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NOTIFICAREA SPORTIVULUI 

 

 

OAD este obligată să informeze participanții cu privire la procesarea datelor lor cu caracter 
personal. Pentru a respecta această obligație cu referire la utilizarea ADAMS, poate fi folosit 
formularul din prezenta Anexă; totuși, ar putea fi nevoie ca OAD să trebuiască să adapteze acest 
formular pentru a-și respecta obligațiile legale. Este important de observat, totuși, că Standardul 
Internațional solicită OAD să informeze întotdeauna participanții cu privire la procesarea datelor lor 
cu caracter personal, indiferent dacă această activitate se desfășoară în ADAMS sau nu.  

 

Vă rugăm să observați că informațiile pot fi împărtășite în diferite moduri, în funcție de 
circumstanțe și de obiceiurile locului – de ex., prin intermediul unui website, într-o broșură, printr-o 
scrisoare, etc. 

 

 

Procesarea datelor în ADAMS 

 

Vi se cere să citiți următoarea Notificare pentru a se asigura că sunteți conștient că anumite informații 
cu caracter personal vor fi folosite și procesate de către OAD prin intermediul ADAMS, un sistem web 
de management al informațiilor, elaborat și administrat de WADA. Prezenta Notificare are ca scop să 
vă ofere mai multe informații despre ADAMS și modul în care vor fi folosite datele dumneavoastră 
personale în legătură cu ADAMS. Pentru mai multe informații despre ADAMS, vă rugăm să consultați 
pagina web a WADA, www.wada-ama.org. 

 

Scopul ADAMS 

 

ADAMS permite OAD, precum ____________________, și WADA să desfășoare programe anti-
doping armonizate, coordonate și eficiente și să-și îndeplinească atribuțiile ce la revin conform 
prevederilor Codului Mondial Anti-Doping.  

 

ADAMS poate fi folosit pentru programarea testelor doping în competiție și în afara competiției și 
gestionarea informațiilor aferente, inclusiv scutirile pentru uz terapeutic (SUT), informațiile privind 
localizarea sportivilor, rezultatele testelor doping, gestionarea Pașaportului Biologic al Sportivului, 
precum și informații privind sancțiunile aplicate sportivilor sau altor persoane.  

 

WADA se bazează pe ADAMS în îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform Codului, inclusiv 
efectuarea testării în afara competiției, analizarea SUT și implicarea sa în procedurile și investigațiile 
privind încălcări ale reglementărilor anti-doping.  

 

Categorii de date relevante 

 

ADAMS conține următoarele categorii de date: 

Logo sau denumirea OAD 
Date de identificare ale OAD  
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• Profilul dvs. unic ADAMS constând în informații referitoare la identitatea dvs. (nume, 
naționalitate, data nașterii, sexul, sportul și disciplina sportivă la care concurați, organizațiile 
și/sau federațiile sportive de care aparțineți, nivelul la care concurați – național/internațional și 
daca sunteți considerat sportiv de nivel național sau internațional potrivit reglementărilor 
federației internaționale sau ale organizației naționale anti-doping de care aparțineți); 

• Informații privind localizarea dvs. (de ex., antrenamente, competiții, calatorii, perioade petrecute 
acasă, vacanțe, sau alte activități uzuale sau excepționale), inclusiv, de fiecare dată când 
alegeți să folosiți butonul de raportare “auto-location” din aplicația ADAMS, informații 
referitoare la localizarea dispozitivului dvs. mobil; 

• Informații referitoare la planificarea distribuirii testelor (pentru loturile de testare în care sunteți 
inclus); 

• Informații cu privire la SUT, dacă este cazul; 

• Informații cu privire la controlul doping (planificarea distribuirii testelor, recoltarea și mânuirea 
probelor, analizele de laborator, managementul rezultatelor, audieri și apeluri); și 

• Informații referitoare la pașaportul biologic al sportivului. 

 

Unele dintre informațiile de mai sus pot reprezenta date personale protejate conform legislației 
naționale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal sau a intimității.  

 

Responsabilitatea 

 

Organizația dvs. custode, care este OAD care are ca principală responsabilitate introducerea și 
gestionarea profilului dvs. în ADAMS, a creat profilul dvs. unic ADAMS. Puteți identifica organizația 
dvs. custode vizualizând pagina “Security” din profilul dvs. În plus, WADA va accesa și procesa 
anumite informații de-ale dvs. în ADAMS (de ex., informațiile privind SUT, rezultatele de laborator, 
pașaportul biologic al sportivului, informații privind sancțiunile și localizarea) pentru a-și îndeplini 
obligațiile asumate prin Cod. Organizația dvs. custode și WADA sunt responsabile pentru protejarea 
informațiilor dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă li Standardul Internațional WADA pentru 
Protecția Intimității și a Datelor cu caracter personal. Mai mult, WADA a implementat controale 
contractuale stricte în ce privește utilizarea ADAMS de către OAD și alți parteneri.  

 

Sunteți responsabili să vă asigurați că toate informațiile pe care le introduceți în sistem sau care sunt 
introduse în numele dvs. de către alte părți, cum ar fi agentul dvs. sau antrenorul sunt corecte. Atunci 
când organizația dvs. custode utilizează modulul pentru localizare din ADAMS, sunteți responsabili să 
vă asigurați că informațiile pe care le furnizați privind localizarea dvs. sunt corecte și actualizate. Vă 
rugăm să rețineți că nerespectarea obligației de a transmite și/sau actualiza informații de localizare 
corecte poate reprezenta o încălcare a reglementărilor anti-doping, dacă această nerespectare este 
săvârșită cu intenție sau cu neglijență.  

 

Veți primi o parolă confidențială pentru a putea introduce datele dvs. în ADAMS și veți fi responsabili 
să păstrați această parolă confidențială pentru totdeauna. Dacă, din greșeală, dezvăluiți parola trebuie 
să contactați organizația dvs. custode imediat și vi se va atribui o nouă parolă.  
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Baza legală 

 

Organizația dvs. custode și WADA procesează datele dvs. personale având ca temei diferite baze 
legale, în funcție de contextul particular în care acestea sunt procesate. Acest aspect include 
procesarea în circumstanțe în care este permis sau chiar impus să se acționeze așa, conform 
legislației anti-doping aplicabile, inclusiv legislația anti-doping și sportivă din Elveția; atunci când 
procesarea trebuie să respecte interesele publice servite prin eliminarea dopajului din sport; acolo 
unde procesarea este bazată pe consimțământul dvs., care poate fi, ulterior, retras; și acolo unde 
trebuie să respecte interese legitime. OAD care a creat profilul dvs. în ADAMS poate avea ca temei 
oricare dintre acestea sau o bază legală alternativă, inclusiv legi anti-doping aplicabile.  

 

Dezvăluiri  

 

Profilul dvs. ADAMS creat de organizația dvs. custode poate fi arătat parțial unei alte OAD care 
utilizează ADAMS, pentru a se asigura că a fost creat un singur profil pentru dvs. 

 

Organizația custode și WADA, unde este cazul, pot permite altor OAD și furnizori de servicii să 
acceseze anumite informații de-ale dvs. care apar în ADAMS, pentru a le permite să administreze 
programe anti-doping. În particular, organizația custode va autoriza WADA să dezvăluie informațiile 
dvs. privind localizarea, altor OAD, astfel încât aceste OAD să-și poată îndeplini obligațiile asumate 
prin Cod.  

 

Când acest lucru se întâmplă, aceste OAD și furnizori de servicii trebuie, de asemenea, să se supună 
controalelor contractuale stricte și vor fi responsabili de protecția informațiilor dvs., în conformitate cu 
legislația aplicabilă și Standardul Internațional WADA pentru Protecția Intimității și a Datelor cu 
caracter personal.  

 

Aceste alte OAD pot include, după caz: comitete olimpice naționale, comitete paralimpice naționale, 
organizatori de competiții majore precum Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul Internațional 
Paralimpic, federații internaționale și organizații anti-doping naționale. Prin vizualizarea paginii 
“Security” din profilul dvs. ADAMS, puteți afla ce organizații au acces la informațiile dvs.  

 

WADA și organizațiile menționate mai sus nu vor dezvălui nicio informație de-ale dvs. decât 
persoanelor autorizate din cadrul organizațiilor și doar la nevoie; fiecare dintre organizațiile care 
accesează și utilizează ADAMS pot să facă acest lucru doar pentru a-și îndeplini obligațiile și 
responsabilitățile asumate prin Cod, care presupun în primul rând derularea de programe anti-doping 
și asigurarea unei diseminări adecvate a informațiilor, așa cum se precizează în Cod.  

 

Dacă s-a descoperit că ați săvârșit o încălcare a reglementărilor anti-doping și ați primit o sancțiune, 
sancțiunile respective, numele dvs., sportul, substanța sau metoda interzisă, și/sau decizia instanței 
pot fi dezvăluite public de către organizația dvs. custode și OAD relevante, în conformitate cu 
prevederile Codului. 
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Transferuri internaționale  

 

Informațiile dvs. pot fi puse la dispoziție, prin ADAMS, persoanelor sau părților localizate în afara țării 
în care locuiți. De exemplu, informațiile dvs. vor fi împărtășite cu WADA, care are sediul în Elveția și 
Canada, și pot fi împărtășite și cu OAD din statele în care vă antrenați sau în care participați șa 
competiții sportive. Legile privind protecția datelor și a intimității din aceste state ar putea să nu fie 
întotdeauna similare cu cele din țara dvs. În orice caz, OAD trebuie să respecte Standardul 
Internațional WADA pentru Protecția Intimității și a Datelor cu caracter personal.  

 

Astfel de transferuri sunt o consecință necesară a participării dvs. la competiții sportive organizate și 
facilitează interesele publice servite prin eliminarea dopajului în sport. În cazul WADA, transferurile 
sunt făcute către două state, Elveția și Canada, care se presupune că asigură protecția necesară 
printr-un nr. de agenții naționale și regionale pentru protecția datelor, precum și Comisia Europeană. 
În cazul în care informațiile dvs. sunt transferate altei țări, inclusiv Elveția sau Canada, vor face 
obiectul legilor acelei țări și pot fi dezvăluite sau accesate de instanțe, organe de poliție și alte 
autorități publice, în concordanță cu prevederile acelor legi.  

 

Drepturi 

 

Puteți avea anumite drepturi conform legislației aplicabile și Standardului Internațional WADA pentru 
Protecția Intimității și a Datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de a accesa, rectifica, 
restricționa, contesta și șterge, precum și dreptul la despăgubiri în raport cu orice procesare nelegală 
a datelor dvs. De asemenea, puteți avea dreptul de a depune o plângere la organismul responsabil 
pentru protecția datelor, din țara dvs. În măsura în care aveți întrebări sau îngrijorări în legătură cu 
procesarea datelor dvs. personale, puteți consulta organizația dvs. custode și/sau WADA 
(privacy@wada-ama.org), după caz. 

 

Securitate 

 

ADAMS este găzduit în centre de date din Canada. Au fost aplicate măsuri solide tehnologice, 
organizatorice și de securitate pentru a menține securitatea datelor introduse în ADAMS. În plus, 
WADA și OAD au aplicat garanții interne și contractuale pentru a garanta că informațiile dvs. rămân 
confidențiale și sigure, conform angajamentelor asumate prin Standardul Internațional WADA pentru 
Protecția Intimității și a Datelor cu caracter personal. 

 

Păstrarea datelor 

 

Datele dvs. vor fi păstrate în ADAMS pe durata și în concordanță cu criteriile stabilite în Anexa A la 
Standardul Internațional WADA pentru Protecția Intimității și a Datelor cu caracter personal. De 
exemplu, dacă organizația dvs. custode folosește ADAMS pentru SUT iar dvs. ați primit o SUT, 
formularele de acordare a SUT vor fi păstrate electronic în ADAMS pe o perioadă de 10 ani de la data 
aprobării. Această perioadă de 10 ani reprezintă perioada în care ar putea fi declanșată o acțiune 
pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping, conform Codului. Informațiile medicale relevante și 
celelalte informații cu privire la SUT sunt păstrate doar pe o perioadă de 18 luni de la încetarea 
valabilității SUT. Informațiile pot fi păstrate pe o perioadă mai lungă dacă este impus prin lege sau în 
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scopul procedurilor sau investigațiilor anti-doping.  

 

Dreptul de a obiecta 

 

Dacă aveți obiecții în ce privește procesarea datelor dvs., se poate ca organizația dvs. custode și 
WADA să trebuiască să continue să proceseze (și chiar să păstreze) anumite informații de-ale dvs., 
pentru a-și îndeplini obligațiile și responsabilitățile asumate prin Cod, standarde internaționale și/sau 
legislații naționale, în pofida solicitării dvs.; este valabil inclusiv în scopul investigațiilor sau 
procedurilor referitoare la o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping; sau pentru a se stabili, 
exercita sau apăra împotriva unor pretenții legale care va implică pe dvs., WADA și/sau o OAD.  

 

Trebuie să înțelegeți că obiectând față de procesarea, inclusiv dezvăluirea informațiilor dvs., vă poate 
împiedica pe dvs., organizația dvs. custode, WADA sau alte OAD să respectați Codul și standardele 
internaționale aplicabile, ceea ce ar putea avea consecințe asupra dvs., cum ar fi încălcarea unei 
reglementări anti-doping conform Codului sau incapacitatea de a participa la competiții sportive.  

 

 

 


