуть нести
відповідальність за захист ваших даних відповідно до чинних законів і
Міжнародних стандартів ВАДА по захисту конфіденційності і персональних
даних.
Цими іншими АДО можуть бути відповідно національні олімпійські комітети,
національні паралімпійські комітети, організатори великих змагань, такі як
Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет,
міжнародні федерації та національні антидопінгові організації. Відповідно до
Кодексу їм повинен бути наданий доступ тільки в міру необхідності.
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Переглянувши вкладку «Безпека» в своєму профілі ADAMS, ви можете
дізнатися, які організації мають доступ до ваших даних.
ВАДА і перераховані вище організації не розкривають будь-які ваші дані
кому-небудь, крім, як уповноваженим особам усередині організацій. По мірі
необхідності; кожна з організацій, що має доступ і використовує ADAMS,
може зробити це тільки для виконання своїх обов'язків відповідно до Кодексу,
що в першу чергу пов'язано зі створенням антидопінгових програм і
забезпеченням належного обміну інформацією, як передбачено в Кодексі.
Якщо буде встановлено, що ви вчинили порушення антидопінгового правила
і в результаті отримали санкцію, АДО, під опікою якої ви перебуваєте, може
розкрити відповідні санкції, ваше ім'я, вид спорту, заборонену речовину або
метод та/або рішення трибуналу відповідно до Кодексу.
Міжнародна передача даних
Ваші дані можуть бути надані через ADAMS особам або сторонам,
розташованим за межами країни, в якій ви проживаєте. Наприклад, ваші дані
передаються ВАДА, розташованій в Швейцарії і Канаді, і далі можуть бути
передані в AДO країн, де ви можете тренуватися або брати участь в
спортивних заходах. Закони про захист даних і конфіденційності цих країн не
завжди можуть бути еквівалентні законам у вашій країні. У будь-якому
випадку, АДО повинні відповідати міжнародному стандарту ВАДА щодо
захисту конфіденційності і персональних даних.
Такі передачі даних є необхідним наслідком вашої участі в організованому
спорті та відповідають суспільним інтересам, спрямованим на усунення
допінгу в спорті. ВАДА здійснює передачу даних в дві країни, Канаду і
Швейцарію, належний захист яких, забезпечується низкою регіональних і
національних установ із захисту даних, а також Європейською комісією. У разі
передачі вашої інформації в іншу країну, включаючи Канаду і Швейцарію,
така передача буде здійснюватися відповідно до законів цієї країни і може
бути розкрита або доступна судам, правоохоронним органам та іншим
державним органам відповідно до цих законів.
Права
Ви маєте певні права відповідно до законів і міжнародного стандарту щодо
захисту конфіденційності і персональних даних ВАДА, включаючи право
доступу та/або виправлення будь-яких неточних даних, а також засобів
правового захисту стосовно будь-якої незаконної обробки ваших даних.
Ви також маєте право подати скаргу в національний регуляторний орган, який
відповідає за захист даних у вашій країні. Якщо у вас є питання або сумніви з
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приводу обробки ваших даних, ви можете проконсультуватися з АДО, під
опікою якої ви перебуваєте та/або з ВАДА (privacy@wada-ama.org).
Безпека
В системі ADAMS використовуються потужні технологічні, організаційні та
інші заходи для забезпечення безпеки введених даних. Крім того, ВАДА і АДО
задіють внутрішні і договірні гарантії для забезпечення конфіденційності та
безпеки ваших даних.
Зберігання даних
Ваші дані будуть зберігатися в ADAMS протягом терміну дії і відповідно до
критеріїв, викладених в Додатку A до Міжнародного стандарту ВАДА щодо
захисту конфіденційності та особистої інформації. Наприклад, якщо АДО, під
опікою якої ви перебуваєте, і ВАДА використовують ADAMS для
завантаження ТВ, і вам надається ТВ, то форми визнання ТВ зберігаються в
ADAMS протягом не менше десяти років. Період в десять років є періодом
часу, протягом якого може бути ініційовано дію по антидопінговому
порушенню відповідно до Кодексу. Допоміжна медична та інша інформація,
пов'язана з ТВ, зберігається тільки протягом 18 місяців з моменту закінчення
терміну дії дозволу на ТВ. Дані можуть зберігатися протягом більш тривалого
періоду, якщо це потрібно за законом або для цілей антидопінгового
розслідування або судового розгляду.
Право на заперечення
У разі вашого заперечення проти обробки даних, АДО, під опікою якої ви
перебуваєте, і ВАДА, тим не менш, можуть обробляти (в тому числі зберігати)
деякі ваші дані для виконання зобов'язань відповідно до Кодексу,
Міжнародних стандартів/або національних антидопінгових законів, в тому
числі для цілей розслідувань або розглядів, пов'язаних з можливими
порушеннями антидопінгових правил; або для ініціювання або захисту від
судових позовів, що стосуються вас, ВАДА та/або AДО.
Заперечення проти обробки, в тому числі розкриття ваших даних може
завадити вам, АДО, під опікою якої ви перебуваєте, ВАДА або іншим АДО
дотримуватися Кодексу і відповідних Міжнародних стандартів ВАДА, і в
цьому випадку таке заперечення може стати порушенням антидопінгових
правил або призвести до неможливості участі в спортивних заходах.
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