Logo-ul sau Numele OAD
Identificarea Organizației anti-doping

FORMULARUL CONSIMȚĂMÎNTULUI SPORTIVULUI
În calitate de membru al [federației naționale sau internaționale] și/sau unui participant la un eveniment
autorizat sau recunoscut de [federația națională sau internațională sau organizatorul evenimentului],
declar următoarele:
1. Recunosc că sunt obligat și confirm că voi respecta toate prevederile regulamentului antidoping [al federației internaționale sau organizatorului evenimentului] (modificate periodic),
Codului Mondial Anti-Doping ( "Codul") și Standardelor Internaționale emise de Agenția
Mondială Anti-Doping ("WADA"), modificate periodic, și publicate pe site-ul WADA.
2. Recunosc autoritatea [federației internaționale sau a organizatorului evenimentului] [și a
federațiilor naționale și/sau a organizațiilor naționale anti-doping membre] în conformitate cu
normele anti-doping [ale federației internaționale sau ale organizatorului evenimentului] pentru
a pune în aplicare, a gestiona rezultatele și a impune sancțiuni în conformitate cu
regulamentul anti-doping [al federației internaționale sau organizatorului evenimentului].
3. Recunosc și sunt de acord că orice litigiu rezultat dintr-o decizie luată în conformitate cu
regulamentul anti-doping [al federației internaționale sau organizatorului evenimentului], după
parcurgerea procesului prevăzut în mod expres în regulamentul anti-doping [federației
internaționale sau organizatorului evenimentului], pot face apel la un organism specializat,
care, în cazul sportivilor de nivel internațional, este Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS), în
conformitate cu articolul [13] din regulamentul anti-doping [federației internaționale sau
organizatorului evenimentului].
4. Recunosc și sunt de acord ca deciziile organismului de specialitate menționat mai sus sunt
definitive și executorii și că nu voi aduce nicio plângere, proces sau litigiu în nici o altă instanță
sau tribunal.
5. Înțeleg că:
a. datele mele de contact, precum numele, datele de contact, data nașterii, sexul,
naționalitatea sportului, informațiile medicale voluntare și informațiile obținute din proba de
testare vor fi colectate și utilizate în scopuri anti-doping de [federația internațională sau
organizatorul evenimentului] [și federațiile naționale și/sau organizațiile anti-doping
membre] și de WADA;
b. Laboratoarele acreditate de WADA vor folosi sistemul de administrare și management antidoping ("ADAMS") pentru a procesa rezultatele testelor mele de laborator numai în scopul
anti-doping, și se va avea acces doar la datele de identificare codate, care nu dezvăluie
identitatea;
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c. Pot avea anumite drepturi în legătură cu informațiile mele privind controlul doping în
conformitate cu legile aplicabile și cu standardul internațional WADA pentru protecția
datelor cu caracter personal (ISPPPI), inclusiv dreptul de a accesa, remedia, restricționa,
contesta și șterge și a remedia cu privire la orice prelucrare ilegală a datelor mele și, de
asemenea, am dreptul să depun o plângere la autoritatea națională de reglementare
responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal din țara mea.;
d. Dacă nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele privind controlul doping sau îmi retrag
consimțământul, tot este necesar ca [federația internațională/organizatorul evenimentului]
[și federațiile naționale și/sau organizațiile naționale anti-doping membre] și/sau WADA să
continue să prelucreze (inclusiv să rețină) anumite părți ale datelor mele legate de controlul
doping pentru a îndeplini obligațiile și responsabilitățile care sunt prevăzute în Cod, în
standardele internaționale sau legislația națională anti-doping, în ciuda cererii mele; inclusiv
în scopul investigațiilor sau procedurilor legate de posibile încălcări ale reglementărilor antidoping; sau să înființeze, să exercite sau să se apere împotriva solicitărilor legale în care
sunt implicat eu, WADA și/sau o organizație anti-doping.
e. Prevenirea procesării, inclusiv a divulgării, datelor mele legate de controlul doping mă pot
împiedica, pot împiedica WADA sau organizațiile anti-doping să respecte Codul și
standardele internaționale WADA relevante, ceea ce ar putea avea consecințe pentru mine,
cum ar fi încălcarea reglementărilor anti-doping, conform Codului;
f.

În măsura în care sunt îngrijorat de prelucrarea datelor mele legate de controlul doping, mă
pot consulta cu [federația internațională sau organizatorul evenimentului] și/sau WADA
(privacy@wada-ama.org ), după caz.

6. Înțeleg și sunt de acord cu posibila creare a profilului meu în ADAMS, care este găzduit de
WADA pe serverele din Canada, și/sau orice alt sistem similar al organizației naționale antidoping autorizat pentru schimbul de informații, iar la introducerea în astfel de sisteme a
informațiilor mele referitoare la controlul doping, la localizare, la scutirile pentru uz terapeutic,
pașaportul biologic al sportivului și a informațiilor referitoare la sancțiuni în scopul anti-doping
și așa cum este descris mai sus. Înțeleg că, sunt găsit vinovat de încălcarea reglementărilor
anti-doping și primesc o sancțiune ca urmare a încălcării, respectivele sancțiuni, numele meu,
disciplina sportivă, substanța sau metoda interzisă și/sau decizia instanței pot fi făcute public
de către [federația internațională sau organizatorul evenimentului] [și federațiile naționale
și/sau organizațiile naționale anti-doping membre] în conformitate cu Codul. Înțeleg că
informațiile mele vor fi păstrate pe durata indicată în ISPPPI.
7. Înțeleg și sunt de acord ca informațiile mele să fie împărtășite cu organizațiile anti-doping și
autoritățile publice competente, conform cerințelor anti-doping. Înțeleg și sunt de acord că
persoanele sau părțile care primesc informațiile mele pot fi situate în afara țării în care am
reședința, inclusiv în Elveția și Canada, și că în alte țări legislația privind protecția datelor cu
caracter personal poate să difere de cea din țara mea. Înțeleg că aceste entități se pot baza și
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pot face obiectul unor legi anti-doping naționale care depășesc consimțământul meu sau alte
legi aplicabile care pot solicita divulgarea de informații instanțelor locale, autorităților care
aplică legea sau altor autorități publice. Pot obține mai multe informații despre legislația antidoping națională de la federația internațională sau de la agenția națională anti-doping.
Am citit și înțeleg această declarație.

_________________________
Dată

______________________________________________
Nume complet (Nume, Prenume)

_________________________
Data de naștere
(Zi/lună/an)

______________________________________________
Semnătura
(sau, în cazul minorului, semnătura tutorelui)
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