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Nakládání s osobními údaji  
Informujeme Vás o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí osob na Paralympijských 
hrách Tokio 2020. Pro zpracování akreditací, a pro další povinnosti spojené s účastí na hrách, 
je třeba zpracovat množství osobních údajů. To, které údaje je třeba zpracovávat, určuje 
Mezinárodní paralympijský výbor ve spojení s organizačním výborem her v Tokiu. Bez 
poskytnutí osobních údajů není možné akreditaci (ani navazující činnosti) provést. Český 
paralympijský výbor (ČPV) je vůči daným osobním údajům pouze v pozici zpracovatele, 
neovlivňuje tak jejich rozsah ani účel zpracování. I přes to však ČPV zpracovávané osobní 
údaje chrání se stejně vysokou mírou ochrany, jako každé jiné osobní údaje. Zejména  
se jedná o dostatečné organizační i technické opatření sloužící ke zabránění zneužití 
osobních údajů. 
 

1. Správce osobních údajů: International Paralympic Committee (IPC) a Tokyo 
Organising Committee for Olympic and Paralympic Games (Tokio 2020) 

 
2. Účel zpracování: účast na paralympijských hrách, vstup do země místa konání, 

vyřízení letenek, zajištění ubytování, zajištění dopravních prostředků, bezpečnost 
paralympijských her, ochrana zdraví akreditovaných osob, testování sportovců  
na covid-19 a vše s tím spojené, zajišťování integrity paralympijských her (zejm. 
antidoping), splnění právní povinnosti, marketing a propagace her, komunikace 
s akreditovanými osobami (detailní výpis údajů pro organizační výbor a IPC viz bod 4. 
dokumentu ANNEX 1B). 

 
3. Kategorie osobních dat: 
- biografické údaje (jméno a příjmení, národnost, datum narození, pohlaví, údaje 

z pasu); 

- kontaktní a cestovní údaje (adresa bydliště, e-mail, tel. číslo; informace o příletu  

a odletu); 

- údaje o zdravotním a tělesném stavu (výška, váha, vzorky krve, vzorky moči, nemoci, 

zranění, lékařské zprávy, trvale užívané léky, lékařské posudky, biometrické údaje  

a údaje o obličejových rysech pro systémy rozpoznávání tváří); 

- sportovní údaje (sport, disciplína, výsledky, členství v týmech atd.); 

- další údaje potřebné pro ochranu zdraví, životů a majetku, příprava, propagace  

a účast na paralympijských hrách Tokio 2020, ochraně před podváděním při hrách 

(antidoping, hlášení místa pobytu). 

 

4. Příjemci osobních údajů: IPC, mezinárodní sportovní federace, organizační výbor her 
Tokio 2020, ČPV, relevantní národní autority, mezinárodní antidopingová agentura, 
antidopingový výbor ČR, poskytovatelé pojištění, poskytovatelé zdravotní péče, 
média, marketingoví partneři, poskytovatelé ubytování/transportu, aj. dle rozhodnutí 
Správce. 
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5. Doba zpracování osobních údajů: 4 roky po skončení her, s výjimkami (antidoping, 
záznam historických událostí), některé informace tedy např. 10 let nebo neomezeně. 

 
6. Dochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. 

 
7. Kam se obrátit: enquiry.tokyo2020.org nebo Paralympic.org/privacy 

 
8. Audiovizuální záznamy (příloha ANNEX 2B): akreditovaní účastníci her, mohou být  

u příležitosti paralympijských her Tokio 2020 natáčeni a fotografováni. Fotografie 
pořízené během her, mohou být použity spolu s relevantními informacemi jako 
součást mediálního pokrytí paralympijských her Tokio 2020, nebo použity 
v souvislosti s informováním veřejnosti o paralympijských hrách Tokio 2020, či jen  
o běžném informování a propagaci paralympijského hnutí.  
 
Akreditovaný účastník se bude účastnit jedinečné události, která má přetrvávající 
historický význam. S ohledem na souhlas se svojí účastí na hrách, akreditovaný 
účastník souhlasí s tím, že bude natáčen, přenášen v televizi, fotografován, 
identifikován a / nebo jinak během paralympijských her Tokio 2020 zaznamenáván  
a že jeho/její fotografie/video záznam, může být použit společně se jménem, 
podobou, hlasem, výkony a biografickými údaji, včetně reprodukce, distribuce,  
v komunikaci směrem k veřejnosti a zpřístupněny v jakémkoli obsahu, formátu  
a prostřednictvím jakéhokoli média nebo technologie, ať již nyní existující nebo která 
bude vytvořená v budoucnosti, bez placení, po maximální dobu povolenou dle zákona 
a to organizačním výborem Tokio 2020, IPC, přidruženým organizacemi IPC, nebo 
třetími stranami, které autorizují, například organizační výbory paralympijských her, 
národní paralympijské výbory, mezinárodní sportovní federace, Paralympijští 
marketingoví partneři (celosvětoví paralympijští partneři a držitelé vysílacích práv), 
domácí sponzoři, sdělovací prostředky nebo platformy sociálních médií během a po 
paralympijských hrách Tokio 2020 a to po maximální dobu povolenou zákonem, který 
se vztahuje k přípravě, konání, oslavě a propagaci paralympijských her Tokio 2020, 
paralympijského hnutí a / nebo aktivit IPC za komerční a nekomerční účely, avšak 
která vylučují jakékoli použití, které rozhodně nebo nápadně vytváří přímé obchodní 
spojení mezi podobou akreditované osoby a jakýmkoli produktem nebo službou, bez 
jeho souhlasu. 
 
Akreditovaný účastník může fotografovat a nahrávat a / nebo pořizovat zvukové 
záznamy v okolí sportovišť a oblastí konání paralympijských her Tokio 2020  
a akreditovaný účastník souhlasí s tím, že IPC je výhradním vlastníkem všech práv 
duševního vlastnictví (včetně autorských práv, zejména práv stanovených v článcích 
27 a 28 japonského zákona o autorských právech z roku 1970) takového obsahu a to 
bez předchozího souhlasu akreditovaných osob, nebo jejich platby nebo kompenzace 
jim či osobám, které jednají jejich jménem. Akreditovaný účastník tímto převádí  
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všechna práva, která mohou mít v souvislosti s takovýmto obsahem, IPC.  
V rozsahu povoleném platnými zákony, akreditovaný účastník tímto souhlasí, že se 
nebude domáhat žádného morálního práva, které mohou mít, pokud jde o takový 
obsah, vůči organizačnímu výboru Tokio 2020, IPC a jimi autorizovaným třetím 
stranám. 
 
Akreditovaný účastník bere na vědomí, že jim tímto IPC uděluje povolení s omezenou 
a odvolatelnou licencí, použít fotografie a video záznamy a / nebo zvukové záznamy, 
které pořídí akreditovaný účastník v oblasti definované jako Games Areas, pro 
osobní, nekomerční a nepropagační účely a bude dodržovat veškerá další nařízení IPC 
(včetně pravidel určených pro všechny akreditované účastníky her - IPC Digital Media 
Guidelines). Akreditovaný účastník bere na vědomí, že je plně zodpovědný za použití 
svých fotografií, video záznamů a s jejich pořízením a použitím poté zbavuje 
odpovědnosti organizační výbor Tokio 2020, IPC a autorizované třetí strany. 
 

 
Součástí e-mailu je příloha ANNEX 1B a 2B, která detailně popisuje výtah výše uvedených 
nejdůležitějších informací 
 
 

mailto:office@paralympic.cz
https://paralympic.cz/wp-content/uploads/2020_01_13-IPC-Digital-Media-Guidelines-Tokyo-2020-FINAL.pdf
https://paralympic.cz/wp-content/uploads/2020_01_13-IPC-Digital-Media-Guidelines-Tokyo-2020-FINAL.pdf

