PROGRAM ANTYDOPINGOWY UEFA

Dane dotyczące kontroli
dopingowych - informacje dla
zawodników

Prawa i obowiązki zawodników
Po otrzymaniu zawiadomienia dotyczącego konieczności poddania się kontroli dopingowej,
zawodnik ma następujące prawa i obowiązki:
Prawa
Zawodnik ma prawo do:
1.
obecności przedstawiciela,
2.
zwrócenia się z prośbą o dodatkowe informacje na temat procesu kontroli dopingowej,
3.
W przypadku problemów zdrowotnych zawodnika, ma on prawo do zwrócenia się z prośbą
o zmianę procedury pobierania próbek.
Obowiązki
Zawodnik ma obowiązek:
1.
zgłosić się natychmiast w celu pobrania próbek,
2.
pozostawać w zasięgu wzroku Inspektora ds. Kontroli dopingowych lub opiekuna od
momentu otrzymania zgłoszenia do momentu zakończenia procedury pobierania próbek;
3.
dostarczyć ważny dowód tożsamości ze zdjęciem,
4.
przestrzegać procedur pobierania próbek i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi
przez Inspektora ds. Kontroli dopingowych.

Formularz kontroli dopingowych
Podczas kontroli dopingowej, następujące informacje są rejestrowane w formularzu kontroli
dopingowej w formie papierowej lub elektronicznej:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imie i nazwisko zawodnika,
Data urodzenia zawodnika,
Płeć zawodnika;
Rodzaj testu (podczas zawodów i poza zawodami),
Data, czas i rodzaj powiadomienia (z wyprzedzeniem lub bez wyprzedzenia),
Czas przybycia do Stacji kontroli antydopingowej,
Wszelkie leki, na przykład beta-2 mimetyki lub glikokortykosteroidy i/lub suplementy przyjmowane
w ciągu ostatnich siedmiu dni oraz transfuzje krwi przeprowadzane w ciągu ostatnich trzech
miesięcy, zadeklarowane przez zawodnika,
Rodzaj pobranej próbki (mocz, krew, itp.),
Częściowe informacje o próbce,
Numer kodu próbki,
Data i czas zamknięcia każdej próbki,
Wymagane dane laboratoryjne dla próbki (tj. dla próbki moczu, jego ilość i ciężar właściwy),
Zgoda zawodnika lub jej brak na wykorzystanie próbki(próbek) do celów badawczych,
Nieprawidłowości w procedurach,
Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przebiegu sesji pobierania próbek, zgłoszone przez
zawodnika,
Imię i nazwisko oraz podpis Inspektora ds. Kontroli Dopingowych,
Imię i nazwisko oraz podpis Inspektora pobierającego krew (jeśli dotyczy),
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•
•
•
•
•

Imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela zawodnika (jeśli dotyczy),
Miejsce przeprowadzenia kontroli dopingowej,
Data i czas zakończenia całego procesu pobierania próbek,
Zgoda zawodnika na przetwarzanie danych związanych z pobieraniem próbek,
Podpis zawodnika,

Ponadto, następujące informacje dotyczące kontroli dopingowej znajdują się w posiadaniu UEFA i
mogą być również przekazane WADA:
•
•
•
•
•
•

Dyscyplina sportowa zawodnika,
Rozgrywki UEFA na które zarejestrowany jest zawodnik,
Jeśli ma zastosowanie, drużyny biorące udział w meczu,
Imię i nazwisko trenera zawodnika,
Imię i nazwisko lekarza zawodnika,
Dane kontaktowe klubu lub krajowego związku,

Zgoda zawodnika
Po podpisaniu formularza kontroli dopingowej, zawodnik proszony jest o potwierdzenie i zgodę na
poniższe (zawodnik zawsze ma wgląd w kopię niniejszego formularza zgody w momencie
podpisywania formularza):
Dane dotyczące kontroli dopingowej
Poproszono mnie o potwierdzenie, że wiem i stosuję się do Przepisów Antydopingowych UEFA,
Światowego Kodeksu Antydopingowego („Kodeks”) i Norm Międzynarodowych wydanych przez
Światową Agencję Antydopingową („WADA”), z późniejszymi każdorazowymi zmianami oraz, że
zobowiązuje się do ich przestrzegania. Poproszono mnie o przeczytanie poniższego formularza w celu
zagwarantowania, że jestem świadomy, że moje dane dotyczące kontroli dopingowej będą
wykorzystywane w programach antydopingowych w celu wykrywania, odstraszania i zapobiegania
dopingowi. Podpisując niniejszy formularz potwierdzam, że zostałem o tym poinformowany oraz że
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w powyższy sposób.
Rozumiem i potwierdzam, że:
•

•

•

Moje dane dotyczące kontroli dopingowej zostaną wykorzystane w ramach programów
antydopingowych oraz w sposób opisany bardziej szczegółowo w Zawiadomieniu dla sportowców,
które może ulec zmianie bez powiadomienia, dostępne na stronie uefa.com oraz na stronie
internetowej WADA.
Moje dane związane z kontrolą dopingową zostaną zebrane przez organizację UEFA, która będzie
szczególnie odpowiedzialna za zapewnienie ochrony moich danych i która jest zobowiązana do
przestrzegania międzynarodowej normy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
UEFA będzie korzystać z systemu zarządzania danymi ADAMS lub innego wiarygodnego środka (np.
e-mail), w celu przetwarzania i zarządzania danymi związanymi z kontrolą dopingową ujawniania ich
uprawnionym odbiorcom (na przykład, wyznaczonym Krajowym Organizacjom Antydopingowym,
FIFA lub Związkom Piłki Nożnej, głównym organizatorom gier (np. MKOl dla „Igrzysk Olimpijskich”)
oraz WADA). Laboratoria akredytowane przez WADA będą również korzystać z systemu ADAMS lub
innego wiarygodnego środka (np. faksu) w celu przetwarzania moich wyników badań
laboratoryjnych, jednak mają dostęp tylko do deidentyfikowanych, kodowanych za pomocą klucza
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•

danych, które nie zdradzą mojej tożsamości.
Osoby lub strony otrzymujące moje dane mogą znajdować się poza granicami kraju, w którym
mieszkam, w tym w Szwajcarii i Kanadzie. W niektórych państwach, prawo w zakresie ochrony
danych i prywatności może być inne niż to obowiązujące w moim kraju.
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•

•

Zgodnie z Międzynarodową Normą wspomnianą powyżej i zgodnie z obowiązującym prawem,
posiadam pewne prawa w odniesieniu do moich danych dotyczących kontroli dopingowej, w
tym prawo do dostępu do nich i/lub skorygowania wszelkich nieprawidłowych danych
kontaktując się z UEFA (antidoping@uefa.ch), oraz
W zakresie w jakim mam jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem moich danych
dotyczących kontroli dopingowej mogę skonsultować się odpowiednio z UEFA i/lub WADA
(www.wada-ama.org).

Zwolnienie
Niniejszym zwalniam UEFA, WADA, a także organizacje antydopingowe oraz akredytowane laboratoria
ze wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, kosztów i wydatków, które mogą powstać w związku z
przetwarzaniem moich danych dotyczących kontroli dopingowej z wykorzystaniem systemu ADAMS
lub innych wiarygodnych środków.
Wycofanie zgody
Rozumiem, że mój udział w rozgrywkach UEFA jest uzależniony od mojego dobrowolnego uczestnictwa
w procedurach antydopingowych określonych w Przepisach Antydopingowych UEFA i Światowym
Kodeksie Antydopingowym (zwanym dalej „Kodeksem”), a tym samym od przetwarzania moich danych
dotyczących kontroli dopingowej, jak opisano w niniejszym formularzu, i Zawiadomieniu dla
Sportowców, które można znaleźć na uefa.com oraz na stronie internetowej WADA.
Rozumiem, że wycofanie mojej zgody na przetwarzanie moich danych dotyczących kontroli dopingowej
będzie interpretowane jako odmowa uczestnictwa w procedurach antydopingowych wskazanych w
Przepisach Antydopingowych UEFA i Kodeksie i może wykluczyć mnie z dalszego udziału w
meczach/rozgrywkach UEFA oraz może skutkować nałożeniem na mnie sankcji dyscyplinarnych lub
innych, takich jak wykluczenie z meczów i/lub rozgrywek, w których miałem uczestniczyć.
Upoważnienie i zgoda
Podpisując niniejszy formularz, oświadczam, że zapoznałem się Przepisami Antydopingowymi UEFA,
Regulaminem Dyscyplinarnym UEFA oraz Kodeksem WADA z i zgadzam się ich przestrzegać oraz, że
wyrażam wyraźną zgodę na przetwarzanie moich danych dotyczących kontroli dopingowej, jak określono
powyżej w Zawiadomieniu dla Sportowców.
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