
Podmínky účasti pro členy delegace NOV 
Zimní olympijské hry Peking 2022 

 
Příjmení 
účastníka 

 Národní 
olympijský výbor 

 

Jméno účastníka  Kód NOV X X X 

Datum narození D D / M M / R R R R Sport/disciplína  

Pohlaví  žena  muž  Funkce  Sportovec  Vedoucí mise 

Registrační číslo X X X X X X X  Funkcionář týmu  Jiné 

 
Jako účastník (dále jen „Účastník“) XXIV. zimních olympijských her v Pekingu v Čínské lidové republice 
(„Hry“) souhlasím s tím, že moje účast na hrách je podmíněna přijetím a dodržováním těchto podmínek 
účasti (včetně jejich přílohy 1 „Informační oznámení o zpracování osobních údajů účastníků a dalších 
akreditovaných osob“ a dalších pravidel, na něž se odkazuje níže, společně dále jen „Podmínky 
účasti“), které stanovil Mezinárodní olympijský výbor (dále jen „MOV“) a Organizační výbor zimních 
olympijských a paralympijských her v Pekingu v roce 2022 (dále jen „OV Peking 2022“). 
Beru na vědomí, že v případě, že jsem nezletilý/á nebo nezpůsobilý/á k právním úkonům podle zákonů 
platných v zemi mého bydliště v době podpisu tohoto formuláře Podmínek účasti, je moje účast na 
Hrách podmíněna také souhlasem mých rodičů nebo zákonných zástupců s účastí a svůj souhlas s níže 
uvedenými pravidly stvrzují rodiče/zákonný zástupce svým podpisem. Potvrzení souhlasu pro nezletilé. 
 

1. Dodržování Olympijské charty a dalších pravidel. Moje účast na Hrách je podmíněna 
dodržováním určitých základních pravidel, jejichž cílem je zajistit integritu Her, chránit zdraví 
Účastníků Her a chránit čistotu sportovců. 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s pravidly a povinnostmi, které se vztahují na mou účast na Hrách a 
které mi sdělil Národní olympijský výbor („NOV“), Mezinárodní federace („MF“), která ovládá můj 
sport, OV Peking 2022 a/nebo MOV, mimo jiné prostřednictvím oficiálních internetových stránek MOV: 
www.olympic.org. Souhlasím s tím, že budu dodržovat všechna tato pravidla a povinnosti, která 
vyplývají z: 
a. ustanovení Olympijské charty; 
b. Světového antidopingového kodexu, jakož i z antidopingových pravidel MOV platných pro Hry a 
všech souvisejících předpisů, jako jsou např. Zásady a pravidla MOV pro používání jehel; 
c. Etického kodexu MOV, včetně Pravidel k prevenci před manipulacemi soutěží, která se vztahují na 
Hry; 
d. Pokynů MOV pro sociální a digitální média; a 
e. jakéhokoliv souboru pravidel a pokynů (včetně aktualizací), jako jsou Příručky her, jejichž cílem je 
chránit zdraví všech Účastníků a zajistit bezpečný průběhu Her, zejména v souvislosti s koronavirovým 
onemocněním (COVID-19) a dalšími infekčními chorobami při účasti na Hrách (včetně cesty na Hry a z 
Her a přípravy na Hry), včetně případných dalších důsledků, které mohou zahrnovat karanténní 
opatření, odebrání akreditace a/nebo práva účastnit se Her. 
 

2. Pořizování a používání záznamů. Jako Účastník mohu být při příležitosti Her filmován a 
fotografován. Záznamy, na kterých jsem zachycen, pořízené při této příležitosti mohou být použity 
spolu se souvisejícími informacemi jako součást mediálního pokrytí Her nebo pro poskytování 
informací veřejnosti a k propagaci Olympijského hnutí. 

Rozumím tomu, že Hry jsou výjimečnou událostí, která má trvalý mezinárodní a historický význam. S 
ohledem na přijetí mé účasti na Hrách souhlasím s tím, že budu během Her filmován, fotografován, 
identifikován a/nebo jinak zaznamenáván. Dále souhlasím s tím, že můj zachycený nebo nahraný 
záznam (spolu s mým jménem, podobiznou, hlasem, výkonem a životopisnými údaji) může být použit 
(včetně jeho reprodukce, šíření, sdělování veřejnosti a zpřístupňování) v jakémkoli obsahu, formátu a 
prostřednictvím jakéhokoli média nebo technologie, ať již existující nebo vytvořené v budoucnu, bez 
nároku na odměnu po maximální dobu trvání, povoleného platnými právními předpisy, ze strany OV 
Peking 2022, MOV a jakýmkoli subjektem nebo společností, která nyní existuje nebo bude vytvořena a 
která je přímo či nepřímo ovládaná MOV (například Olympijská nadace pro kulturu a dědictví, IOC 

http://www.olympic.org/


Television & Marketing Services SA, Olympic Channel Services SA a Olympic Broadcasting Services SA) 
a jejich přidruženými společnostmi (dále jen „Přidružené společnosti MOV“) a/nebo třetími stranami 
jimi pověřené (jako jsou Organizační výbory Olympijských her nebo Olympijských her mládeže, Národní 
olympijské výbory, Mezinárodní sportovní federace, marketingoví partneři olympijských her (TOP 
partneři a provozovatelé televizního vysílání), domácí partneři a další komerční partneři, provozovatelé 
televizního vysílání, zpravodajské mediální organizace nebo platformy sociálních médií), a to v průběhu 
Her a po jejich skončení po maximální dobu, povolenou platnými právními předpisy, v souvislosti s 
přípravou, průběhem, oslavami a propagací Olympijských her, Olympijského hnutí a/nebo MOV a jeho 
aktivit, a to pro komerční i nekomerční účely, avšak s výjimkou jakéhokoli použití které rozhodně nebo 
zřetelně vytváří přímé komerční spojení mezi mou podobou a jakýmkoli výrobkem nebo službou bez 
mého souhlasu s tímto použitím.  
Beru na vědomí, že mohu pořizovat nebo nahrávat statické a pohyblivé audio a/nebo video záznamy v 
areálu a místa konání Her a souvisejících akcí, jak je určil OV Peking 2022 (dále jen „Areál her“), a 
souhlasím s tím, že MOV je výhradním vlastníkem veškerých práv duševního vlastnictví (včetně 
autorských práv) k takovému obsahu bez dalšího povolení, platby nebo náhrady vůči mé osobě nebo 
komukoli, kdo jedná mým jménem, a tímto postupuji veškerá práva, která mohu mít k takovému 
obsahu, na MOV. V rozsahu povoleném platnými zákony tímto souhlasím s tím, že se vzdávám 
jakýchkoli osobnostních práv, která mohu mít ve vztahu k takovému obsahu, vůči OV Peking 2022, 
MOV a jimi pověřeným třetím stranám, včetně práva vytvářet odvozená díla, a tato práva nebudu 
uplatňovat. 
V souladu s výše uvedeným beru na vědomí, že MOV mi tímto uděluje omezenou a odvolatelnou licenci 
k použití statických a pohyblivých audio a/nebo video záznamů, které pořídím nebo zaznamenám v 
Areálu her, za předpokladu, že takové použití je osobní, nekomerční a nepropagační a že je jinak v 
souladu s dalšími požadavky MOV (včetně Směrnic MOV pro sociální a digitální média). Beru na 
vědomí, že jsem výhradně zodpovědný za použití těchto statických a pohyblivých audio a/nebo video 
záznamů a následně zbavuji OV Peking 2022, MOV, Přidružené společnosti MOV a jimi pověřené třetí 
strany (a jejich příslušné členy, ředitele, funkcionáře, zaměstnance, dobrovolníky, smluvní partnery 
nebo zástupce) (dále „Strany zbavené odpovědnosti“) jakékoli odpovědnosti v souvislosti s nimi. 
 

3. Sportovní soutěže včetně hudby a dalších kreativních prvků jako součásti výkonu. Můj výkon 
může zahrnovat hudbu a další tvůrčí prvky (například choreografii nebo navržené oblečení), u nichž 
beru na vědomí, že použití těchto prvků může vyžadovat souhlas třetích stran. 

Potvrzuji, že jsem získal/a veškerá práva a oprávnění v souvislosti s tvůrčími prvky, které jsou součástí 
mého výkonu, aby byly v rámci mého výkonu na Hrách filmovány, vysílány v televizi, fotografovány, 
identifikovány a/nebo jinak zaznamenávány jako součást mého výkonu, a to bez jakýchkoli omezení 
nebo požadovaných plateb, kompenzací nebo povolení pro OV Peking 2022, MOV, Přidružené 
společnosti MOV, pro jejich použití v souladu s podmínkami popsanými v bodu (2) výše. Zejména pokud 
jde o hudbu (hudební skladby a zvukové nahrávky), potvrzuji, že jsem při jejich pořízení nebo objednání 
získal/a všechna potřebná povolení a souhlasy, zejména pokud jde o jejich úpravu a přizpůsobení 
mému výkonu za účelem jeho použití v souladu s podmínkami tohoto ustanovení. Souhlasím s tím, že 
budu podávat zprávy o použitých hudebních skladbách a zvukových záznamech v souladu s postupy a 
pokyny od OV Peking 2022. 
 

4. Uznání a přijetí rizik při účasti na Hrách. Moje účast na hrách může zahrnovat vystavení se 
určitým rizikům (např. zranění, ztrátě majetku, infekčním onemocněním), která přes veškerou péči 
ze strany OV Peking 2022 a MOV nelze odstranit. 

Souhlasím s tím, že se Her účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost, včetně případného 
dopadu mou účast na a/nebo výkonu na Hrách, vážného zranění nebo dokonce smrti způsobené 
možným vystavením se zdravotním rizikům, jako je přenos COVID-19 a jiných infekčních onemocnění 
během účasti na Hrách (včetně cesty na Hry/z Her a příprav na Hry) a že přijmu veškerá přiměřená 
opatření, abych se ochránil/a před riziky spojenými s mou účastí. Souhlasím také s tím, že jsem 
zodpovědný za veškerý majetek, který si do míst konání Her přivezu, a že Strany zbavené odpovědnosti 
nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození tohoto majetku. 



Dále souhlasím s tím, že se seznámím a budu mít informace o konkrétních opatřeních a pravidlech 
přijatých a zavedených OV Peking 2022, resp. čínskými orgány, MOV a dalšími subjekty podílejícími se 
na provádění těchto opatření, která budou zahrnuta do souboru pravidel a pokynů (včetně jejich 
případné aktualizace) uvedených v Oddílu 1 písm. e) výše a rozumím tomu, že je důležité je zcela 
dodržovat, jejich dodržování je podmínkou pro udělení a zachování mé akreditace pro Hry. Některá z 
těchto opatření lze považovat za lékařské úkony, které podléhají mému výslovnému souhlasu, a mohou 
vyžadovat shromažďování a zpracování mých osobních údajů, včetně údajů souvisejících se 
zdravotními informacemi. Mé osobní údaje mohou být sdíleny především s OV Peking 2022 a čínskými 
orgány a v případě potřeby s MOV, mojí organizací, poskytovateli zdravotnických služeb a dalšími 
subjekty zapojenými do těchto opatření. V této souvislosti souhlasím s tím, že v rozsahu, v jakém je 
vyžadován můj souhlas s lékařským úkonem a/nebo se zpracováním mých osobních údajů, se bude 
absence takového souhlasu považovat za odmítnutí dodržovat soubor pravidel a pokynů uvedených v 
Oddílu 1 písm. e) výše, a může proto vést k odvolání mé akreditace. 
V maximálním rozsahu přípustném podle platných právních předpisů (i) neodvolatelně zbavuji 
Zproštěné strany jakékoli odpovědnosti za jakoukoli ztrátu, újmu, infekční nemoci nebo škody, které 
mohu vzniknout mé osobě nebo na mém majetku v souvislosti s mou účastí na Hrách, a (ii) bez ohledu 
na výše uvedené, v každém případě, kdy vznikne Zproštěným stranám odpovědnost za jakoukoli škodu, 
kterou jsem utrpěl, podle platných zákonů, souhlasím s tím, že odpovědnost Zproštěných stran bude 
omezena na skutečnou a přímou náhradu škody, na kterou budu mi přiměřený nárok. 
 

5. Zpracování osobních údajů. OV Peking 2022, MOV a příslušné třetí strany, které se podílejí na 
pořádání Her nebo na zpravodajství z Her, budou zpracovávat určité osobní údaje o mé osobě, aby 
mi umožnili účast na Hrách, zajistili bezpečnost na Hrách, spravovali akreditace, soutěže a výsledky, 
prováděli antidopingové aktivity, zabránili manipulaci soutěží a poskytovali služby účastníkům a 
médiím. 

Potvrzuji, že jsem si přečetl/a porozuměl/a „Informačnímu oznámení o zpracování osobních údajů 
účastníků a akreditovaných osob“ (jak je uvedeno v příloze 1 těchto podmínek účasti a dále jen 
„Informační oznámení“), které obsahuje důležité informace týkající se zpracování osobních 
identifikovatelných údajů o Účastnících, včetně účelu opatření, přímého nebo nepřímého 
shromažďování údajů týkajících se zdraví a sdílení údajů uvedených v Oddílu 4 výše. Dále beru na 
vědomí, že doplňující informace týkající se zpracování mých osobních údajů v souvislosti se souborem 
pravidel a pokynů uvedených v Oddílu 1 písm. e) výše a opatření uvedených v Oddílu 4 výše mi budou 
poskytnuty a souhlasím s tím, že si tyto doplňující informace pečlivě přečtu.  
Souhlasím zejména s tím, že mé Osobní údaje (jak jsou definovány v příloze 1), včetně, ale bez omezení 
na údaje zařazené do kategorií uvedených v Oddílu 5 písm. c) nebo e) Informačního oznámení budou 
pro účely Her předány ze strany mého Národního olympijského výboru OV Pekingu 2022 a že tyto 
Osobní údaje budou následně z OV Pekingu 2022 předány MOV a/nebo příjemcům uvedeným v Oddílu 
6 Informačního oznámení, včetně těch nacházejících se mimo území Čínské lidové republiky 
(poznámka: pokud se na Zpracování osobních údajů vztahuje také Obecné nařízení EU o ochraně 
osobních údajů 2016/679 uvedené v Informačním oznámení, zejména ve vztahu k Účastníkům 
pocházejícím z Členského státu Evropské unie, uplatní se i jiné právní důvody než výslovný souhlas, aby 
bylo možné zpracovávat osobní údaje, jak je uvedeno v Informačním oznámení). Beru na vědomí, že 
jsem zodpovědný/á za to, že veškeré osobní údaje, které o sobě poskytnu, ať už přímo nebo 
prostřednictvím třetích stran, OV Peking 2022 a/nebo MOV v souvislosti s mou účastí na Hrách, jsou 
správné a aktuální. 
 

6. Rozhodčí řízení. Arbitrážní soud pro sport (anglická zkratka: CAS) má výlučnou příslušnost ke 
konečnému řešení všech sporů, které vzniknou v souvislosti s mojí účastí na Hrách, které nebyly 
vyřešeny sportovními řídícími orgány. 

Pokud MOV písemně nesjedná jinak, veškeré spory nebo nároky vzniklé v souvislosti s mou účastí na 
Hrách, které nejsou rozhodnuty po vyčerpání právních opravných prostředků stanovených mým NOV, 
Mezinárodní federací, která ovládá můj sport, OV Peking 2022 a MOV, budou předloženy výhradně 
Arbitrážnímu soudu pro sport (dále jen „CAS“) ke konečnému a závaznému rozhodčímu řízení v souladu 



s Pravidly rozhodčího řízení pro olympijské hry a Kodexu sportovního rozhodčího řízení. Sídlo 
rozhodčího soudu je v Lausanne, Švýcarsko, a jazykem řízení je angličtina. Rozhodnutí CAS jsou 
konečná, závazná a nelze se proti nim odvolat, s výhradou odvolání ke Švýcarskému federálnímu 
soudu. 
Tímto se vzdávám práva na zahájení jakéhokoli nároku, rozhodčího řízení nebo soudního sporu nebo 
na jakoukoli jinou formu nápravy u jakéhokoli jiného soudu nebo tribunálu, pokud MOV písemně 
nesjedná jinak. 
 

7. Rozhodné právo. 

Tyto Podmínky účasti se budou interpretovat v souladu se švýcarským právem bez ohledu na jeho 
kolizní normy. 
 

POTVRZENÍ ÚČASTNÍKA 

 
 Potvrzuji, že jsem si přečetl(a), porozuměl(a) a souhlasím se všemi ustanoveními těchto Podmínek účasti a že můj 

níže uvedený podpis je pravý a je to podpis níže uvedeného Účastníka. 

Celé jméno účastníka  

Podpis účastníka  Datum D D / M M / R R R R 

 

POTVRZENÍ NÁRODNÍHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 

 
NOV tímto zaručuje, že Účastník byl seznámen se všemi příslušnými předpisy, včetně všech výše 
uvedených, že níže uvedená osoba je řádně oprávněna podepsat a zastupovat NOV a že NOV byl 
příslušným Národním sportovním svazem zmocněn k podpisu těchto Podmínek účasti jeho jménem, a 
to se souhlasem příslušné Mezinárodní federace. 
NOV tímto zaručuje, že pokud Účastník jeho prostřednictvím předložil další údaje, kromě údajů, na 
které se vztahuje Informační oznámení v příloze 1), Účastník a, v případě nezletilých osob, jeho 
rodiče/zákonní zástupci v příslušném rozsahu poskytli nezbytný souhlas před předáním těchto 
dodatečných údajů OV Peking 2022. 
 

Celé jméno oprávněného 
zástupce NOV 

 

Podpis oprávněného 
zástupce NOV 

 Razítko NOV (pokud 
je vyžadováno podle 
stanov NOV). 

 

Datum D D / M M / R R R R 

 
Vyplněné formuláře je třeba zaslat Organizačnímu výboru Peking 2022. 
  



Potvrzení souhlasu rodičů/zákonných zástupců nezletilých osob 
(Členové delegace NOV) 

Zimní olympijské hry Peking 2022 
 

INFORMACE O ÚČASTNÍKOVI 

Příjmení   NOV  

Jméno  Kód NOV X X X 

Datum narození D D / M M / R R R R Sport/disciplína  

Pohlaví  žena  muž  Registrační číslo X X X X X X X 

 
INFORMACE O RODIČÍCH/ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI 

Příjmení   Datum narození D D / M M / R R R R 

Jméno  Pohlaví  žena  muž 

Vztah k účastníkovi  Otec  Matka  Zákonný zástupce 

 
Tento formulář Potvrzení souhlasu rodiče/zákonného zástupce pro nezletilé osoby (dále jen 
„Formulář“) musí být vyplněn a podepsán rodičem/zákonným zástupcem (dále jen „Rodič/Zákonný(í) 
zástupce(ci)“) účastníků (dále jen „Účastník“) XXIV. zimních olympijských her v Pekingu Čínské lidové 
republice (dále jen „Hry“), kteří jsou v době podpisu formuláře Podmínek účasti nezletilí podle zákonů 
platných v zemi jejich bydliště (včetně přílohy 1 „Informační oznámení o zpracování osobních údajů 
účastníků a dalších akreditovaných osob“ a pravidel uvedených níže, společně dále jen „Podmínky 
účasti“), které byly stanoveny Mezinárodním olympijským výborem (dále jen „MOV“) a  Organizační 
výbor zimních olympijských a paralympijských her v Pekingu v roce 2022 (dále jen „OV Peking 2022“). 
Pokud tento formulář není podepsán, tak Účastníkovi nebude umožněna účast na Hrách. Jako 
Rodič/zákonný zástupce Účastníka uvedeného v Podmínkách účasti potvrzuji, že: 
 

1. Souhlas s účastí účastníka na hrách 

Povoluji výše jmenovanému Účastníkovi účast na Hrách a podepisuji Podmínky účasti a zavazuji se 
zajistit, že Účastník bude dodržovat podmínky Podmínek účasti a další ustanovení v nich uvedená. 
 

2. Závazky 

Potvrzuji, že: 
a. jsem Rodič/Zákonný zástupce výše uvedeného Účastníka a mám plné právní pověření a potřebné 

pravomoci k udělení požadovaného povolení na základě mého podpisu níže; 
b. jsem si přečetl/a a porozuměl/a Podmínkám účasti a dalším ustanovením v nich uvedeným a 

vysvětlil/a jsem Účastníkovi příslušné podmínky a účinky; 
c. Účastník si přečetl Podmínky účasti a další ustanovení v nich uvedená a spolu s mým vysvětlením 

těmto příslušným podmínkám a účinkům rozumí; 
d. souhlasím se všemi ustanoveními Podmínek účasti, schvaluji je a zavazuji se zajistit, aby Účastník 

dodržoval své povinnosti vyplývající z Podmínek účasti; 
e. přečetl(a) jsem si a porozuměl(a) „Informačnímu oznámení o zpracování osobních údajů účastníků 

a dalších akreditovaných osob“ (jak je uvedeno v příloze 1 tohoto formuláře a dále jen „Informační 
oznámení“), které obsahuje důležité informace týkající se zpracování osobních identifikovatelných 
údajů Účastníků a jejich Rodičů/Zákonných zástupců. Dále beru na vědomí, že doplňující informace 
týkající se zpracování osobních údajů Účastníka v souvislosti se souborem pravidel a pokynů a 
opatření uvedených v Oddílu 5 písm. b) níže mohou být Účastníkovi poskytnuty a Účastník by také 
informován o tom, aby si tyto doplňující informace pečlivě přečetl. Zejména souhlasím s tím, že 
osobní údaje Účastníka (jak jsou definovány v příloze 1), včetně, ale bez omezení na ty, které jsou 
zařazeny do kategorií uvedených v Oddílu 5 písm. c) nebo e) Informačního oznámení, budou pro 
účely Her předány Národním olympijským výborem (dále jen „NOV“) OV Pekingu 2022 a že tyto 
Osobní údaje budou následně předány ze strany OV Peking 2022 MOV a/nebo příjemcům 
uvedeným v Oddílu 6 Informačního oznámení, včetně těch nacházejících se mimo Čínskou lidovou 
republiku (poznámka: pokud se na Zpracování osobních údajů vztahuje také Obecné nařízení EU o 
ochraně osobních údajů 2016/679 uvedených v Informačním oznámení, zejména ve vztahu k 



Účastníkům z Členského státu Evropské unie, uplatní se i jiné právní důvody než výslovný souhlas 
pro zpracovávání osobních údajů, jak je popsáno v Informačním oznámení). Beru na vědomí, že jsem 
zodpovědný za to, že zajistím, aby veškeré osobní informace o Účastníkovi a mě, které poskytnu, ať 
už přímo nebo prostřednictvím třetích stran, OV Peking 2022 a/nebo MOV v souvislosti s mou účastí 
Účastníka na Hrách, byly správné a aktuální; a 

 f.  jsem informoval(a) Národní olympijský výbor Účastníka o jakémkoli specifickém zdravotním stavu 
nebo potřebě Účastníka. 

 

3. Pořizování a používání záznamů účastníkem 

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že účastí na Hrách se Účastník účastní výjimečné události, která má 
trvalý mezinárodní a historický význam. S ohledem na přijetí účasti na Hrách souhlasím s tím, že 
Účastník bude během Her filmován, fotografován, identifikován a/nebo jinak zaznamenáván. Dále 
souhlasím s tím, že Účastníkův zachycený nebo nahraný záznam (spolu se jménem, podobiznou, 
hlasem, výkonem a životopisnými údaji) může být použit (včetně jejich reprodukce, šíření, sdělování 
veřejnosti a zpřístupňování) v jakémkoli obsahu, formátu a prostřednictvím jakéhokoli média nebo 
technologie, ať již existující nebo vytvořené v budoucnu, bez nároku na odměnu po maximální dobu 
trvání, povoleného platnými právními předpisy, ze strany OV Peking 2022, MOV a jakýmkoli subjektem 
nebo společností, která nyní existuje nebo bude vytvořena a která je přímo či nepřímo ovládaná MOV 
(například Olympijská nadace pro kulturu a dědictví, IOC Television & Marketing Services SA, Olympic 
Channel Services SA a Olympic Broadcasting Services SA) a jejich přidruženými společnostmi (dále jen 
„Přidružené společnosti MOV“) a/nebo třetími stranami jimi pověřené (jako jsou Organizační výbory 
Olympijských her nebo Olympijských her mládeže, Národní olympijské výbory, Mezinárodní sportovní 
federace, marketingoví partneři olympijských her (TOP partneři a provozovatelé televizního vysílání, 
kteří k tomu mají práva), domácí partneři a další komerční partneři, provozovatelé televizního vysílání, 
zpravodajské mediální organizace nebo platformy sociálních médií) v průběhu Her a po jejich skončení 
po maximální dobu, povolenou platnými právními předpisy, v souvislosti s přípravou, průběhem, 
oslavami a propagací Olympijských her, Olympijského hnutí a/nebo MOV a jeho aktivit, a to pro 
komerční i nekomerční účely, avšak s výjimkou jakéhokoli použití které rozhodně nebo zřetelně vytváří 
přímé komerční spojení mezi podobou Účastníka a jakýmkoli výrobkem nebo službou bez souhlasu 
Účastníka s tímto použitím.  
Dále beru na vědomí, že Účastník může pořizovat nebo nahrávat statické a pohyblivé audio a/nebo 
vizuální záznamy v rámci areálu a míst konání Her, kde se konají hry a související akce, jak je určil OV 
Peking 2022 (dále jen „Areály her“), a souhlasím s tím, že MOV je výhradním vlastníkem veškerých 
práv duševního vlastnictví (včetně autorských práv) k takovému obsahu bez dalšího povolení, platby 
nebo náhrady vůči Účastníkovi nebo komukoli, kdo jedná jménem Účastníka, a tímto postupuji veškerá 
práva, která Účastník může mít k takovému obsahu, na MOV. V rozsahu povoleném platnými zákony 
tímto souhlasím s tím, že se vzdávám jakýchkoli osobnostních práv, která Účastník může mít ve vztahu 
k takovému obsahu, vůči OV Peking 2022, MOV a jimi pověřeným třetím stranám, včetně mimo jiné 
práva vytvářet odvozená díla, nebo že tato práva nebudu uplatňovat. 
V souladu s výše uvedeným beru na vědomí, že MOV tímto uděluje Účastníkovi omezenou a 
odvolatelnou licenci k použití statických a pohyblivých audio a/nebo vizuálních záznamů, které 
Účastník pořídí nebo zaznamená v Areálu her, za předpokladu, že takové použití je osobní, nekomerční 
a nepropagační a že je jinak v souladu s dalšími požadavky MOV (včetně Směrnic MOV pro sociální a 
digitální média). Beru na vědomí, že Účastník je výhradně zodpovědný za použití těchto statických a 
pohyblivých záznamů a následně Účastník zbavuje OV Peking 2022, MOV, Přidružené společnosti MOV 
a jimi pověřené třetí strany (a jejich příslušné členy, ředitele, funkcionáře, zaměstnance, dobrovolníky, 
smluvní partnery nebo zástupce) (dále „Strany zbavené odpovědnosti“) jakékoli odpovědnosti v 
souvislosti s nimi. 
 

4. Pravomoc vedoucího mise 

Tímto neodvolatelně zplnomocňuji osobu určenou NOV jako Vedoucí mise (dále jen „Vedoucí mise“), 
aby poskytla nezbytný souhlas: 



a. aby se Účastník mohl zúčastnit jakékoli akce nebo programu v souvislosti s Hrami, včetně, ale bez 
omezení na kulturní akce a vzdělávací aktivity); 

b. aby bylo účastníkovi poskytnuto lékařské ošetření v případě jakéhokoli zranění, infekce nebo 
nemoci v době, kdy je Účastník v Čínské lidové republice na Hrách; a 

c. pro jakákoli specifická opatření, včetně těch, která lze považovat za lékařské úkony, přijatá a 
prováděná OV Peking 2022, čínskými orgány, MOV a dalšími subjekty podílejícími se na provádění 
takových opatření, obsažených v souboru pravidel a pokynů (včetně jejich případných aktualizací), 
jako jsou Pravidla, jejichž cílem je ochrana zdraví všech účastníků a bezpečného konání Her, 
zejména v souvislosti s koronavirovým onemocněním (COVID-19) a dalšími infekčními nemocemi a 
zároveň účasti na Hrách (včetně cesty na Hry a z Her a příprav na ně).  

V této souvislosti je Vedoucí mise oprávněn podepsat jakýkoli souhlas, licenci nebo zproštění 
odpovědnosti ve vztahu k Účastníkovi a jeho účasti na uvedených akcích. NOV a/nebo Vedoucí mise je 
oprávněn jmenovat náhradníka nebo delegovat všechny nebo část těchto pravomocí na jiné osoby 
podle svého výběru. 
 

5. Zproštění, zřeknutí se a souhlas 

Rozumím tomu, že účast na Hrách může znamenat vystavení se určitým rizikům (např. zranění, ztráta 
majetku, infekční onemocnění), která i přes veškerou péči ze strany OV Peking 2022, čínských orgánů, 
MOV a Přidružených společností MOV nemusí být zcela vyloučena: 
a. Souhlasím s tím, že se účastník zúčastní Her na vlastní riziko a na vlastní zodpovědnost, včetně 

případného dopadu na Účastníkovu účast a/nebo na jeho výkon na Hrách, vážného zranění nebo 
dokonce smrti způsobené potenciálním vystavením zdravotním rizikům, jako je přenos COVID-19 a 
jiných infekčních onemocnění, během účasti na Hrách (včetně cesty na Hry/z Her a přípravy na Hry), 
a/nebo specifického opatření ke zmírnění rizika takového vystavení; že je Účastník zodpovědný za 
přijetí veškerých přiměřených opatření na ochranu před riziky spojenými s účastí. 

b. Upozornil jsem Účastníka, aby byl seznámen s a měl informace o konkrétních opatřeních a 
pravidlech přijatých a prováděných ze strany OV Peking 2022, čínských orgánů, MOV a dalších 
subjektů zapojených do provádění těchto opatření, která budou zahrnuta do souboru pravidel a 
pokynů (včetně jejich případných aktualizací) uvedených v Oddílu 4 písm. c) výše, a aby chápal 
význam jejich plného dodržování jako podmínky pro udělení a zachování akreditace Účastníka pro 
Hry. 

c. Rovněž jsem Účastníka upozornil, že některá z těchto opatření mohou být považována za lékařské 
úkony podléhající výslovnému souhlasu Účastníka a mohou vyžadovat shromažďování a zpracování 
osobních údajů Účastníka, včetně informací týkajících se zdravotního stavu. Dále jsem Účastníka 
upozornil, že osobní údaje Účastníka mohou být sdíleny především s OV Peking 2022 a čínskými 
úřady a v případě potřeby s MOV, organizací Účastníka, poskytovateli zdravotnických služeb a 
dalšími subjekty zapojenými do provádění těchto opatření. V této souvislosti jsem Účastníka dále 
informoval, že, pokud je vyžadován souhlas s lékařským úkonem a/nebo se zpracováním osobních 
údajů Účastníka, bude absence takového souhlasu považována za odmítnutí dodržovat souboru 
pravidel a pokynů uvedených v Oddílu 4 písm. c) výše a může vést k odnětí akreditace Účastníka. V 
rozsahu povoleném platnými právními předpisy já, jako Rodič/Zákonný zástupce Účastníka, tímto 
jménem Účastníka souhlasím s jeho spoluprací v rámci těchto opatření, se zpracováním osobních 
údajů Účastníka a s a dalšími ustanoveními v nich uvedenými.  

d. Souhlasím s tím, že Účastník je zodpovědný za veškerý majetek, který si do místa konání Her 
dopravil, a že Strany zbavené odpovědnosti nenesou žádnou odpovědnost za případnou ztrátu nebo 
poškození tohoto majetku. 

e. V maximálním rozsahu přípustném podle platných právních předpisů (i) souhlasím s tím, že Účastník 
neodvolatelně zbavuje Zproštěné strany jakékoli odpovědnosti za jakýkoli druh ztráty, zranění, 
infekční onemocnění nebo škodu, které může účastník utrpět nebo jimž může být vystaven v 
souvislosti s účastí Účastníka na Hrách a (ii) bez ohledu na výše uvedené, v jakémkoli případě, kdy 
jsou Zproštěné strany odpovědné za jakoukoli škodu, kterou Účastník utrpěl podle platných 
právních předpisů, souhlasím s tím, že odpovědnost Zproštěných stran je omezena na výši skutečné 
a přímé náhrady škody, která Účastníkovi přiměřeně vznikne. 



 

6. Rozhodčí řízení 

Pokud MOV písemně nesjedná jinak, veškeré spory nebo nároky vzniklé z nebo v souvislosti s tímto 
Formulářem, které nelze vyřešit smírnou cestou, budou předloženy výhradně Arbitrážnímu soudu pro 
sport (dále jen „CAS“) ke konečnému a závaznému rozhodčímu řízení v souladu s Kodexem sportovního 
rozhodčího řízení. Sídlo rozhodčího soudu je v Lausanne, Švýcarsko, jazykem řízení je angličtina. 
Rozhodnutí CAS jsou konečná, závazná a nelze se proti nim odvolat, s výhradou odvolání ke 
Švýcarskému federálnímu soudu. 
Tímto se vzdávám práva na vznesení jakéhokoli nároku, zahájení rozhodčího řízení nebo soudního 
sporu nebo na jakoukoli jinou formu nápravy u jakéhokoli jiného soudu nebo tribunálu, pokud MOV 
písemně nesjedná jinak. 
 

7. Rozhodné právo 

Souhlasím s tím, že tento Formulář se bude interpretovat v souladu se švýcarským právem bez ohledu 
na jeho kolizní normy. 
 

POTVRZENÍ RODIČE/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

 Potvrzuji, že jsem si přečetl(a), porozuměl(a) a souhlasím se všemi ustanoveními tohoto Formuláře a že můj níže 
uvedený podpis je pravý a je to podpis níže uvedeného Rodiče/Zákonného zástupce. 

Celé jméno 
Rodiče/Zákonného zástupce 

 

Podpis Rodiče/Zákonného 
zástupce 

 Datum D D / M M / R R R R 

 

POTVRZENÍ NÁRODNÍHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 

NOV tímto zaručuje, že výše uvedená osoba, která podepsala tento formulář je Rodičem/Zákonným 
zástupcem Účastníka, že níže uvedená osoba je řádně zmocněna k podpisu a zastupování NOV a 
potvrzuje, že náš Vedoucí mise (uvedený níže) převzal odpovědnost za Účastníka způsobem uvedeným 
v Oddílu 4 výše. 
 

Celé jméno Vedoucího 
mise NOV 

 

Podpis Vedoucího mise 
NOV 

 Datum D D / M M / R R R R 

 
Celé jméno oprávněného 
zástupce NOV 

 

Podpis oprávněného 
zástupce NOV 

 Razítko NOV (pokud 
je vyžadováno podle 
stanov NOV). 

 

Datum D D / M M / R R R R 

 
Vyplněné formuláře je třeba zaslat zpět Organizačnímu výboru Peking 2022. Tento formulář musí 
být přiložen k formuláři Podmínky účasti pro Účastníka. 
  



Zimní olympijské hry Peking 2022 
Podmínky účasti NOV: PŘÍLOHA 1 
 
INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ A DALŠÍCH 
AKREDITOVANÝCH OSOB PRO ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY PEKING 2022 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE – ČTĚTE POZORNĚ 
 
Tento dokument obsahuje důležité informace týkající se zpracování Osobních údajů účastníků a 
dalších osob, které žádají o Akreditaci nebo Průkaz hosta na XXIV. zimní olympijské hry v Čínské 
lidové republice. Jsou zde uvedeny organizace odpovědné za zpracování Osobních údajů 
Akreditovaných osob, klíčové účely, pro které jsou tyto údaje zpracovávány, jakož i příslušné 
postupy a podmínky. Toto oznámení rovněž vysvětluje, jak mohou Akreditované osoby uplatnit 
svá práva podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Osobní údaje 
Akreditovaných osob budou používány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelů uvedených 
v tomto Informačním oznámení, které se mohou lišit v závislosti na funkci každé Akreditované 
osoby na zimních olympijských hrách Peking 2022. Z tohoto důvodu se některá ustanovení platná 
pro Účastníky nemusí použít na jiné Akreditované osoby. Pokud žádáte o Akreditaci nebo Průkaz 
hosta, přečtěte si pozorně toto oznámení a ujistěte se, že mu rozumíte. 

 
1. Definice 
V tomto Informačním oznámení platí následující definice: 
a. „Akreditace“ znamená „Olympijská identifikační a akreditační karta“ poskytovaná Akreditovaným 

osobám, která určuje totožnost svého držitele a opravňuje jej k účasti na zimních olympijských 
hrách Peking 2022. OIAK je oficiální olympijský dokument, který Akreditované osobě poskytuje 
nezbytný přístup k výkonu určité funkce během zimních olympijských her Peking 2022, a (pro 
způsobilé kategorie) slouží jako oficiální cestovní doklad, který spolu s cestovním pasem opravňuje 
Akreditované osoby ke vstupu do země hostitele zimních olympijských her Peking 2022. 

b. „Akreditované osoby“ znamená (i) všechny osoby, které žádají o nebo jimž bylo uděleno právo mít 
akreditaci pro zimní olympijské hry Peking 2022, včetně, ale bez omezení na Účastníky a také 
zaměstnance, zástupce a smluvní partnery Národních olympijských výborů, Mezinárodní federace, 
OV Peking 2022, MOV, Přidružené společnosti MOV, provozovatele televizního vysílání, média a 
další subjekty uvedené v Oddílu 6 a (ii) všechny osoby, které žádají o nebo jim byl udělen Průkaz 
hosta na zimní olympijské hry v Pekingu 2022, včetně, ale bez omezení na Průkaz hosta pro 
Olympijské vesnice, Mezinárodní vysílací centrum, Hlavní tiskové střediska, hotel olympijské rodiny 
a pro místa konání soutěží, a Průkazy ke vstupu na tréning do míst konání tréninků a soutěží. 

c.  „Povolenými účely“ se rozumí účely uvedené v Oddílu 4 níže. 
d. „OV Peking 2022“ znamená Organizační výbor zimních olympijských a paralympijských her v 

Pekingu v roce 2022. 
e. „Průkaz hosta“ znamená jmenovité karty, které umožňují dočasný vstup pro návštěvy osobám, 

které nejsou akreditovány nebo jejichž akreditace neumožňuje automatický vstup do některých 
kontrolovaných olympijských objektů. Patří sem mimo jiné Průkazy hosta pro Olympijské vesnice, 
Mezinárodní vysílací centrum, Hlavní tiskové středisko, hotel olympijské rodiny a pro místa konání 
soutěží a Průkazy ke vstupu na tréning do míst konání tréninků a soutěží. 

f.   „MOV“ znamená Mezinárodní olympijský výbor. 
g. „Přidružené společnosti MOV“ znamená jakýkoli subjekt, který nyní existuje nebo bude vytvořen a 

který je přímo nebo nepřímo ovládaný MOV, včetně, ale bez omezení na Olympic Broadcasting 
Services SA (Švýcarsko), Olympic Broadcasting Services S.L. (Španělsko), Olympic Channel Services 
SA (Švýcarsko), Olympic Channel Services S.L. (Španělsko), IOC Television & Marketing Services SA 
(Švýcarsko), the Olympic Foundation (Švýcarsko), The Olympic Foundation for Culture and Heritage 
(Švýcarsko), the International Olympic Truce Centre (Řecko), the Olympic Refuge Foundation 
(Švýcarsko) a the Foundation for Universal Olympic Ethics (Švýcarsko). 



h. „Zimní olympijské hry Peking 2022“ znamená XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu, Čínská lidová 
republika, včetně všech sportovních soutěží, ceremoniálů, kulturních akcí, štafety s pochodní a 
dalších aktivit pořádaných OV Peking 2022 a MOV v souvislosti s nimi. 

i. „Účastníci“ znamená sportovci, trenéři, Vedoucí mise, funkcionáři týmů a další členové delegací 
Národních olympijských výborů, kteří se účastní zimních olympijských her Peking 2022.  

j. „Osobní údaje“ znamená veškeré informace týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných 
Akreditovaných osob. 

k. „Zpracování“ (a jeho odvozeniny) znamená jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou 
prováděny s Osobními údaji nebo na souborech Osobních údajů, ať už automatizovanými 
prostředky, či nikoli. 

l. „Zodpovědná organizace“ znamená jakákoliv organizace, která žádá o Akreditaci pro své 
Akreditované osoby, která je zodpovědná za shromažďování a předkládání určitých Osobních údajů 
a dalších akreditačních informací OV Peking 2022 jménem každé Akreditované osoby, u níž žádá o 
Akreditaci. 

 
2. Odpovědnost za zpracování osobních údajů 
Osobní údaje Akreditovaných osob bude OV Peking 2022 a MOV zpracovávat pro účely a způsobem 
popsaným v tomto Informačním oznámení. Pokud to bude považováno za nezbytné pro Oprávněné 
účely (např. ve vztahu k Akreditovaným osobám, které jsou nezletilé nebo nemají právní způsobilost 
podle právních předpisů země svého bydliště), může OV Peking 2022 a MOV zpracovávat také Osobní 
údaje, které se týkají Rodičů, Zákonných zástupců nebo doprovodu Akreditovaných osob. Žádáme 
Akreditované osoby, aby tyto třetí strany informovaly o obsahu tohoto Informačního oznámení 
 
Aniž by byla omezena jejich způsobilost jednat společně nebo samostatně, jak to vyžaduje nejlepší 
zájem zimních olympijských her Peking 2022, OV Peking 2022 a MOV si rozdělili své příslušné 
zodpovědnosti takto: OV Peking 2022 je primárně zodpovědný za Oprávněné účely popsané v Oddílu 
4 písm. a), b), c) a d) a MOV je primárně zodpovědný za Oprávněné účely popsané v Oddílu 4 písm. e), 
f), g) a h).  

 
Peking 2022 a MOV si vyhrazují právo doplnit nebo upravit informace obsažené v tomto dokumentu, 
pokud to budou považovat za nezbytné pro úspěch zimních olympijských her Peking 2022. V případě 
jakéhokoli Zpracování Osobních údajů Akreditovaných osob, které není popsáno v tomto Informačním 
oznámení, poskytne OV Peking 2022 a MOV dotčeným Akreditovaným osobám odpovídající informace 
v souladu s platnými právními předpisy. 

 
3. Shromažďování osobních údajů akreditovaných osob 
Osobní údaje Akreditovaných osob se shromažďují při různých příležitostech podle potřeby pro 
přípravu, propagaci, prezentaci, konání nebo jinak pro úspěch zimních olympijských her Peking 2022 a 
zejména tehdy, když Akreditované osoby: 
a. žádají o Akreditaci nebo Průkaz hosta a dokončí registrační proces k účasti na zimních olympijských 

hrách Peking 2022 prostřednictvím své Zodpovědné organizace; 
b. obdrží služby, jako je ubytování, doprava, stravování, asistence nebo zdravotní péče; 
c.   cestují do Čínské lidové republiky a zpět za účelem zimních olympijských her Peking 2022; 
d. jsou fotografovány nebo filmovány u příležitosti zimních olympijských her Peking 2022 nebo jsou 

jiným způsobem součástí mediálního pokrytí zimních olympijských her Peking 2022; 
e. jsou zapojeny do jakéhokoli disciplinárního řízení souvisejícího s podezřením na nebo skutečným 

porušením pravidel platných pro Akreditované osoby nebo jiného právního postupu v souvislosti se 
zimními olympijskými hrami Peking 2022; 

f. jsou zapojeny do výzkumného projektu prováděného u příležitosti zimních olympijských her Peking 
2022; 

g.  se účastní jakékoli činnosti v souvislosti se zimními olympijskými hrami Peking 2022; 
h. podléhají opatřením prováděným OV Peking 2022, čínskými orgány, MOV a dalšími zúčastněnými 

stranami u příležitosti zimních olympijských her Peking 2022, aby chránily zdraví všech 



Akreditovaných osob a zajistili bezpečné konání zimních olympijských her Peking 2022, zejména 
proti rizikům vážného ohrožení zdraví nebo dokonce úmrtí v důsledku možného vystavení 
akreditovaných osob zdravotním rizikům, jako je např. přenosu COVID-19 a dalších infekčních 
onemocnění během účasti na zimních olympijských hrách Peking 2022; 

i.   se kvalifikují pro účast na zimních olympijských hrách Peking 2022 (pouze Účastníci); 
j.   soutěží na zimních olympijských hrách Peking 2022 (pouze Účastníci); 
k.  podléhají antidopingovým kontrolám a postupům (pouze Účastníci). 
 
Obecně platí, že OV Peking 2022 obdrží Osobní údaje Akreditovaných osob zprostředkovaně 
prostřednictvím Odpovědných organizací Akreditovaných osob. Kromě toho může OV Peking 2022 za 
určitých okolností získávat Osobní údaje Akreditovaných osob od třetích stran, pokud jsou tyto osobní 
údaje nezbytné pro Oprávněné účely uvedené v Oddílu 4. 
 
4. Oprávněné účely  
Osobní údaje Akreditovaných osob budou zpracovávány ze strany OV Peking 2022 a MOV pro 
následující oprávněné účely: 
a. umožnění účasti Účastníkům na sportovních soutěžích a dalších aktivitách pořádaných u 

příležitosti zimních olympijských her Peking 2022 (včetně kulturních a vzdělávacích akcí) a obecně 
umožnění Akreditovaným osobám plnit jejich úlohu a poslání na zimních olympijských hrách 2022 
v Pekingu a přípravu, účast na a konání zimních olympijských her Peking 2022. Klíčové činnosti 
zahrnují: přezkoumání žádostí o Akreditace a Průkazy hostů a jejich správu v rámci zimních 
olympijských hrách Peking 2022 (včetně všech souvisejících práv a nároků), sportovní přihlášky, 
kvalifikační systémy a ověřování, zda Akreditované osoby splňují požadavky, Proces registrace 
delegací, plánování a sestavování harmonogramů, zobrazování informací v místech konání 
zimních olympijských her Peking 2022 pro prezentaci Účastníků; 

b. usnadnění cesty do Čínské lidové republiky, z ní a pobytu v ní pro účely zimních olympijských her 
Peking 2022 a poskytování služeb pro zlepšení zážitků Akreditovaných osob na zimních 
olympijských hrách Peking 2022. Klíčové činnosti zahrnují: poskytování cestovních služeb, 
ubytování a souvisejících služeb (v olympijské vesnici nebo případně v jiných ubytovacích 
zařízeních), dopravu, komunikační systémy; 

c. zajištění bezpečnosti Akreditovaných osob a zimních olympijských her Peking 2022. Klíčové 
činnosti zahrnují: hodnocení bezpečnostních rizik, kontroly přístupu (včetně používání systému pro 
rozpoznávání obličeje a screeningových testů pro COVID-19) a kamerový dohled v místech konání 
zimních olympijských her Peking 2022 a v jejich okolí; 

d. ochrana zdraví a pohody Akreditovaných osob. Klíčové činnosti zahrnují: poskytování zdravotní 
péče, pojištění a lékařských služeb Akreditovaným osobám u příležitosti konání zimních 
olympijských her Peking 2022, provádění opatření na ochranu před riziky vážných tělesných 
zranění nebo dokonce úmrtí vzniklých z potenciálního vystavení Akreditovaných osob zdravotním 
rizikům, jako je přenos COVID-19 a dalších infekčních onemocnění během účasti na zimních 
olympijských hrách Peking 2022, monitorování a léčbu zranění, nemocí, infekčních onemocnění 
nebo jiných zdravotních stavů sportovců na zimních olympijských hrách Peking 2022; 

e. ochrana integrity sportovních soutěží zimních olympijských her Peking 2022 a zajišťování souladu 
činností na zimních olympijských hrách Peking 2022 s olympijskou chartou a dalšími pravidly 
platnými pro Účastníky a případně další Akreditované osoby. Klíčové činnosti zahrnují: 
antidopingový program zimních olympijských her Peking 2022 (včetně, ale nikoli výhradně, 
vyšetřování, vyhledávání a/nebo uchovávání důkazů v souvislosti s podezřením na porušení 
Světového antidopingového kodexu a dalších souvisejících předpisů a pravidel), prevence před 
manipulacemi soutěží a obecně identifikace, vyšetřování a stíhání podezření na porušení Etického 
kodexu MOV nebo jeho skutečného porušení (včetně, zejména Pravidel pro prevenci před 
manipulacemi soutěží platných pro zimní olympijské hry Peking 2022) a dalších pravidel platných 
pro Účastníky (jak je podrobně uvedeno v Oddílu 1 formuláře Podmínky účasti); 

f. správa výsledků sportovních soutěží a vedení oficiálních záznamů a dalších relevantních informací 
o zimních olympijských hrách Peking 2022 a Účastnících. Klíčové činnosti zahrnují: služby časomíry 



a bodování, sestavování, ověřování a zveřejňování oficiálních sportovních výsledků (včetně, ale bez 
omezení na sportovní výsledky a informační databáze vyvinuté MOV a společností Olympic 
Channel Services S.L. ve spolupráci s ostatními členy olympijského hnutí), vypracování statistik 
(například na podporu plánování potřeb budoucích zimních olympijských her a optimalizačních 
procesů), historické studie, vědecké a jiné výzkumné projekty (např. prevence zranění a nemocí ve 
sportu) prováděné v průběhu zimních olympijských her Peking 2022 a po jejich skončení; 

g. příprava, propagace a konání zimních olympijských her Peking 2022 a zajištění co nejširšího 
mediálního pokrytí a jejich odkazu. Klíčové činnosti zahrnují: vysílání, zveřejňování nebo přenos 
jakéhokoli obsahu v souvislosti se zimními olympijskými hrami Peking 2022 a jejich odkazu, a to v 
jakémkoli formátu a prostřednictvím jakýchkoli médií nebo technologií (ať již existujících nebo 
vytvořených v budoucnu), provozovaných OV Peking 2022 a/nebo MOV nebo oprávněnými 
vysílacími organizacemi a jinými médii; prezentaci Účastníků a poskytování souvisejících služeb 
médiím, která pokrývají zimní olympijské hry Peking 2022; 

h. plnění zákonných povinností. Klíčové činnosti zahrnují: poskytování Osobních údajů úřadům na 
základě dobré víry OV Peking 2022 a/nebo MOV s tím, že má zákonnou povinnost tak učinit; 

i. komunikace s Akreditovanými osobami a jejich informování o zimních olympijských hrách Peking 
2022 a o aktivitách OV Peking 2022, MOV a olympijského hnutí: Klíčové činnosti zahrnují: zasílání 
sdělení prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem o aktivitách souvisejících se zimními 
olympijskými hrami Peking 2022, zodpovídání dotazů Akreditovaných osob, poskytování 
propagačních nebo marketingových sdělení. 
 

5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů 
Osobní údaje zpracovávané OV Peking 2022 a MOV pro Oprávněné účely lze rozdělit do následujících 
kategorií: 
a. životopisné informace, jako je příjmení a jméno, státní příslušnost, datum narození, pohlaví, 

fotografie, informace z cestovního pasu; 
b. kontaktní a cestovní údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, veřejné účty 

na sociálních sítích, číslo rezervace, informace o příjezdu a odjezdu; 
c. fyziologické informace, jako je výška, hmotnost, biometrické údaje, vzorky krve a moči, nemoci, 

zranění, infekční onemocnění a údaje o obličeji včetně rysů obličeje pro systémy kontroly přístupu 
s rozpoznáváním obličeje; 

d. informace související s účastí na zimních olympijských hrách Peking 2022, jako je číslo akreditace, 
sport(y) a disciplína(y), tým, výkony, výsledky, funkce, národní olympijský výbor, mezinárodní 
federace, registrační číslo; 

e. zdravotní údaje týkající se zdravotního stavu osoby, včetně zdravotních údajů (doporučení lékaře a 
lékařské předpisy, zprávy o lékařských vyšetřeních, laboratorní vyšetření, rentgenové snímky atd); 

f. další relevantní informace nezbytné pro nebo související s ochranou života, těla nebo majetku 
osoby, bezpečností, přípravou, propagací, prezentací a konáním zimních olympijských her Peking 
2022, prevencí před manipulacemi soutěží nebo prováděním antidopingového programu (místo 
pobytu atd.). 

 
6. Příjemci osobních údajů 
OV Peking 2022 a MOV mohou sdílet Osobní údaje, mimo jiné ty, které jsou uvedeny v Oddílu 5 c nebo 
e mezi sebou a s Přidruženými společnostmi MOV a dalšími poskytovateli služeb nebo třetími stranami 
jednajícími jejich jménem, a to za účelem plnění Oprávněných účelů. Kromě toho mohou mít k těmto 
Osobním údajům přístup následující příjemci, pokud to vyžadují jejich příslušné činnosti a povinnosti v 
souvislosti se zimními olympijskými hrami Peking 2022, a OV Peking 2022 a MOV jsou oprávněni s 
těmito příjemci tyto Osobní údaje sdílet, pokud je to nezbytné pro Oprávněné účely: 
a. Mezinárodní federace, které jsou zodpovědné za ovládání svého sportu na zimních olympijských 

hrách Peking 2022; 
b. Národní olympijské výbory, které vybírají a vysílají Účastníky na zimní olympijské hry Peking 2022;  
c. příslušné orgány, včetně všech národních orgánů, které jsou zodpovědné za zajištění bezpečnosti a 

ochrany zimních olympijských her Peking 2022, vstup a pobyt Akreditovaných osob v zemi, a obecně 



plní své poslání podporovat přípravu, propagaci a konání Her v souladu s platnými právními 
předpisy; 

d. Arbitrážní soud pro sport (CAS), kterému byla svěřena pravomoc řešit spory v souvislosti se zimními 
olympijskými hrami Peking 2022; 

e. Mezinárodní testovací agentura (dále jen „ITA“), kterou MOV pověřil úkoly souvisejícími s 
prováděním antidopingového programu v souvislosti se zimními olympijskými hrami Peking 2022; 

f. Světová antidopingová agentura (dále jen „WADA“) a další Antidopingové organizace, které plní své 
poslání v oblasti boje proti dopingu v souladu se Světovým antidopingovým kodexem; 

g.  poskytovatelé pojištění, kteří mohou poskytovat pojišťovací služby Akreditovaným osobám; 
h. poskytovatelé zdravotní péče a lékařských služeb, kteří mohou poskytovat ošetření Akreditovaným 

osobám během jejich pobytu na zimních olympijských hrách Peking 2022; 
i. provozovatelé vysílání a další média, která informují širokou veřejnost o zimních olympijských hrách 

Peking 2022.; 
j. olympijští marketingoví partneři (TOP partneři), domácí sponzoři a další komerční partneři OV 

Peking 2022, kteří poskytují služby v souvislosti se zimními olympijskými hrami Peking 2022 a 
propagují své partnerství s olympijským hnutím; 

k.   poskytovatelé cestovních a ubytovacích služeb, kteří poskytují služby Akreditovaným osobám; 
l.  jakákoli organizace, kterou OV Peking 2022 a/nebo MOV určí jako nabyvatele dědictví a znalostí o 

olympijských hrách Peking 2022 ve prospěch olympijského hnutí nebo jakýchkoli budoucích 
sportovních či kulturních akcí. 

Pokud výše uvedení příjemci považují taková opatření za nezbytná pro Oprávněné účely, mohou 
doplňovat nebo kombinovat veškeré Osobní údaje Akreditovaných osob, které obdrží od OV Peking 
2022 a MOV, s dalšími informacemi, které mají k dispozici. Akreditovaným osobám se doporučuje, aby 
se seznámily s internetovými stránkami nebo jinými oficiálními zdroji informací, které poskytli výše 
uvedení příjemci, pro získání dalších informací ohledně jejich činnosti a souvisejícího Zpracování 
osobních údajů. Osobní údaje budou běžně zpracovávány důvěrným způsobem. Některé Osobní údaje, 
jako např. některé životopisné údaje a informace týkající se účasti Účastníků na zimních olympijských 
hrách Peking 2022 nebo související s porušením pravidel platných pro Akreditované osoby, mohou být 
zveřejněny. 
 
7. Důvody zpracování osobních údajů 
Zpracování osobních údajů Akreditovaných osob je založeno na následujících důvodech, jako je: 
a. nezbytnost s ohledem na umožnění a usnadnění účasti Účastníků na zimních olympijských hrách 

Peking 2022 a obecně na výkon příslušných činností a povinností Akreditovaných osob v souvislosti 
se zimními olympijskými hrami Peking 2022, (viz Oddíl 4 písm. a), b), f) a i)); 

b. důležitý veřejný zájem na zajištění bezpečnosti a ochrany na zimních olympijských hrách Peking 
2022, ochrany zdraví a blaha Akreditovaných osob, provádění antidopingových aktivit, ochrany 
čistých sportovců, zabránění manipulaci soutěží, informovanosti široké veřejnost a propagace 
zimních olympijských her Pekingu 2022 (viz Oddíl 4 písm. c), d), e), f) a g); 

c. oprávněné zájmy OV Peking 2022 a MOV zajistit, aby Akreditované osoby dodržovaly svoji 
povinnost dodržovat ustanovení, která se vztahují na Akreditované osoby (včetně Olympijské charty 
a Etického kodexu MOV), jakož i antidopingová pravidla MOV platná pro Účastníky zimních 
olympijských her Peking 2022, Světový antidopingový kodex a pravidla uvedená v Oddílu 1 
Podmínek účasti na zimních olympijských hrách Peking 2022 a jejich odkaz (viz Oddíl 4) písm. e) a 
g); 

d. platná právní ustanovení opravňující ke Zpracování osobních údajů pro Oprávněné účely, jakož i 
plnění právní povinnosti OV Peking 2022, MOV nebo jiných příjemců uvedených v Oddílu 6 (srov. 
zejména Oddíl 4, bez omezení jeho písm. e) a h); 

e. ochrana životně důležitých zájmů Účastníků nebo jiných fyzických osob při poskytování 
zdravotnických služeb (srov. Oddíl 4 písm. d); a 

f. souhlas Akreditovaných osob, je-li výslovně udělen (srov. Oddíl 4 písm. i), pokud je souhlas příjemce 
vyžadován platnými právními předpisy). 

 



8. Doba uchovávání osobních údajů 
Obecně platí, že zpracování Osobních údajů Akreditovaných osob popsané v tomto Informačním 
oznámení bude ukončeno po uplynutí čtyř let od skončení zimních olympijských her Peking 2022. 
Osobní údaje Akreditovaných osob mohou být uchovávány po delší dobu, pokud je to nezbytné k 
naplnění Oprávněných účelů, včetně, ale bez omezení na informace, které jsou považovány za 
historicky zajímavé (jako jsou sportovní výsledky, klíčové životopisné údaje), které mohou být 
uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely uvedené v Oddílu 4 písm. f) a g) a informace týkající 
se dodržování aktivit na zimních olympijských hrách Peking 2022 v souladu s Olympijskou chartou a 
dalšími pravidly platnými pro Akreditované osoby, zpracovávanými pro účely uvedené v Oddílu 4 písm. 
e) a h). Doby uchovávání platné pro antidopingovou činnost jsou uvedeny v příloze A Mezinárodního 
standardu pro ochranu soukromí a osobních údajů, který je součástí Světového antidopingového 
kodexu, který stanoví, že WADA, MOV a ITA mohou uchovávat Osobní údaje Účastníků po dobu až 10 
let nebo po neomezenou dobu. 
 
9. Zabezpečení osobních údajů 
OV Peking 2022 a MOV budou používat technická a organizační opatření k ochraně Osobních údajů 
před riziky, která mohou nastat v důsledku poškození, zničení, ztráty nebo neoprávněného přístupu v 
souladu s platnými právními předpisy. 
 
10.  Mezinárodní předávání osobních údajů 
OV Peking 2022 a MOV budou zpracovávat Osobní údaje Akreditovaných osob především v Čínské 
lidové republice, kde se konají zimní olympijské hry Peking 2022, a ve Švýcarsku, kde se nachází sídlo 
MOV. Jsou však oprávněny zpřístupnit Osobní údaje Akreditovaných osob subjektům uvedeným v 
Oddílu 6, které se nachází v jiných zemích, a to i mimo Čínskou lidovou republiku a EU/EHP. V takovém 
případě OV Peking 2022 a MOV přijmou opatření vyžadovaná platnými právními předpisy o ochraně 
údajů, aby zajistily, že Osobní údaje těchto Akreditovaných osob budou požívat odpovídající úroveň 
ochrany. 
 
11.  Práva akreditovaných osob 
OV Peking 2022 a MOV jmenovaly osobu odpovědnou za přijímání stížností nebo dotazů týkajících se 
Zpracování osobních údajů Akreditovaných osob, kterou lze kontaktovat na následujících adresách, aby 
uplatnily své právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování 
nebo přijetí automatizovaného rozhodnutí, případně přenositelnosti údajů, jakož i ostatních práv na 
soukromí a digitálních práv: 
a. V případě OV Peking 2022, poštou na následující adresu: Organizační výbor pro zimní olympijské a 

paralympijských hry Peking 2022, č. 68 Shijingshan Road, Peking, Čínská lidová republika.  
b. V případě MOV, prostřednictvím specializovaného portálu MOV, jak je uvedeno v Zásadách ochrany 

soukromí MOV (https://www.olympic.org/privacy-policy) nebo poštou na následující adresu: 
Mezinárodní olympijský výbor, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Oddělení pro právní 
záležitosti, Château de Vidy, 1007 Lausanne, Švýcarsko. Občané EU mohou také kontaktovat 
zástupce MOV v EU, společnost Olympic Broadcasting Services S.L., na následující adrese: Calle de 
Torrelaguna, 75, 28027 Madrid, Španělsko. 

Jakoukoli stížnost v souvislosti se Zpracováním osobních údajů Akreditovaných osob, která nebyla 
vyřízena v přiměřené lhůtě, lze zaslat následujícím orgánům: 
a.  V případě OV Peking 2022, příslušným čínským orgánům odpovědným za ochranu údajů. 
b. V případě MOV, švýcarskému federálnímu komisaři pro ochranu údajů, Feldeggweg 1, CH - 3003 

Bern, Švýcarsko, https://www.edoeb.admin.ch. V případě obyvatel EU, na adresu Agencia Española 
de Protección de Datos, c/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, Španělsko, https://www.aepd.es/. 

 
*** 
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