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Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 
ZAŁĄCZNIK 1A 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
UCZESTNIKÓW I INNYCH OSÓB AKREDYTOWANYCH NA 
IGRZYSKA XXIII OLIMPIADY TOKIO 2020 (Igrzyska) 

 

 

WAŻNE INFORMACJE - PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ 

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników i innych osób wymagających 
akredytacji lub Przepustki Gościa na Igrzyska. Wskazuje on organizacje odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych Osób 
akredytowanych, główne cele przetwarzania tych danych, a także obowiązujące zasady i warunki. W niniejszej klauzuli 
informacyjnej wyjaśniono również, w jaki sposób Osoby akredytowane mogą wykonywać swoje prawa wynikające 
z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Dane osobowe Osoby akredytowanej będą wykorzystywane wyłącznie w celu 
osiągnięcia celów określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej, które mogą się różnić w zależności od funkcji danej Osoby 
akredytowanej na Igrzyskach. Z tego powodu niektóre przepisy mające zastosowanie do uczestników nie dotyczą innych Osób 
akredytowanych. Osoba ubiegająca się o akredytację lub Przepustkę Gościa powinna uważnie przeczytać to powiadomienie i 
upewnić się, że je rozumie. 

1. Definicje 

W niniejszej klauzuli informacyjnej zastosowanie mają następujące definicje: 

a. „Akredytacja” oznacza „Olimpijską kartę identyfikacyjną i akredytacyjną” (OIAC) przyznawaną Osobom 
akredytowanym w celu potwierdzenia, że są one uprawnione do obecności na Igrzyskach . OIAC działa jako oficjalny 
dokument olimpijski, zapewniający Osobie akredytowanej dostęp niezbędny do pełnienia określonej funkcji podczas 
Igrzysk oraz (dla kwalifikujących się kategorii) jako oficjalny dokument podróży, który wraz z paszportem Osoby 
akredytowanej upoważnia do wjazdu do kraju gospodarza Igrzysk. 

b. „Osoby akredytowane” oznaczają (i) wszystkie osoby ubiegające się o przyznanie lub którym przyznano prawo do 
akredytacji na Igrzyska, w tym między innymi Uczestników, a także pracowników, przedstawicieli i kontrahentów 
krajowych komitetów olimpijskich, federacji międzynarodowych, Tokio 2020, MKOl, podmioty stowarzyszone MKOl, 
nadawców posiadających prawa transmisyjne, media i inne podmioty wymienione w sekcji 6 oraz (ii) wszystkie osoby 
ubiegające się o Przepustkę Gościa lub którym przyznano Przepustkę Gościa na miejsce Igrzysk, w tym, bez ograniczeń, 
Przepustki Gościa do wiosek olimpijskich, Międzynarodowego Centrum Nadawczego, Głównego Centrum Prasowego, 
Hotelu Rodziny Olimpijskiej i obiektów, w których będą odbywały się zawody, jak również Przepustki Treningowe do 
obiektów treningowych i obiektów, w których będą odbywały się zawody. 

c. „Autoryzowane cele” oznaczają cele, o których mowa w sekcji 4 poniżej. 

d. „Przepustka Gościa” oznacza karty imienne, które zapewniają możliwość ograniczonego czasowo dostępu osobom 
nieakredytowanym lub których akredytacja nie pozwala na automatyczny dostęp do niektórych kontrolowanych 
obiektów olimpijskich. Obejmuje to między innymi Przepustki Gościa do wiosek olimpijskich, Międzynarodowego 
Centrum Nadawczego, Głównego Centrum Prasowego, Hotelu Rodziny Olimpijskiej i obiektów, w których będą 
odbywały się zawody, jak również Przepustki Treningowe do obiektów treningowych i obiektów, w których będą 
odbywały się zawody. 

e. „MKOl” oznacza Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 

f. „Podmioty stowarzyszone MKOl” oznaczają wszelkie podmioty, które już istnieją lub zostaną utworzone, które są 
bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez MKOl, w tym między innymi Olympic Broadcasting Services S.A. 
(Szwajcaria), Olympic Broadcasting Services S.L. (Hiszpania), Olympic Channel Services S.A. (Szwajcaria), Olympic 
Channel Services S.L. (Hiszpania), IOC Television Marketing Services S.A. (Szwajcaria), Olympic Foundation (Szwajcaria), 
Olympic Foundation for Culture and Heritage (Szwajcaria), International Olympic Truce Foundation (Szwajcaria), 
International Olympic Truce Centre (Grecja), Olympic Refuge Foundation (Szwajcaria) i Foundation for Universal 
Olympic Ethics (Szwajcaria). 

g. „Igrzyska” oznaczają Igrzyska XXXII Olimpiady w Tokio w Japonii, w tym wszystkie zawody sportowe, ceremonie, 
wydarzenia kulturalne, sztafetę z ogniem olimpijskim i inne powiązane z tym działania organizowane przez Tokio 2020 
oraz MKOl. 

h. „Uczestnicy” oznaczają sportowców, trenerów, Szefa Misji, działaczy związkowych i innych członków delegacji 
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krajowych komitetów olimpijskich uczestniczących w Igrzyskach. 

i. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania Osobie 
akredytowanej. 

j. „Proces” (i jego pochodne) oznacza każde działanie lub zestaw działań wykonywanych na Danych osobowych lub na 
zbiorach Danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub inny. 

k. „Organizacja odpowiedzialna” oznacza każdą organizację ubiegającą się o akredytację dla jej Osób akredytowanych, 
odpowiedzialną za gromadzenie i przekazywanie do Tokio 2020 niektórych danych osobowych i innych informacji 
akredytacyjnych w imieniu każdej Osoby akredytowanej, która wymaga akredytacji. 

l. „Tokio 2020” oznacza Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio. 

2. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe Osób akredytowanych będą przetwarzane przez Tokio 2020 i MKOl do celów określonych i w sposób 
opisany w niniejszej klauzuli informacyjnej. Tam, gdzie zostanie to uznane za konieczne do realizacji Autoryzowanych 
celów (np. w odniesieniu do Osób akredytowanych, które są małoletnie lub nie mają zdolności prawnej zgodnie z prawem 
kraju ich zamieszkania), Tokio 2020 i MKOl mogą również przetwarzać Dane osobowe dotyczące rodziców Osób 
akredytowanych, ich opiekunów prawnych lub osób towarzyszących. Osoby akredytowane są proszone o poinformowanie 
tych stron trzecich o treści niniejszej klauzuli informacyjnej. 

Nie ograniczając swojej zdolności do działania wspólnie lub odrębnie, jeżeli uznają, że leży to w najlepszym interesie 
Igrzysk, Tokio 2020 i MKOl podzieliły się obowiązkami w następujący sposób: Tokio 2020 jest przede wszystkim 
odpowiedzialny za Autoryzowane cele opisane w sekcji 4, punkty a, b, c i d, a MKOl jest przede wszystkim odpowiedzialny 
za Autoryzowane cele opisane w sekcji 4, punkty e, f, g oraz h. 

Tokio 2020 i MKOl zastrzegają sobie prawo do uzupełniania lub modyfikowania informacji zawartych w tym dokumencie, 
jeżeli uznają to za niezbędne dla sukcesu Igrzysk. W przypadku przetwarzania danych osobowych Osób akredytowanych 
nieopisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej, Tokio 2020 i MKOl przekażą odpowiednie informacje zainteresowanym 
Osobom akredytowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Gromadzenie danych osobowych Osób akredytowanych. 

Dane osobowe Osób akredytowanych są gromadzone przy różnych okazjach wymaganych do przygotowania, promocji, 
prezentacji, obsługi lub innych niezbędnych dla sukcesu Igrzysk, a w szczególności, gdy Osoby akredytowane: 

a. ubiegają się o akredytację lub Przepustkę Gościa i przechodzą proces rejestracji, aby wziąć udział w Igrzyskach 
za pośrednictwem ich Odpowiedzialnej organizacji; 

b. korzystają ze świadczonych im usług, takich jak zakwaterowanie, transport, posiłki, pomoc lub opieka zdrowotna; 

c. podróżują do i z Japonii w celach związanych z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020; 

d. są fotografowane lub filmowane przy okazji Igrzysk lub w inny sposób w ramach relacji medialnych z Igrzysk; 

e. uczestniczą w dowolnej procedurze dyscyplinarnej związanej z podejrzewanym lub faktycznym naruszeniem zasad 
mających zastosowanie do Osób Akredytowanych lub w innej procedurze prawnej w związku z Igrzyskami Olimpijskimi 
Tokio 2020; 

f. biorą udział w projekcie badawczym prowadzonym przy okazji Igrzysk; 

g. biorą udział w jakichkolwiek działaniach związanych z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020; 

h. zakwalifikują się do udziału w Igrzyskach (tylko Uczestnicy); 

i. rywalizują na Igrzyskach (tylko Uczestnicy); 

j. są poddawane kontrolom i procedurom antydopingowym (tylko Uczestnicy). 

Co do zasady, Tokio 2020 będzie otrzymywać dane osobowe Osób akredytowanych przez pośredników tj. właściwe dla 
Osób akredytowanych Odpowiedzialne organizacje. Ponadto, w pewnych okolicznościach, Tokio 2020 może otrzymywać 
dane osobowe Osób akredytowanych od stron trzecich, jeżeli takie dane osobowe są niezbędne do realizacji 
Autoryzowanych celów określonych w sekcji 4. 

4. Autoryzowane cele 

Dane osobowe Osób akredytowanych będą przetwarzane przez Tokio 2020 i MKOl w następujących Autoryzowanych 
celach 
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a. umożliwianie Uczestnikom udziału w zawodach sportowych i innych imprezach oraz wydarzeniach organizowanych 
podczas Igrzysk (działania związane z kulturą i edukacją) oraz zarządzanie nimi, i bardziej ogólnie, umożliwianie 
Osobom akredytowanym wypełnienia ich roli i misji podczas Igrzysk oraz przygotowania, uczestnictwa, obecności i 
bieżącej obsługi w trakcie Igrzysk. Kluczowe działania obejmują: ocenę wniosków o akredytację i Przepustki Gości oraz 
zarządzanie akredytacją i Przepustkami Gości na Igrzyska (wliczając w to wszystkie powiązane prawa i uprawnienia), 
zgłoszenia sportowe, systemy kwalifikacji i weryfikacji czy Osoby akredytowane spełniają kryteria dopuszczenia, proces 
rejestracji delegacji, planowanie i przygotowywanie harmonogramów, wyświetlanie informacji w obiektach Igrzysk 
Olimpijskich Tokio 2020 w celu prezentacji Uczestników; 

b. ułatwianie podróży do i z Japonii oraz pobyt w tym kraju na potrzeby Igrzysk oraz świadczenie usług w celu poprawy 
doświadczenia Osób akredytowanych na Igrzyskach. Kluczowe działania obejmują: świadczenie usług turystycznych, 
zakwaterowania i usług powiązanych (w wiosce lub wioskach olimpijskich lub w innych obiektach noclegowych, 
w zależności od przypadku), transport, systemy łączności; 

c. zapewnianie bezpieczeństwa Osób akredytowanych i bezpieczeństwa Igrzysk. Kluczowe działania obejmują: oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, kontrole dostępu (w tym korzystanie z rozpoznawania twarzy) oraz nadzór wideo 
w miejscach i obiektach Igrzysk i wokół nich; 

d. ochrona zdrowia i dobrego samopoczucia Osób akredytowanych. Kluczowe działania obejmują: świadczenie usług 
opieki zdrowotnej, ubezpieczenia i usług medycznych Osobom akredytowanym przy okazji Igrzysk, monitorowanie i 
leczenie urazów sportowców, schorzeń, chorób lub innych stanów zdrowia podczas Igrzysk; 

e. ochrona integralności zawodów sportowych podczas Igrzysk i zapewnienie zgodności działań odbywających się podczas 
Igrzysk z Kartą Olimpijską i innymi przepisami mającymi zastosowanie do Uczestników i, w stosownych przypadkach, 
innych Osób akredytowanych. Kluczowe działania obejmują: program antydopingowy Igrzysk (w tym między innymi 
badanie, wyszukiwanie i/lub zabezpieczanie dowodów w związku z podejrzeniem naruszenia Światowego Kodeksu 
Antydopingowego i innych powiązanych zasad i przepisów), zapobieganie manipulowaniu zawodami, a bardziej ogólnie 
identyfikacją, badaniem i ściganiem podejrzewanych lub faktycznych naruszeń Kodeksu Etyki MKOl i innych zasad 
mających zastosowanie do Uczestników (zgodnie z sekcją 1 formularza warunków uczestnictwa); 

f. zarządzanie wynikami zawodów sportowych oraz prowadzenie oficjalnych rejestrów i innych istotnych informacji na 
temat Igrzysk i uczestników. Kluczowe działania obejmują usługi pomiaru czasu i punktacji, kompilację, weryfikację i 
publikację oficjalnych wyników sportowych (w tym między innymi jako część bazy wyników sportowych i bazy informacji 
opracowanej przez MKOl i Olympic Channel Services SL we współpracy z innymi członkami Ruchu Olimpijskiego), 
opracowywanie statystyk (takich jak do celów wsparcia przyszłych potrzeb związanych z planowaniem i optymalizacją 
Igrzysk Olimpijskich), badań historycznych, naukowych i innych projektów badawczych (takich jak zapobieganie 
kontuzjom i chorobom w sporcie) prowadzonych podczas Igrzyskach i po nich; 

g. przygotowywanie, promowanie i prowadzenie Igrzysk oraz zapewnienie jak najszerszego zasięgu mediów i ich 
dziedzictwa. Kluczowe działania obejmują: nadawanie, publikację lub transmisję dowolnych treści związanych 
z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020 i ich dziedzictwem, w dowolnym formacie i za pośrednictwem dowolnych mediów 
lub technologii (istniejących lub tworzonych w przyszłości), obsługiwanych przez Tokio 2020 i/lub MKOl, lub przez 
autoryzowanych nadawców posiadających prawa transmisyjne i inne media; prezentację Uczestników i świadczenie 
związanych z tym usług mediom relacjonującym Igrzyska; 

h. wypełnianie obowiązków prawnych. Kluczowe działania obejmują: ujawnianie danych osobowych władzom, na 
zasadzie dobrej wiary, Tokio 2020 i / lub MKOl lub na mocy prawnego obowiązku takiego postępowania; 

i. komunikowanie się z Osobami akredytowanymi i informowanie ich o Igrzyskach i działaniach Tokio 2020, MKOl i Ruchu 
Olimpijskiego: Kluczowe działania obejmują: wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub w inny sposób, 
dotyczących działań związanych z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020, odpowiadanie na zapytania od Osób 
akredytowanych, przekazywanie komunikatów promocyjnych lub marketingowych. 

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane przez Tokio 2020 i MKOl dla Celów autoryzowanych można podzielić na następujące 
kategorie: 

a. informacje biograficzne, takie jak nazwisko i imię, narodowość, data urodzenia, płeć, zdjęcie, informacje paszportowe; 

b. dane kontaktowe i podróżne, takie jak adres korespondencyjny, adresy e-mail, numer telefonu, konta w mediach 
społecznościowych, numer rezerwacji, informacje o przyjeździe i wyjeździe; 

c. informacje fizjologiczne, takie jak wzrost, waga, dane biometryczne, próbki krwi i moczu, choroby, urazy i dane twarzy, 
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w tym rysy twarzy dla systemów kontroli dostępu za pomocą rozpoznawania twarzy; 

d. informacje związane z udziałem w Igrzyskach, takie jak numer akredytacji, sport(y) i dyscyplina (dyscypliny), drużyna, 
występy, wyniki, funkcja, Narodowy Komitet Olimpijski, Federacja Międzynarodowa, numer rejestracyjny; 

e. dane zdrowotne związane ze stanem zdrowia danej osoby, w tym dane medyczne (skierowania i recepty lekarskie, 
raporty z badań lekarskich, testy laboratoryjne, radiogramy itp.); 

f. inne istotne informacje niezbędne dla lub związane z ochroną życia, ciała lub mienia osoby, bezpieczeństwem, 
przygotowaniem, promocją, prezentacją i działaniem Igrzysk, zapobieganiem manipulacji zawodami lub prowadzeniem 
programu antydopingowego (miejsce pobytu itp.). 

6. Odbiorcy danych osobowych 

Tokio 2020 i MKOl mogą udostępniać dane osobowe, w tym między innymi dane sklasyfikowane w sekcji 5 c lub e między 
sobą oraz między nimi i Podmiotami stowarzyszonymi MKOl oraz innymi usługodawcami lub stronami trzecimi 
działającymi w ich imieniu, w celu realizacji Autoryzowanych celów. Ponadto do takich danych osobowych mogą mieć 
dostęp następujący odbiorcy, jeżeli wymagają tego ich działania oraz obowiązki związane z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 
2020 i Tokio 2020, a MKOl jest upoważniony do udostępniania takich danych osobowych tym odbiorcom, w przypadkach, 
gdy jest to niezbędne do realizacji Autoryzowanych celów: 

a. Federacje międzynarodowe, które są odpowiedzialne za organizację swojej dyscypliny sportu na Igrzyskach; 

b. Krajowe komitety olimpijskie, które wybierają i wysyłają uczestników na Igrzyska; 

c. odpowiednie organy, w tym wszelkie organy krajowe, które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa Igrzysk 
i wstępu do kraju goszczącego oraz, bardziej ogólnie, wypełniają swoją misję wspierania przygotowania, promocji i 
funkcjonowania Igrzysk zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

d. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu („CAS”), któremu przyznano uprawnienia do rozstrzygania sporów związanych 
z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020; 

e. Międzynarodowa Agencja Testująca („ITA”), której MKOl powierzył pewne zadania związane z realizacją programu 
antydopingowego w związku z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020; 

f. Światowa Agencja Antydopingowa („WADA”) i inne organizacje antydopingowe, które wypełniają swoją misję walki 
z dopingiem zgodnie ze Światowym Kodeksem Antydopingowym; 

g. dostawcy ubezpieczeń, którzy mogą świadczyć usługi ubezpieczeniowe Osobom akredytowanym; 

h. służby medyczne i podmioty świadczące usługi medyczne, które mogą świadczyć leczenie Osobom akredytowanym 
podczas ich pobytu na Igrzyskach; 

i. nadawcy posiadający prawa transmisyjne i inne media, które relacjonują Igrzyska i informują ogół społeczeństwa; 

j. Olimpijscy Partnerzy Marketingowi (TOP Partners), krajowi sponsorzy Tokio 2020 i inni partnerzy handlowi, którzy 
świadczą usługi w związku z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020 i promują swoje partnerstwo z Ruchem Olimpijskim; 

k. podmioty świadczące usługi w zakresie podróży i zakwaterowania, które świadczą usługi Osobom akredytowanym; 

l. każda organizacja wyznaczona przez Tokio 2020 i/lub MKOl jako cesjonariusz dziedzictwa i wiedzy o Igrzyskach na rzecz 
Ruchu Olimpijskiego lub wszelkich przyszłych wydarzeń sportowych lub kulturalnych. 

W przypadku gdy wyżej wspomniani odbiorcy uznają taki środek za konieczny do realizacji Autoryzowanych celów, mogą 
łączyć lub uzupełniać wszelkie dane osobowe Osób akredytowanych otrzymane z Tokio 2020 i MKOl z wszelkimi innymi 
posiadanymi przez nich danymi. Osoby akredytowane są proszone o zapoznanie się ze stronami internetowymi lub innymi 
oficjalnymi źródłami informacji udostępnionymi przez wyżej wymienionych odbiorców w celu uzyskania dodatkowych 
informacji dotyczących ich operacji i działań oraz związanego z nimi przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe 
będą co do zasady przetwarzane w sposób poufny. Niektóre dane osobowe, takie jak niektóre informacje biograficzne i 
informacje związane z udziałem uczestników w Igrzyskach lub związane z naruszeniem zasad mających zastosowanie do 
Osób akredytowanych, mogą zostać upublicznione. 

7. Podstawy przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych Osób akredytowanych opiera się na następujących podstawach: 

a. konieczność dopuszczenia i ułatwienia uczestnictwa Uczestników w Igrzyskach, a bardziej ogólnie, wykonywania przez 
Osoby akredytowane ich odpowiednich działań i obowiązków związanych z Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio 2020 (por. 
sekcja 4, punkty a, b, f oraz i); 

b. istotny interes publiczny w zagwarantowaniu bezpieczeństwa na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020, prowadzeniu 
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działań antydopingowych, ochronie czystych sportowców, zapobieganiu manipulacjom podczas zawodów, 
informowaniu opinii publicznej i promowaniu Igrzysk (por. sekcja 4, punkty c, d, e, f oraz g); 

c. uzasadnione interesy Tokio 2020 i MKOl w zapewnieniu, aby Osoby akredytowane przestrzegały swoich zobowiązań 
stosowania się do przepisów mających zastosowanie do Osób akredytowanych (w tym Karty Olimpijskiej i Kodeksu 
Etycznego MKOl, a także w przypadku Uczestników Regulaminu Antydopingowego MKOl obowiązującego podczas 
Igrzysk, Światowego Kodeksu Antydopingowego i zasad, o których mowa w sekcji 1 Warunków uczestnictwa), a także 
w promowaniu Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 i ich dziedzictwa (por. sekcja 4, punkty e i g); 

d. obowiązujące przepisy prawne zezwalające na przetwarzanie danych osobowych do Autoryzowanych celów, a także 
zgodność z obowiązkami prawnymi Tokio 2020, MKOl lub innych odbiorców wymienionych w sekcji 6 (por. sekcja 4, 
w szczególności, bez ograniczeń, jej punkty e i h); 

e. ochrona żywotnych interesów Uczestników lub każdej innej osoby fizycznej podczas świadczenia usług opieki 
zdrowotnej (por. sekcja 4, punkt d); a także, 

f. zgoda Osób akredytowanych, jeżeli została wyraźnie udzielona (por. Sekcja 4, punkt i, jeżeli zgoda odbiorcy jest 
wymagana przez obowiązujące przepisy prawne). 

8. Okres przechowywania danych osobowych 

Co do zasady, przetwarzanie danych osobowych Osób akredytowanych opisane w niniejszej klauzuli informacyjnej 
zakończy się po upływie czterech lat od zakończenia Igrzysk. Dane osobowe osób akredytowanych mogą być 
przechowywane przez dłuższy okres, gdy jest to niezbędne do realizacji Autoryzowanych celów, w tym między innymi 
informacje uznane za mające znaczenie historyczne (takie jak wyniki sportowe, kluczowe informacje biograficzne), które 
mogą być przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do celów wymienionych w sekcji 4, punkty f i g oraz informacje 
dotyczące zgodności działań odbywających się podczas Igrzysk z Kartą Olimpijską i innymi przepisami mającymi 
zastosowanie do Osób akredytowanych, przetwarzane do celów wymienionych w sekcji 4, punkty e i h. Okresy 
przechowywania mające zastosowanie do działań antydopingowych są określone w załączniku A do Międzynarodowego 
Standardu Ochrony Prywatności i Danych Osobowych, stanowiącego część Światowego Kodeksu Antydopingowego, który 
stanowi, że WADA, MKOl i ITA mogą przechowywać dane osobowe Uczestników przez okres do 10 lat lub przez czas 
nieokreślony. 

9. Bezpieczeństwo danych osobowych 

Tokio 2020 i MKOl zastosują środki techniczne i organizacyjne do ochrony danych osobowych przed ryzykiem uszkodzenia, 
zniszczenia, utraty lub nieuprawnionego dostępu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Przesyłanie danych między krajami 

Tokio 2020 i MKOl będą przetwarzać dane osobowe uczestników głównie w Japonii, gdzie odbywają się Igrzyska, oraz 
w Szwajcarii, gdzie znajduje się główna siedziba MKOl. Są one jednak uprawnione do udostępniania danych osobowych 
Osób akredytowanych podmiotom wymienionym w sekcji 6, znajdującym się w innych krajach, w tym poza Japonią i 
UE/EOG. W takim przypadku Tokio 2020 i MKOl podejmą działania wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie 
danych, aby zapewnić, że dane osobowe Osób akredytowanych będą nadal korzystać z odpowiedniego poziomu ochrony. 

11. Prawa Osób akredytowanych 

Tokio 2020 i MKOl wyznaczyły osobę odpowiedzialną za przyjmowanie skarg lub pytań związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych Osób akredytowanych, z którą można się skontaktować pod następującymi adresami w celu 
skorzystania z prawa do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec 
przetwarzania lub przyjmowania zautomatyzowanych decyzji oraz, w każdym przypadku, przenoszenia danych, a także 
pozostałych praw do prywatności i praw cyfrowych: 

a. W przypadku Tokio 2020, na następujący adres: za pośrednictwem formularza zapytania 
(https://enquiry.tokyo2020.org/) lub pocztą na następujący adres: Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich 
i Paraolimpijskich w Tokio, 1-8 -12 Harumi Chuo-ku, Tokio, 104-6210, Japonia 

b. W przypadku MKOl, za pośrednictwem specjalnego portalu MKOl, wskazanego w polityce prywatności MKOl 
(https://www.olympic.org/privacy-policy) lub pocztą na następujący adres: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, 
Inspektor ochrony danych, Departament Prawny, Chateau de Vidy, 1007 Lozanna, Szwajcaria. Mieszkańcy UE mogą 
również skontaktować się z przedstawicielem MKOl w UE, Olympic Broadcasting Services S.L., pod następującym 
adresem: Calle de Torrelaguna, 75, 28027 Madryt, Hiszpania. 

https://enquiry.tokyo2020.org/
https://www.olympic.org/privacy-policy
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Wszelkie reklamacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Osób akredytowanych, które nie zostały 
rozpatrzone w rozsądnym terminie, można kierować do następujących organów: 

a. W przypadku Tokio 2020 - do japońskiej Komisji Ochrony Danych Osobowych, 3-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokio 
100-0013, Japonia, https://www.ppc.qo.jp/. 

b. W przypadku MKOl do Szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony danych, Feldeggweg 1, CH - 3003 Berno, 
Szwajcaria, https://www.edoeb.admin.ch. W przypadku mieszkańców UE - do Agencia Espanola de Proteccion de 
Datos, c/ Jorge Juan 6, 28001 Madryt, Hiszpania, https://www.aepd.es/. 

* * *  

https://www.ppc.qo.jp/
https://www.edoeb.admin.ch/
https://www.aepd.es/
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Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 
ZAŁĄCZNIK 2A 

UTRWALANIE I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKÓW NA POTRZEBY IGRZYSK  
 

Wykonywanie i wykorzystywanie zdjęć Osoby akredytowane mogą być filmowane i fotografowane przy okazji Igrzysk. 
Zdjęcia Osób akredytowanych wykonane przy tej okazji mogą być wykorzystywane wraz z powiązanymi informacjami 
w ramach relacji medialnych z Igrzysk lub w inny sposób w celu informowania opinii publicznej o Igrzyskach, o Igrzyskach 
Olimpijskich w ogólne i promowania Ruchu Olimpijskiego. 

Uczestnicy Igrzysk rozumieją, że jako  Osoby akredytowane będą uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, które ma trwałe 
znaczenie międzynarodowe i historyczne. W zamian za akceptację ich udziału Osoby akredytowane wyrażają zgodę na ich 
filmowanie, transmisję wizerunku w telewizji, fotografowanie, identyfikację i/lub inne formy nagrywania podczas Igrzysk, 
a także na to że ich uchwycony lub zarejestrowany wizerunek wraz z ich imionami, podobiznami, głosami, występami i 
informacjami biograficznymi może być wykorzystywany, w tym przez powielanie, rozpowszechnianie, komunikowanie 
ogółowi społeczeństwa i udostępnianie, w dowolnej treści, formacie i za pośrednictwem dowolnych mediów lub 
technologii, obecnie istniejących lub tworzonych w przyszłości, nieodpłatnie, maksymalnie przez czas dozwolony przez 
obowiązujące prawo, przez Tokio 2020, MKOl, Podmioty stowarzyszone MKOl lub strony trzecie upoważnione przez te 
podmioty, takie jak komitety organizacyjne Igrzysk Olimpijskich lub Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, krajowe komitety 
olimpijskie, międzynarodowe federacje sportowe, Olimpijskich Partnerów Marketingowych (TOP Partners i nadawcy 
posiadający prawa transmisyjne), sponsorów krajowych, organizacje medialne lub platformy mediów społecznościowych, 
w trakcie i po Igrzyskach, przez maksymalny czas dozwolony przez obowiązujące prawo, w związku z przygotowaniem, 
funkcjonowaniem, świętowaniem i promocją Igrzysk, Ruchu Olimpijskiego i/lub działalności MKOl, w celach komercyjnych 
i innych niż komercyjne, ale wyłączając wszelkie wykorzystanie, które zdecydowanie lub w sposób wyraźny tworzy 
bezpośrednie powiązanie handlowe między wizerunkiem Osoby akredytowanej a dowolnym produktem lub usługą bez 
jej zgody. 

Osoby akredytowane mogą wykonywać lub rejestrować nieruchome i ruchome obrazy i/lub dźwięki w obrębie terenu 
Igrzysk i miejscach, w których odbywają się Igrzyska i powiązane wydarzenia, określone przez Tokio 2020 („Teren Igrzysk”), 
przy czym Osoby akredytowane wyrażają zgodę, że MKOl będzie wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności 
intelektualnej (w tym praw autorskich, w szczególności praw określonych w art. 27 i 28 japońskiej ustawy o prawie 
autorskim z 1970 r.) do takich treści, bez dalszego upoważnienia, zapłaty lub rekompensaty dla Osób akredytowanych czy 
jakiegokolwiek podmiotu działającego w ich imieniu; ponadto Osoby akredytowane niniejszym przenoszą na MKOl 
wszelkie prawa, jakie mogą im przysługiwać w związku z takimi treściami. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące 
prawo Osoby akredytowane niniejszym zgadzają się nie wykonywać żadnych praw przysługujących im w odniesieniu do 
takich treści w stosunku do Tokio 2020, MKOl i wszelkich upoważnionych przez te podmioty stron trzecich. 

Zgodnie z powyższym Osoby akredytowane przyjmują do wiadomości, że MKOl niniejszym udziela im ograniczonej 
i odwołalnej licencji na używanie nieruchomych i ruchomych obrazów i/lub dźwięków, które Osoby akredytowane 
rejestrują na terenie Igrzysk, pod warunkiem, że takie użycie ma miejsce do celów osobistych, innych niż komercyjne i 
promocyjne, i poza tym spełnia wszelkie dodatkowe wymagania MKOl (w tym wytyczne MKOl dotyczące mediów 
społecznych i cyfrowych). Osoby akredytowane potwierdzają, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie 
tych nieruchomych i ruchomych obrazów, oraz zwalniają Tokio 2020, MKOl, Podmioty stowarzyszone MKOl oraz wszelkie 
osoby trzecie upoważnione przez te podmioty z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z nimi. 

* * * 


