Tokyo 2020 - Addendum to the Responsible Organisation Undertaking

Dodatek závazku zodpovědné organizace, která provádí akreditaci účastníků:
Účastníci her musí:
a. Vzít na vědomí konkrétních protiopatření – tzv. Countermeasures pořadatele TOKYO 2020, japonských
orgánů, Mezinárodního olympijského výboru (dále jen IOC) a Mezinárodního paralympijského výboru
(dále jen IPC), která jsou nutná k zajištění bezpečného průběhu a ochraně zdraví všech účastníků her,
opatření se týkají zejména vážných zranění či dokonce smrti, způsobené vystavením možným
zdravotním rizikům, jako je přenos covid-19 či jiné infekční nemoci nebo z důvodu extrémních teplot
v Japonsku, jak během závodů, tak při přepravě.
b. Pořadatel v současné době nemůže všechny účastníky seznámit se všemi finálními protiopatřeními
(Countermeasures), která budou implementována ani s pravidly a postupy, kterými se budou pravidla
realizovat. Protiopatření, o kterých se v současné době uvažuje, se týkají cesty a vstupu do země;
dodržování fyzického odstupu; osobních ochranných pomůcek a hygieny; jídla a pití;
testování/trasování/izolace; poskytování informací a očkování.
c. Některá protiopatření mohou být brána jako lékařské úkony, na základě výslovného souhlasu pacienta.
Protiopatření mohou také požadovat přímé či nepřímé shromažďování a zpracování osobních údajů
účastníků, včetně informací o zdravotním stavu za účelem zajištění bezpečnosti akreditovaných
účastníků a bezpečností her a také k ochraně zdraví a duševní pohody akreditovaných účastníků, tak
jak je uvedeno v paragrafu 4, bod c) a d) v příloze Annex 1B. Takové údaje mohou být sdíleny primárně
s pořadatelem Tokyo 2020 a japonskými autoritami a tam, kde to bude nezbytné, také s IOC, IPC,
s organizací, která účastníka akreditovala, poskytovatelem lékařského zabezpečení a dalšími subjekty,
které jsou zapojeni do protiopatření, ať už sídlící v nebo mimo jurisdikci pobytu akreditované osoby,
nebo jsou jinak zpracovávány jakýmkoli způsobem, který může vyžadovat zvláštní odůvodnění, třeba
jako je výslovný souhlas Akreditovaných osob podle platných zákonů a předpisů. Akreditovaným
osobám mohou být podány doplňující informace týkající se zpracování osobních údajů v kontextu
protiopatření a Pravidly pro účastníky her (tzv. příručka PLAYBOOK), definovány níže.
d. Protiopatření a povinná pravidla platná pro každou kategorii Akreditovaných osob, budou podrobně
popsána v souboru pravidel a pokynů - Pravidla pro účastníky her (tzv. PLAYBOOK; včetně jejich
aktualizací) vytvořených pořadatelem Tokyo 2020, japonskými úřady, IOC, IPC a dalšími zúčastněnými
stranami her. Příručky Playbook jsou dostupné na webu Tokyo 2020 - https://www.olympic.org/tokyo2020-playbooks a mohou být čas od času aktualizovány. Je proto zásadní, aby se všechny akreditované
osoby s Playbooky seznámily a průběžně se o obsahu příruček informovaly a aby rozuměly důležitosti
plného dodržování pravidel v nich obsažených.
e. Podmínkou pro udělení a udržení akreditace (PIAC – paralympijská akreditace) je přísné dodržování
pravidel akreditovaných osob, která jsou uvedena v příručkách Playbook a stejně tak jakýchkoliv
dalších pokynů, které vydá pořadatel Tokyo 2020, japonské úřady, IOC nebo IPC. Pokud realizování
těchto pravidel nebo pokynů vyžaduje souhlas Akreditovaných osob se zdravotním úkonem a / nebo
se zpracováním jejich osobních údajů, bude absence takového souhlasu považována za odmítnutí
dodržování uvedených pravidel nebo pokynů a může mít za následek odebrání akreditace
akreditované osoby.
f. Navzdory výše uvedenému a veškeré poskytnuté péči pořadatele Tokyo 2020, japonských úřadů, IOC,
IPC a dalších zúčastněných stran her, je nemožné plně vyloučit rizika uvedená výše a / nebo dopady
těchto rizik či těchto protiopatření na účast akreditované osoby, případně jejich výkonu na hrách,
a proto se akreditované osoby zúčastní her na své vlastní riziko a na vlastní odpovědnost.

