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PŘÍLOHA 1 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

A. Pozadí a přehled klíčových změn ve Smlouvě s atletem 

 

V roce 2019 byla provedena revize smlouvy (ATHLETE ACKNOWLEDGEMENT AND AGREEMENT 

FORM), která vedla k následujícím klíčovým změnám: 

• byly zapracovány články na ochranu atletů, např. ohledně jejich využití komerčními partnery IAAF 

atd. při využívání atletů a jejich zobrazení pro jejich marketingové kampaně v kontextu soutěží 

IAAF World Athletic Series (Světové atletické série); 

o jako takoví, komerční partneři IAAF nemohou používat zobrazení atletů, pokud bude 

existovat rozpor mezi partnery IAAF a osobními sponzory atletů, a pokud takový rozpor 

nebude existovat, pak je tu ochranný mechanismus a schvalovací práva; 

• byly provedeny změny týkající se příspěvků na sociálních sítích a komentování v médiích, 

které provádí atleti; 

• byly provedeny změny týkající se sporů; 

• byla přidána zvláštní příloha týkající se Programu světových rekordů (World Record 

programme) (dříve stanoven v samostatné smlouvě); 

• byly přidány odkazy na doporučení ohledně zpracování osobních dat, která byla vytvořena ve 

spolupráci Athletics Integrity Unit (Etická jednotka) a IAAF; 

• Komerční práva: 

o V předchozí verzi Smlouvy atleti udělili IAAF právo na jejich "podobiznu" (tj. právo 

používat zobrazení atleta a další související atributy) pro komerční účely při propagaci 

značky IAAF nebo aby bylo sponzorům IAAF umožněno používat tato zobrazení pro 

jejich vlastní komerční účely (v kontextu jejich vztahu s IAAF); 

o v revidované verzi byla průmyslová práva potlačena a změněna příznivěji pro atlety  

omezením rozsahu udělení takového práva na konkrétní a omezenou dobu oproti tomu, 

že dříve bylo uděleno na dobu neomezenou. To znamená, že obecně IAAF bude 

potřebovat, aby atleti podepsali tuto smlouvu na použití jejich "podobizen" na dobu 

následujících dvou let, a s omezeními popsanými ve smlouvě. 
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PŘÍLOHA 4 
 

DOPORUČENÍ IAAF: POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ATLETA 

1. Vaše osobní údaje zpracovává Mezinárodní asociace atletických federací (“IAAF”). IAAF se nachází 
v Monaku a má sídlo na adrese 6-8, Quai Antoine 1er, BP 359, MC 98007 Monako Cedex. Jako 
asociace uznávaná podle monackých zákonů, IAAF podléhá zákonu 1,165 ze dne 23. prosince 1993 
o ochraně údajů (v platném znění) a také dodržuje Evropské nařízení o ochraně osobních údajů z 
roku 2016. 

2. IAAF respektuje vaše soukromí a je zavázána k ochraně vašich osobních údajů. Toto doporučení se 
vztahuje na naše používání jakýchkoli osobních údajů, které o vás shromáždíme prostřednictvím 
různých aktivit pokrývaných v rámci Soutěžních pravidel IAAF ve vztahu k vaší účasti ve sportovním 
odvětví atletika (včetně prostřednictvím vstupního procesu a systému na soutěž IAAF). 

3. Vezměte prosím na vědomí, že je k dispozici samostatné doporučení o používání osobních údajů za 
účelem zavádění Antidopingového programu a programu bezúhonnosti útvaru Athletics Integrity Unit 
(útvaru pro integritu) (“AIU”), a to na následujícím odkaze: https://www.athleticsintegrity.org/data-
protection. 

4. Toto doporučení vysvětluje následující: 
• druh údajů, které shromažďujeme; 
• jak jsou údaje používány; 
• kde jsou údaje uchovávány; 
• zda sdělíme vaše údaje někomu jinému; a 
• jak zjistit, jaké osobní údaje jsou uchovávány. 

Jaký druh osobních údajů shromažďujeme?  
5. Když budete vaším národním týmem / členskou federací nominován jako závodník do mezinárodních 

soutěží, nebo pokud budeme potřebovat rozhodnout o vaší způsobilosti závodit na soutěžích, 
požádáme o vaše osobní údaje a v některých případech o vaše citlivé osobní údaje. V následující 
tabulce jsme stanovili, jaké osobní informace zpracováváme, obchodní účel, který pokrývají, právní 
základ pro jejich použití a dobu uchování údajů. Vezměte, prosím, na vědomí, že ne všechny činnosti 
uvedené v tabulce platí pro vaše individuální okolnosti. Ponecháme si osobní údaje po době 
uchování, pokud podáme žalobu, nebo povedeme obhajobu v soudním sporu, který bude probíhat 
po skončení doby pro uchování údajů. 

Druh osobních údajů  Obchodní účel 
Právní základ pro  

jejich použití  
Doba uchování  

Jméno, národnost / stát, 
pohlaví, datum narození, 
místo narození, číslo 
pasu, pohlaví; tyto údaje 
byly získány z vašeho 
pasu, jehož kopii jste 
poskytl vaší Členské 
federaci.  

Schválit a zařídit váš 
vstup/akreditaci a 
související požadavky 
pro příslušnou soutěž 
Světové atletické série; 
podpořit organizaci 
logistiky, např. cestování 
a ubytování.  

V případě soutěží podle 
věkových kategorií 
zkontrolovat věk atleta a 
národnost (Soutěžní 
pravidlo 141) 

Nutné pro plnění smlouvy 
(tj. vaše účast na soutěži 
Světové atletické série) i za 
účelem oprávněných 
zájmů, které sleduje IAAF. 
Vskutku, bez těchto údajů 
nemůžeme provést 
vstupní/registrační/ 
akreditační proces, proces 
zajištění vstupu na soutěž, 
poskytnout ubytování, 
zařídit pro vás cestu a 
pomoci při postupu pro 
vydání víz, tj. plnit smlouvu, 
kterou s vámi máme  

Od okamžiku, kdy 
jsou vaše údaje 
zadány do naší 
atletické databáze po 
dobu vaší kariéry 
atleta plus 10 let  

Údaje o vašem fyzickém 
vzhledu a vzhledu 
obličeje, jak je uveden 
ve vašem pase / 
identifikačních 
dokladech (včetně 
pasu/totožnosti a 
fotografií) - tyto údaje 
byly získány z vašeho  
taken from your 

Schválit a zařídit 
požadavky vaší 
akreditace na příslušnou 
soutěž Světové atletické 
série; podpořit organizaci 
logistiky, např. cestování 
a ubytování  

Souhlas - protože uvedené 
údaje jsou považovány za 
citlivé osobní údaje  

Od okamžiku, kdy 
jsou vaše údaje 
zadány do naší 
atletické databáze po 
dobu vaší kariéry 
atleta plus 10 let, 
pokud nebude 
souhlas odvolán dříve  

  

https://www.athleticsintegrity.org/data-protection
https://www.athleticsintegrity.org/data-protection
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Druh osobních údajů  Obchodní účel 
Právní základ pro  

jejich použití  
Doba uchování  

pasu, jehož kopii jste 
poskytl vaší Členské 
federaci  
 

V případě soutěží podle 
věkových kategorií 
zkontrolovat věk atleta a 
národnost 

  

Zobrazení, fotografie, 
nebo pohyblivé obrazy   

Vytvořit záznam, pro 
filmování, vysílání atd. 
pro propagaci IAAF, 
sportovního odvětví 
Atletika a vést trvalý 
záznam o soutěži IAAF  

Souhlas udělený smlouvou 
jako podmínka účasti na 
mezinárodních soutěžích 
(viz články 1.11., 1.12 a 
1.13 Athlete Competition 
Agreement (Smlouvy s 
atletem o účasti na 
soutěžích)) 

Budou uchovány 
trvale  

Jméno, zobrazení a 
podobizna 

Použití a rozmnožování 
na zboží a v publikacích, 
které se týkají IAAF, 
soutěží IAAF nebo 
doplňkových akcí za 
účelem propagace a 
podpory této soutěže 
IAAF nebo doplňkové 
akce. 

Souhlas udělený smlouvou 
(viz článek 1.1,14 Athlete 
Competition Agreement) 

Od začátku soutěže 
IAAF nebo doplňkové 
akce IAAF po dobu 
vaší kariéry atleta plus 
10 let, pokud nebude 
souhlas odvolán dříve.   
(Vezměte prosím na 
vědomí, že na konci 
doby pro uchování 
nebo bude-li souhlas 
odvolán, bude 
znamenat, že IAAF 
nadále nebude 
používat jméno, 
zobrazení a 
podobiznu atleta na 
jakémkoli budoucím 
zboží a v publikacích, 
ale nebude to mít vliv 
na zboží a publikace, 
které už existují). 

Datum narození, místo 
narození, jméno, druhé 
jméno(a) a příjmení a 
výška  

Vytvořit profily atleta a 
statistiky výkonů a 
výsledků ze soutěží na 
webu IAAF  

Nutné pro účely legitimních 
zájmů, které sleduje IAAF 
pro zajištění kompletních a 
přesných záznamů IAAF ze 
soutěží. Jako oficiální zdroj 
informací, které se týkají 
atletiky, údaje o výsledcích 
našich soutěží musí být 
kompletní pro všechny 
podílníky (stakeholders), 
kteří se spoléhají na to, že 
IAAF poskytne oficiální 
informace. 

Od okamžiku, kdy jsou 
vaše údaje zadány do 
naší atletické 
databáze po dobu 
vaší kariéry atleta plus 
10 let. 
Avšak údaje o 
výsledcích ze soutěží 
(tj. vaše jméno a 
výsledek) budeme 
uchovávat trvale jako 
historické záznamy 
statistik výkonů a 
výsledků v soutěžích.  

Jméno, národnost, 
datum narození, 
pohlaví, soutěž, zda 
závodíte na národní 
nebo mezinárodní 
úrovni; zdravotní nebo 
biologické informace a 
záznamy; údaje z 
rozboru vzorků moči a 
krve  

Zjistit a vyhodnotit, zda 
vy, jako transsexuální 
atlet "z muže na ženu" 
splňujete požadavky 
předpisů IAAF, které 
upravují způsobilost 
atletů, kteří podstoupili 
změnu pohlaví, závodit v 
ženské soutěži.  

Souhlas v souvislosti s 
citlivými osobními údaji i 
nutný pro plnění Smlouvy v 
souvislosti s osobními 
údaji* *viz Soutěžní 
pravidlo 141 

Po dobu vaší kariéry 
atleta plus 10 let, 
pokud nebude souhlas 
odvolán dříve. 
Vezměte, prosím, na 
vědomí, že bude-li 
souhlas odvolán 
během atletické 
kariéry, IAAF nebude 
moci dodržet Předpisy 
upravující způsobilost 
atletů, kteří podstoupili 
změnu pohlaví, a v 
důsledku toho se 
může stát, že 
nebudete moci 
závodit.  
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Druh osobních údajů  Obchodní účel 
Právní základ pro  

jejich použití  
Doba uchování  

[Jméno, národnost, 
datum narození, 
bydliště, soutěž, zda 
závodíte na národní 
nebo mezinárodní 
úrovni; zdravotní nebo 
biologické informace a 
záznamy; údaje z 
rozboru vzorků moči a 
krve. 

Zjistit a vyhodnotit, zda 
vy jako "Příslušný Atlet" 
splňujete "Podmínky 
způsobilosti", které jsou 
stanovené v Předpisech 
o způsobilosti IAAF pro 
zařazení žen (Atleti s 
poruchou při vývoji 
pohlaví) *jak je 
definováno v předpisech.  

Souhlas v souvislosti s 
citlivými osobními údaji a 
nutný pro plnění Smlouvy v 
souvislosti s osobními 
údaji*  
 
*viz Soutěžní pravidlo 141 
a předpis 3.18 (b) (iii) a (c) 

Po dobu vaší kariéry 
atleta plus 10 let, 
pokud nebude 
souhlas odvolán dříve. 
Vezměte, prosím, na 
vědomí, že bude-li 
souhlas odvolán 
během atletické 
kariéry, IAAF nebude 
moci dodržet Předpisy 
o způsobilosti pro 
zařazení žen, a v 
důsledku toho se 
může stát, že 
nebudete moci 
závodit. 

Jméno; datum narození; 
místo narození; 
občanství/národnost; 
pas; identifikační 
doklady; 

Rozhodnutí o 
způsobilosti atleta 
reprezentovat Členskou 
federaci ujištěním, že 
splňují požadavky podle 
Předpisů o 
reprezentování Členské 
federace v Národních 
reprezentačních 
soutěžích (National 
Representative 
Competitions) 

Nutné pro plnění smlouvy 
(tj. vaše účast na soutěži 
Světové atletické série) i 
pro účely oprávněných 
zájmů, které sleduje IAAF. 
Vskutku, bez těchto údajů 
nemůžeme rozhodnout o 
vaší způsobilosti 
reprezentovat Členskou 
federaci a vy se nebudete 
moci účastnit takových 
soutěží, dokud nebude 
moci být učiněno toto 
rozhodnutí, tj. plnit naši 
smlouvu s vámi  

Po dobu vaší kariéry 
atleta plus 10 let 

Jméno a datum 
narození, data zkoušek, 
vyplnění dotazníků a 
výsledky 
elektrokardiogramu a 
jméno, emailová adresa 
a telefonní číslo 
týmového lékaře  

Certifikát vyhodnocení 
předběžné účasti za 
účelem splnění 
požadavků pro závodění 
v soutěžích Světové 
atletické série.  Potvrzení 
o dodržení (complete) 
Soutěžního pravidla IAAF 
4 a 52 

Nutné pro podniknutí kroků 
na vaši žádost před 
uzavřením smlouvy (tj. vaší 
účasti na soutěži Světové 
atletické série) a nutné pro 
účely oprávněných zájmů, 
které sleduje IAAF. 
Vskutku, bez těchto údajů 
nemůžeme rozhodnout o 
vaší způsobilosti závodit na 
soutěži Světové atletické 
série, a proto se nebude 
takových soutěží moci 
účastnit, dokud nebude 
moci být učiněno takové 
rozhodnutí, tj. plnit naši 
smlouvu s vámi.  

Po dobu 2 let (tj. 
dokud nevyprší 
platnost certifikátu), 
pokud jsme 
nepožadovali další 
údaje podle předpisů, 
nebo když byste 
napadl rozhodnutí na 
základě použití 
pravidel a předpisů   

 

Kde budou údaje uloženy? 
6. Poskytovatelem hostitelské služby pro vstupní systém soutěží je Rackspace Ltd, 5 Millington Road, 

Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ UK www.rackspace.com a servery, kde je vstupní systém 
soutěží, jsou umístěny v Londýně, Spojení království. 

7. Poskytovatelem akreditačního systému je: After S.r.l. Viale del Vignola 61, 00196 Řím, Itálie: 
http://www.after.it/ a poskytovatelem internetových služeb pro akreditační systém je  BT Italia, S.P.A. 

Via Tucidide 56, Torre 7, 20134 Milán Itálie: https://www.globalservices.bt.com/pmi/it/home, a 

servery, kde je akreditační systém, jsou umístěny v Itálii.  

http://www.rackspace.com/
http://www.after.it/
https://www.globalservices.bt.com/pmi/it/home
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8. Předložením vašich osobních údajů souhlasíte s převodem, uložením a zpracováním vašich 
osobních údajů. Vždy přijímáme všechna přiměřená opatření pro zajištění toho, že vaše osobní údaje 
budou zabezpečeny, že s nimi bude nakládáno v souladu s tímto doporučením, že budou mít stejnou 
právní ochranu, kterou by měly, kdyby zůstaly v Monaku.  

9. Informujeme vás však, že přenos údajů přes internet není zcela bezpečný, a proto nemůžeme zaručit 
zabezpečení údajů, které jsou nám zasílány elektronicky. Jakýkoli přenos těchto údajů je tak zcela 
na vaše vlastní riziko a v tomto ohledu doporučujeme, abyste přijal všechna nezbytná opatření, např. 
zaslání vašich údajů v zašifrované podobě. 

Budou moje údaje sdíleny s někým jiným / kdo další má přístup do systému? 
10. V následující tabulce uvádíme subjekty, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, a důvod 

takového přístupu  

Kdo Proč? 
Local Organising Committee (LOC)  (Místní 
organizační výbor) a jakákoli oficiální cestovní 
agentura jmenovaná výborem LOC. Po soutěži 
bude přístup LOC do systému zrušen. Pokud 
budou údaje z akreditačního systému sdíleny, bude 
to provedeno prostřednictvím zašifrovaných emailů, 
souborů a platforem. Budou rovněž zaslány pokyny 
pro bezpečné zničení dat. Vezměte na vědomí, že 
ministerstva vnitra a orgány činné v trestním řízení 
mohou mít místní zákonné povinnosti uchovávat 
takové záznamy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Zorganizovat a podpořit logistiku (zvací dopisy 
pro účely získání víz, vyzvednutí (převozy na a z 
letiště; železniční terminály; autobusová nádraží), 
ubytování, autobusy, seznamy hostů na recepce, 
rozdělování knih a uvítací balíčky/tašky  

b. Zadat / zkontrolovat údaje o zaměstnancích 
/zástupcích / dobrovolnících od LOC, 
Pořádajícího člena, místních komerčních 
partnerů, sponzorů, partnerů dodavatelů, 
vysílacích společností, kteří musí být 
akreditováni.  

c.      Uživatele systému definuje IAAF, přihlášení 
umožní uživatelům LOC:  
- Zobrazit seznam médií a povolení, status, 

který každá vysílací společnost má a pro 
jakou soutěž 

- U každé vysílací společnosti zobrazit 
podrobnosti o údajích, které zadala  

- Dostat žádost o vízum je-li třeba, a žádost 
zaškrtnutím pole  

- Zobrazit údaje o letech každé osoby  
- Zobrazit žádost o ubytování u oficiálních 

hotelů  
- Emailová adresa manažera pro klíčové 

zákazníky každé vysílací společnosti pro 
kontaktování ohledně dopravy a ubytování. 

Oficiální hotely soutěže (přes LOC) Zařídit vaše ubytování 

Ministerstvo vnitra země, kde se soutěž koná (přes 
LOC) 

Vydávat zvací dopisy (jsou-li nutné) na podporu 
žádostí o víza  

Orgány činné v trestním řízení země, kde se soutěž 
koná (přes LOC). 

Zajistit bezpečnostní prověrku  

Předpisy pro zařazení žen (Atleti s poruchou při 
vývoji pohlaví) 

a. Odborná porota ADSD, 
b. ombudsman pro atlety 
c. váš lékař a  
d. lékař jmenovaný v referenčním centru  

a. zhodnotit váš případ  
b. chcete-li, jmenovat osobu, která vám pomůže s 

procesem a také nás požádá, abychom jim také 
zaslali vaše osobní údaje  

c. aby se dozvěděli výsledek hodnocení  
d. aby mohli provést vaši zdravotní prohlídku a 

zkontrolovat výsledky  

Předpisy o reprezentování Členské federace v 
národních reprezentačních soutěžích  

a. Členská federace 
b. Členové poroty pro kontrolu národnosti 

(kteří jsou členy Rady IAAF) 
c. Jmenovaný ombudsman pro atletiku (je-li 

jmenován), aby vám pomohl  
d. Pokud napadnete rozhodnutí Mezinárodní 

sportovní arbitráže  

a. Zpracování žádostí, korespondence o postupu a 
odeslání rozhodnutí  

b. Možnost prověřit váš případ a rozhodnout  
c. Pomoc s procesem  
d. Pokud se odvoláte proti rozhodnutí národní 

kontrolní poroty  

Athletics Integrity Unit (AIU) Pro účely vyšetřování, stíhání a zajištění dodržování 
Pravidel a Předpisů IAAF. Následující osobní údaje 
budou předány AIU: 

IAAF ID 
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 Fotografie 
Křestní jména 
Příjmení 
Ostatní jména  
Národnost při sportování 
Národnost při narození  
Pohlaví  
Známé datum narození  
Emailová adresa 
 

IAAF může poskytnout AIU jakékoli další osobní údaje 
(např. pas, průkaz totožnosti, číslo mobilního telefonu 
atd.), které o vám může uchovávat pro jejich účely. 

 

Využíváme třetí strany, aby nám pomohly poskytovat profesionální služby uživatelům vstupního 
systému do soutěže IAAF. Tyto organizace působí jako zpracovatelé údajů a jsou přísně 
kontrolovány v tom, jak mohou/nemohou používat vaše osobní údaje. Jsme nadále odpovědní za 
ochranu vašich osobních údajů. Vezměte na vědomí, že existují Místní organizační výbory, které sídlí 
mimo Evropský hospodářský prostor (EHS), a dáváte souhlas, že s nimi budou sdíleny vaše osobní 
údaje a my zajistíme pomocí smluvních ustanovení, že budou dodržovat zákony o ochraně osobních 
údajů. IAAF také může předat vaše osobní údaje, když bude mít za to, že je k tomu nucena zákonem.  

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji 
11. IAAF má řadu povinností v souvislosti s tím, jak nakládat s vašimi osobními údaji. IAAF je zavázána 

k dodržování hlavních zásad transparentnosti, případného souhlasu, zabezpečení a minimalizace 
údajů. Vedle toho, že se spoléháte na to, že IAAF plní svoje povinnosti, máte několik práv, které jste 
oprávněn uplatnit.  

(a) Právo vznést námitku 
Jedním z hlavních práv je právo zastavit zpracovávání (právo vznést námitku): To vám umožňuje 
provést následující tři věci:  

•  Vznést námitku proti sdělení vašich údajů výše uvedeným třetím stranám, ale musíme 
vás informovat, že bez sdělení těchto údajů bude obtížné zpracovat vaši 
žádost/registraci za účelem poskytnutí podkladu, na němž je založena vaše účast ve 
sportovním odvětví Atletika. 

•  Máte právo vznést námitku proti zpracování údajů asociací IAAF o vás, když je 
zpracováváme na základě 'oprávněného zájmu'. Pokud se domníváte, že jde o tento 
případ, kontaktujte nás a poskytněte vysvětlení vaší konkrétní situace, abychom mohli 
vyhodnotit zájmy, které jsou v sázce. 

•  Máte právo požádat IAAF, aby nezpracovávala osobní údaje pro účely přímého 
marketingu. IAAF nepoužívá vaše osobní údaje pro tyto účely. 

(b) Další práva jsou: 
•  Právo na přístup: V souladu s ustanoveními zákonů na ochranu osobních údajů máte 

určitá práva požadovat kopii vašich vlastních osobních údajů, které drží IAAF. Můžete 
si požádat o získání kopie ve snadno čitelném formátu v přiměřeném časovém rámci 
(jeden měsíc od data žádosti). 

•  Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních 
údajů, které o vás má poté, co jste byl registrován pro akreditaci. Pokud IAAF s jistotou 
ví, že osobní údaje, které zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, IAAF musí 
přiměřeně opravit, změnit, doplnit, nebo aktualizovat příslušné osobní údaje co možná 
nejdříve. Pokud je to relevantní, pokud byly předmětné osobní údaje sděleny třetí 
straně, o které se ví nebo se má za to, že je bude dále zpracovávat, tato třetí strana 
musí být informována o změně co nejdříve. 

•  Právo na výmaz: máte právo požádat o výmaz vašich osobních údajů za určitých 
okolností, včetně případů, kdy údaje, které o vás IAAF má, už nejsou nadále nutné pro 
účely, pro které jsou zpracovávány, kdy odvoláte svůj souhlas s jejich používáním, 
nebo už nemůžeme údaje zákonně zpracovávat. Avšak pokud toto právo uplatníte 
během akreditačního procesu, pak bude obtížné poskytovat základ pro vaši účast v 
soutěžích.   

•  Právo na omezení zpracování: můžete omezit naše zpracování vašich osobních údajů 
za určitých okolností. To platí například, když napadáte přesnost osobních údajů, které 
používáme, nebo vznášíte námitku proti používání údajů na základě 'oprávněného 
zájmu' (viz část 1, výše (právo vznést námitku)). Vezměte, prosím, na vědomí, že 
pokud nás požádáte o omezení zpracování, můžeme je nadále uchovávat podle doby 
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uchování a použít je pro založení právních nároků nebo na obranu proti právním 
nárokům, které mohou probíhat i po skončení uvedené doby uchování. 

•  Právo na přenositelnost údajů: Toto vám umožňuje dostat od IAAF kopii vašich 
osobních údajů v elektronickém souboru nebo formátu, který se běžně používá na 
různých zařízeních a přístrojích, a přenést vaše osobní údaje z IAAF k jinému správci 
osobních údajů nebo nechat údaje přenést přímo mezi dvěma správci osobních údajů. 

•  Právo vznést námitku proti automatickému zpracování: máte právo nepodléhat 
rozhodnutím pouze na základě automatického zpracování, které je významně ovlivňuje 
(v době vyhotovení IAAF nezpracovává vaše osobní údaje ve svých systémech pro 
účely rozhodování na základě automatického zpracování a toto právo se nepoužije). 

Změny v doporučení? 

12.Toto doporučení může být kdykoli aktualizováno a aktualizace může, ale nemusí být oznámena, 

včetně splnění nových postupů a předpisů. V tomto ohledu doporučujeme, abyste pravidelně 

sledoval následující stránku: https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/advisory-notes. Tato 

politika byla vypracována v červenci 2019. 

Kontaktujte nás 
13.Pokud budete chtít uplatnit vaše práva, máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se důvěrnosti 

vašich údajů. můžete nám napsat na Department of Legal & Business Affairs, Data Protection, IAAF 
6/8 Quai Antoine 1er, BP 359, MC 98007, Monaco, Cedex, nebo poslat email: 
dataprotection@iaaf.org 

 
CCIN (Commission de Contrôle des Information Nominatives) 
14. IAAF předala zpracování osobních údajů, které jste předložili, Commission de Contrôle des 

Information Nominatives, Monaco: https://www.ccin.mc/en/, kterou můžete kontaktovat, budete-li mít 
jakékoli dotazy nebo otázky, které byste jim chtěl položit.  

 

https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/advisory-notes
mailto:dataprotection@iaaf.org
mailto:dataprotection@iaaf.org
https://www.ccin.mc/en/

