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CZĘŚĆ PIERWSZA: WPROWADZENIE, PRZEPISY KODEKSU, PRZEPISY STANDARDÓW
MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ DEFINICJE
1.0

Wprowadzenie i zakres

Celem Międzynarodowego standardu ochrony prywatności i danych osobowych jest zapewnienie,
aby organizacje antydopingowe w odpowiedni, wystarczający i skuteczny sposób chroniły dane
osobowe przetwarzane podczas realizacji programów antydopingowych uznając, że
gromadzenie takich danych w kontekście zwalczania dopingu może naruszać prawo do
prywatności i interesy osób, które zajmują się sportem zorganizowanym i są z nim związane.
Kodeks w szczególności wymaga od zawodników przekazywania organizacjom
antydopingowym znacznej ilości danych osobowych. Istotne jest zatem, aby organizacje
antydopingowe odpowiednio chroniły przetwarzane przez siebie dane osobowe zarówno w celu
zachowania zgodności z przepisami prawa, jak i zapewnienia trwałego zaufania osób
zaangażowanych w sport zorganizowany.
Kodeks uznaje i podkreśla znaczenie zapewnienia pełnego poszanowania prawa do prywatności
osób objętych programami zwalczania dopingu na podstawie Kodeksu. Aby umożliwić realizację
tego zobowiązania niniejszy międzynarodowy standard określa minimalny wspólny zakres
zasad, których muszą przestrzegać organizacje antydopingowe podczas przetwarzania danych
osobowych zgodnie z Kodeksem. W niektórych przypadkach obwiązujące przepisy mogą
wymagać od organizacji antydopingowych stosowania przepisów lub norm o zakresie szerszym
niż przepisy i normy określone w niniejszym standardzie międzynarodowym.
Niniejszy dokument został przeanalizowany, omówiony i przygotowany przez grupę
konsultacyjną ekspertów WADA ze szczególnym uwzględnieniem: wytycznych Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie ochrony prywatności i transgranicznego
przepływu danych osobowych z 1980 r.; konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z
automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (ETS nr 108); ramowych zasad ochrony
prywatności przyjętych przez Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfiku (ang.: Asia-Pacific
Economic Cooperation – APEC); Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; rozporządzenia
UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych
osobowych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz innych międzynarodowych i
regionalnych przepisów, norm i orzecznictwa w dziedzinie ochrony danych, takich jak
orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 18 stycznia 2018 r. (FNASS i in.
przeciwko Francji).
Stosowane w niniejszym międzynarodowym standardzie pojęcia, które zostały zdefiniowane w
Kodeksie zaznaczono kursywą. Pojęcia, które są zdefiniowane w niniejszym międzynarodowym
standardzie lub też w innym międzynarodowym standardzie zaznaczono przez podkreślenie.
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2.0

Postanowienia Kodeksu

Następujące artykuły Kodeksu z 2021 r. mają bezpośredni związek z Międzynarodowym
standardem ochrony prywatności i danych osobowych. Można je znaleźć odwołując się
bezpośrednio do Kodeksu:
•

art. 14

Poufność i sprawozdawczość

3.0

Definicje i interpretacja

3.1

Pojęcia zdefiniowane w Kodeksie z 2021 r., stosowane w Międzynarodowym
standardzie ochrony prywatności i danych osobowych

ADAMS: Anti-Doping Administration and Management System [Antydopingowy System
Administracyjno-Zarządzający] - internetowa baza danych służąca do wprowadzania,
przechowywania, udostępniania i raportowania danych, ułatwiająca zainteresowanym
podmiotom i WADA realizację działań antydopingowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
Działania antydopingowe: Edukacja i informacja antydopingowa, planowanie rozkładu badań,
prowadzenie bazy danych o zarejestrowanej grupie zawodników, zarządzanie paszportami
biologicznymi zawodników, przeprowadzanie badań, organizowanie analiz próbek, zbieranie
informacji i prowadzenie śledztw, rozpatrywanie wniosków o wyłączenia dla celów
terapeutycznych, zarządzanie wynikami, prowadzenie postępowań dyscyplinarnych,
monitorowanie i egzekwowanie wszelkich konsekwencji oraz wszelkie inne działania związane
ze zwalczaniem dopingu, określone w Kodeksie i/lub standardach międzynarodowych,
prowadzone przez organizację antydopingową lub w jej imieniu
Organizacja antydopingowa: WADA lub sygnatariusz, który ma obowiązek przyjęcia
przepisów określających zasady wszczynania, prowadzenia lub egzekwowania jakiejkolwiek
części procesu kontroli antydopingowej. Sygnatariuszami są na przykład Międzynarodowy
Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, inni organizatorzy dużych
wydarzeń sportowych, którzy przeprowadzają badania podczas swoich wydarzeń sportowych,
federacje międzynarodowe oraz krajowe organizacje antydopingowe.
Zawodnik: Dowolna osoba, która uczestniczy w sporcie na szczeblu międzynarodowym (zgodnie z
definicją każdej federacji międzynarodowej) lub szczeblu krajowym (zgodnie z definicją krajowej
organizacji antydopingowej). Organizacja antydopingowa może także stosować przepisy
antydopingowe wobec zawodników, którzy nie są ani zawodnikami klasy międzynarodowej, ani
zawodnikami klasy krajowej, przyjmując, że są oni objęci pojęciem „zawodnik”. Zawodników, którzy
nie są zawodnikami klasy międzynarodowej ani zawodnikami klasy krajowej organizacja
antydopingowa może: poddawać badaniom ograniczonym lub zrezygnować w ogóle z ich badania;
analizować próbki w zakresie mniejszym niż pełna lista substancji zabronionych; wymagać
ograniczonej informacji o miejscu pobytu lub nie wymagać jej wcale; nie wymagać uzyskania
wyłączenia dla celów terapeutycznych z góry. Jeżeli jednak którykolwiek zawodnik, w stosunku do
którego organizacja antydopingowa postanowiła skorzystać ze swoich uprawnień do badań i który
uczestniczy w zawodach rangi niższej niż zawody międzynarodowe lub krajowe naruszy przepisy
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antydopingowe określone w artykułach 2.1, 2.3 lub 2.5, wówczas należy stosować kary określone w
Kodeksie. Dla celów art. 2.8 i art. 2.9 oraz dla celów informacji i edukacji antydopingowej
zawodnikiem jest każda osoba, która uczestniczy w sporcie podlegającym jakiemukolwiek
sygnatariuszowi, rządowi lub innej organizacji sportowej, która przyjęła Kodeks. .

[Komentarz do definicji pojęcia „zawodnik”: Osoby, które uczestniczą we współzawodnictwie
sportowym mogą należeć do jednej z pięciu kategorii: 1) zawodnik klasy międzynarodowej 2)
zawodnik klasy krajowej 3) osoba, która nie jest zawodnikiem klasy międzynarodowej ani
krajowej, ale wobec której federacja międzynarodowa lub krajowa organizacja antydopingowa
zdecydowała się egzekwować swoje uprawnienia 4) zawodnik uprawiający sport rekreacyjnie;
oraz 5) osoba, wobec której federacja międzynarodowa lub krajowa organizacja antydopingowa
nie zdecydowała się egzekwować swoich uprawnień. Wszyscy zawodnicy klasy międzynarodowej i
klasy krajowej podlegają przepisom Kodeksu Antydopingowego. Dokładne definicje sportu na
poziomie międzynarodowym i sportu na poziomie krajowym zostaną określone w przepisach
antydopingowych federacji międzynarodowych i krajowych organizacji antydopingowych].
Personel pomocniczy zawodnika: Każdy trener, menadżer, agent, pracownik zespołu, działacz,
członek personelu medycznego lub paramedycznego, rodzic lub dowolna inna osoba pracująca z
zawodnikiem, prowadząca jego leczenie lub pomagająca zawodnikowi w uczestnictwie lub
przygotowaniach do zawodów sportowych

Kodeks: Światowy Kodeks Antydopingowy.
Zawody: Pojedynczy wyścig, mecz, rozgrywka lub konkurs sportowy, na przykład mecz koszykówki
lub bieg finałowy na 100 m podczas Igrzysk Olimpijskich. W przypadku wyścigów etapowych lub
innych konkursów sportowych, w których nagrody przyznawane są codziennie lub w pewnych
odstępach czasu, różnicę między zawodami a wydarzeniem sportowym określają przepisy
odpowiedniej federacji międzynarodowej.
Konsekwencje naruszenia przepisów antydopingowych („kary”): Za naruszenie przepisów
antydopingowych przez zawodnika lub inną osobę może być nałożona jedna z następujących kar: (a)
unieważnienie - oznacza unieważnienie wyników zawodnika uzyskanych podczas konkretnych
zawodów lub wydarzenia sportowego oraz wszystkie wynikające z tego konsekwencje, w tym
przepadek wszelkich medali, punktów i nagród; (b) dyskwalifikacja - oznacza, że zawodnik lub inna
osoba nie może przez określony czas uczestniczyć w jakichkolwiek zawodach lub innych działaniach
ani być beneficjentem środków finansowych zgodnie z art. 10.14.1; oraz (c) tymczasowe zawieszenie
- oznacza, że zawodnik lub inna osoba nie może tymczasowo uczestniczyć w jakichkolwiek zawodach
lub innych działaniach przed ostateczną decyzją podjętą na rozprawie przeprowadzonej zgodnie z
art. 8; (d) kara finansowa oznacza karę finansową nałożoną za naruszenie przepisów
antydopingowych lub w celu odzyskania kosztów związanych z naruszeniem przepisów
antydopingowych; oraz (e) podanie do publicznej wiadomości - oznacza podanie do wiadomości
publicznej lub do wiadomości osób innych niż osoby uprawnione do wcześniejszego otrzymania
powiadomienia zgodnie z art. 14. Zespoły w sportach zespołowych również mogą podlegać
konsekwencjom/karom opisanym w art. 11 Kodeksu.
Wyznaczona strona trzecia: Każda osoba, na którą organizacja antydopingowa przeniesie realizację
jakiegokolwiek aspektu kontroli antydopingowej lub prowadzenia programów edukacji
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antydopingowej, w tym między innymi osoby trzecie lub inne organizacje antydopingowe, które
pobierają próbki, świadczą inne usługi dotyczące kontroli antydopingowej lub prowadzą programy
edukacji antydopingowej w imieniu organizacji antydopingowej, albo osoby fizyczne, które są
niezależnymi wykonawcami, którzy świadczą usługi dotyczące kontroli antydopingowej w imieniu
organizacji antydopingowej (np. niebędący pracownikami kontrolerzy antydopingowi lub
opiekunowie).
Kontrola antydopingowa: Wszystkie kroki i procesy począwszy od planowania rozkładu badań a
skończywszy na ostatecznej decyzji w postępowaniu odwoławczymi i egzekwowaniu odbycia kary, w
tym wszystkie kroki i procesy pośrednie, między innymi takie jak prowadzenie badań, śledztw,
korzystanie z informacji o miejscu pobytu, wyłączenia dla celów terapeutycznych, pobieranie próbek,
postępowanie z próbkami, analizy laboratoryjne, zarządzanie wynikami i postępowanie
dyscyplinarne, postępowanie odwoławcze, śledztwa lub postępowania dotyczące naruszenia
przepisów art. 10.14 (status w okresie dyskwalifikacji lub tymczasowego zawieszenia).

Edukacja: Proces nauki, którego celem jest wpajanie wartości i kształtowanie zachowań
utrzymujących i chroniących ducha sportu, a także zapobieganie celowemu, jak i
niezamierzonemu stosowaniu dopingu.
Standard międzynarodowy: Standard przyjęty przez WADA i będący uzupełnieniem Kodeksu.
Aby stwierdzić zgodność ze standardem międzynarodowym (w przeciwieństwie do innego
alternatywnego standardu, praktyki lub procedury) wystarczy ustalić, że procedury określone w
tym standardzie zostały właściwie przeprowadzone. Standard międzynarodowy obejmuje
wszelkie dokumenty techniczne wydane na jego podstawie.
Uczestnik: Każdy zawodnik lub osoba z personelu pomocniczego zawodnika.
Metoda zabroniona: Każda metoda opisana jako zabroniona na liście substancji i metod
zabronionych.
Substancja zabroniona: Każda substancja lub klasa substancji określona jako zabroniona na liście
substancji i metod zabronionych.

Podać do wiadomości publicznej: Zob. Konsekwencje naruszenia przepisów antydopingowych.
Zarządzanie wynikami: proces obejmujący przedział czasowy między powiadomieniem
zawodnika zgodnie z art. 5 Międzynarodowego standardu zarządzania wynikami lub w
niektórych przypadkach (np. wynik nietypowy, paszport biologiczny zawodnika, niespełnienie
wymogów dotyczących wskazania miejsca pobytu) od kroków poprzedzających powiadomienie
jasno określonych w art. 5 Międzynarodowego standardu zarządzania wynikami, poprzez
postawienie zarzutu aż do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, w tym do zakończenia
rozprawy pierwszej instancji lub rozprawy w postępowaniu odwoławczym (jeżeli odwołanie
zostało wniesione).
Próbka: Każdy materiał biologiczny pobrany na potrzeby kontroli antydopingowej.
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[Komentarz do definicji pojęcia „próbka”: Czasami twierdzi się, że pobranie próbki krwi jest
sprzeczne z zasadami pewnych grup religijnych lub kulturowych. Ustalono, że nie ma podstaw do
takich twierdzeń].
Sygnatariusze: Podmioty, które przyjęły Kodeks i wyraziły zgodę na jego przestrzeganie
zgodnie z art. 23 Kodeksu.
Badanie ukierunkowane: Wybór zawodników do badań według kryteriów ustalonych w
Międzynarodowym standardzie badań i śledztw.
Badania: Części procesu kontroli antydopingowej obejmujące planowanie rozkładu badań,
pobieranie próbek, obchodzenie się z próbkami oraz przewożenie próbek do laboratorium.
Wyłączenie dla celów terapeutycznych (ang.: Therapeutic Use Exemption - TUE):
umożliwia ono wymagającemu leczenia zawodnikowi stosowanie substancji zabronionej lub
metody zabronionej, ale wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są warunki określone w art. 4.4
oraz Międzynarodowym standardzie wyłączeń dla celów terapeutycznych.
WADA: Światowa Agencja Antydopingowa.

3.2

Pojęcia zdefiniowane w Międzynarodowym standardzie badań i śledztw

Koordynator badań antydopingowych: organizacja antydopingowa lub wyznaczona strona
trzecia, która koordynuje jakikolwiek aspekt kontroli antydopingowej w imieniu organizacji
antydopingowej. Na mocy Kodeksu organizacja antydopingowa zawsze ponosi ostateczną
odpowiedzialność za zgodność z wymogami Międzynarodowego standardu badań i śledztw,
Międzynarodowego standardu wyłączeń dla celów terapeutycznych, Międzynarodowego
standardu ochrony prywatności i danych osobowych oraz Międzynarodowego standardu
zarządzania wynikami.
Pracownik kontroli antydopingowej: Osoba przeszkolona i upoważniona przez organ
odpowiedzialny za pobieranie próbek do wykonywania obowiązków pracownika kontroli
antydopingowej, określonych w Międzynarodowym standardzie badań i śledztw.
Badanie bez uprzedzenia: Pobranie próbki bez wcześniejszego ostrzeżenia zawodnika, w
sytuacji, gdy zawodnik od chwili powiadomienia do czasu oddania próbki cały czas przebywał w
towarzystwie opiekuna.

3.3
Pojęcia zdefiniowane w Międzynarodowym standardzie ochrony prywatności i
danych osobowych
Dane osobowe: Dane, w tym bez ograniczeń wrażliwe dane osobowe odnoszące się do
zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania uczestnika lub innej osoby, której dane
są przetwarzane wyłącznie w kontekście działań antydopingowych prowadzonych przez
organizację antydopingową.
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[Komentarz do definicji pojęcia „dane osobowe”: Przyjmuje się, że dane osobowe obejmują między
innymi imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe zawodnika, jego przynależność do
organizacji sportowych, dane na temat miejsca pobytu, określone wyłączenia dla celów
terapeutycznych (jeżeli zostały przyznane), wyniki badań antydopingowych oraz dane dotyczące
zarządzania wynikami (w tym o postępowaniach dyscyplinarnych, odwoławczych i karach). Do
danych osobowych zalicza się także dane osobowe i dane kontaktowe dotyczące innych osób,
takich jak lekarze i inne osoby pracujące z zawodnikiem, leczące go lub pomagające mu w
kontekście działań antydopingowych. Takie informacje stanowią dane osobowe i podlegają
przepisom niniejszego standardu przez cały okres ich przetwarzania, bez względu na to, czy dana
osoba nadal uczestniczy w sporcie zorganizowanym].
Przetwarzanie (oraz wyrazy pokrewne: przetwarzać, przetworzone): gromadzenie,
uzyskiwanie dostępu, zachowywanie, przechowywanie, ujawnianie, przenoszenie,
przekazywanie, zmiana, usuwanie lub innego rodzaju wykorzystywanie danych osobowych.
Naruszenie bezpieczeństwa: Naruszenie bezpieczeństwa skutkujące utratą, kradzieżą,
zniszczeniem albo nieupoważnionym i/lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych
osobowych w formie elektronicznej, papierowej lub innej, albo ingerencja w system
informacyjny, która narusza prywatność, bezpieczeństwo, poufność lub integralność danych
osobowych.
Wrażliwe dane osobowe: Dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego
uczestnika, popełnionych przestępstw (kryminalnych lub innych), zdrowia (w tym dane
pochodzące z analizy próbek pobranych od zawodnika), dane biometryczne i dane genetyczne.
Strona trzecia: Każda osoba inna niż ta, do której odnoszą się dane osobowe, w tym organizacje
antydopingowe i przedstawiciele zewnętrzni.
Przedstawiciel zewnętrzny: Osoba, która działając w imieniu organizacji antydopingowej, na
podstawie jej zlecenia lub innej formy zaangażowania przetwarza dane osobowe w kontekście
działań antydopingowych tej organizacji, w tym na przykład wyznaczona przez tę organizację
strona trzecia lub każdy jej podwykonawca.
3.4

Interpretacja niniejszego standardu

3.4.1 Oficjalny tekst Międzynarodowego standardu ochrony prywatności i danych osobowych
jest opublikowany w języku angielskim i francuskim. W przypadku sprzeczności między wersją
angielską a wersją francuską moc obowiązującą ma wersja angielska.
3.4.2 Podobnie jak Kodeks, Międzynarodowy standard ochrony prywatności i danych
osobowych został opracowany z uwzględnieniem zasad proporcjonalności, praw człowieka i
innych mających zastosowanie zasad prawnych, w świetle których standard ten musi być
interpretowany.
3.4.3 Komentarze do poszczególnych postanowień Międzynarodowego standardu ochrony
prywatności i danych osobowych powinny służyć jako wskazówki przy jego interpretacji.
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3.4.4 Jeżeli nie określono inaczej, odniesienia do rozdziałów lub załączników są odniesieniami
do rozdziałów lub załączników Międzynarodowego standardu ochrony prywatności i danych
osobowych.
3.8.6 Załączniki do Międzynarodowego standardu ochrony prywatności i danych osobowych
mają taki sam status i moc obowiązującą, jak pozostała część tego standardu.
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CZĘŚĆ DRUGA: STANDARDY POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI

4.0

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie
międzynarodowym i obowiązującym prawem

z

niniejszym

standardem

4.1 Niniejszy standard międzynarodowy określa minimalny zakres wymagań dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez organizacje antydopingowe i ich przedstawicieli
zewnętrznych w ramach prowadzonych przez te podmioty działań antydopingowych. Wszystkie
organizacje antydopingowe muszą przestrzegać niniejszego standardu międzynarodowego
nawet wówczas, gdy określone w nim wymagania wykraczają poza obowiązujące przepisy o
ochronie danych i/lub prywatności, co odzwierciedla podstawową potrzebę ochrony
prywatności uczestników oraz innych osób zaangażowanych w zwalczanie dopingu w sporcie
lub powiązanych z jego zwalczaniem .
[Komentarz do art. 4.1: Organizacje antydopingowe i wszyscy ich przedstawiciele zewnętrzni
muszą spełniać co najmniej stosujące się do nich wymagania określone w niniejszym standardzie
międzynarodowym, pod warunkiem, że przestrzeganie tych wymagań nie narusza innych
obowiązujących przepisów. W przypadku, gdy przestrzeganie wymagań niniejszego standardu
międzynarodowego może skutkować naruszeniem innych obowiązujących przepisów przez
organizację antydopingową, należy zachować zgodność z tymi przepisami. Nie będzie to
skutkowało stwierdzeniem niezgodności ze Światowym Kodeksem Antydopingowym].
4.2 Organizacje antydopingowe mogą podlegać przepisom o ochronie danych i prywatności,
które nakładają na nie wymagania o zakresie szerszym niż określono w niniejszym standardzie
międzynarodowym. W takim przypadku organizacje antydopingowe muszą zapewnić
przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami o
ochronie danych i prywatności.
[Komentarz do art. 4.2: W niektórych krajach organizacje antydopingowe mogą podlegać
przepisom, które regulują sposób przetwarzania przez nie danych osobowych osób fizycznych
innych niż uczestnicy, na przykład dane pracowników własnych lub pracowników innych
organizacji antydopingowych, albo nakładają na organizacje antydopingowe dodatkowe
ograniczenia wykraczające poza niniejszy standard międzynarodowy. W takich przypadkach
organizacje antydopingowe powinny przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony prywatności i danych].
4.3
Organizacje antydopingowe muszą być w stanie wykazać, że przetwarzają dane osobowe
zgodnie z niniejszym standardem międzynarodowym. W tym celu powinny one w szczególności
przyjąć właściwą wewnętrzną politykę i procedury potwierdzające przestrzeganie niniejszego
standardu międzynarodowego.
[Komentarz do art. 4.3: Organizacje antydopingowe mogą skutecznie spełnić wymagania
niniejszego standardu międzynarodowego wyłącznie poprzez przyjęcie udokumentowanej
wewnętrznej polityki, procedur i standardów zarządzania informacjami dotyczącymi danych
osobowych.]
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4.4
Organizacje antydopingowe prowadzą rejestr dotyczący przetwarzania danych
osobowych, za które ponoszą odpowiedzialność. Rejestr ten wskazuje: ogólne cele
przetwarzania danych osobowych; rodzaj przetwarzanych danych; kategorie potencjalnych
odbiorców danych osobowych; zabezpieczenia stosowane podczas przekazywania danych
osobowych innym organizacjom antydopingowym, stronom trzecim lub przedstawicielom
zewnętrznym; okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane lub kryteria stosowane
przy określaniu tego okresu, a także ogólny opis zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
stosowanych do ochrony danych osobowych.
[Komentarz do art. 4.4: Organizacje antydopingowe muszą prowadzić rejestr prowadzonych
czynności w zakresie przetwarzania danych, aby zapewnić bardziej skuteczny nadzór nad ich
przetwarzaniem i ułatwić przestrzeganie niniejszego standardu międzynarodowego. W
przypadku bazy danych ADAMS, której administratorem jest WADA ponosi ona wyłączną
odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wskazującego sposoby przetwarzania danych
osobowych zawartych w tej bazie.]
4.5 Organizacja antydopingowa wyznaczy osobę odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego
standardu międzynarodowego oraz wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony prywatności i danych. Organizacja antydopingowa podejmie rozsądnie rozumiane
środki aby zapewnić, że imię, nazwisko i dane kontaktowe wyznaczonej osoby są łatwo
dostępne dla uczestników, którzy chcą się z nimi zapoznać.

5.0 Przetwarzanie właściwych danych osobowych w proporcjonalnym zakresie
5.1 Organizacje antydopingowe przetwarzają dane osobowe wyłącznie we właściwych
przypadkach i w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań antydopingowych zgodnie z
Kodeksem i standardami międzynarodowymi w sytuacjach, gdy przetwarzanie tych danych nie
jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności, albo też w
sytuacjach, gdy przetwarzanie tych danych jest wymagane obowiązującym prawem, przepisami
lub obowiązkowymi procedurami prawnymi.
5.2 Organizacje antydopingowe nie przetwarzają danych osobowych, które są nieistotne lub
niepotrzebne w kontekście prowadzonych przez nie działań antydopingowych określonych w
art. 5.1.
[Komentarz do art. 5.2: Organizacje antydopingowe ocenią różne sytuacje, w których przetwarzają
dane osobowe, aby zapewnić, że w każdym przypadku są one przetwarzane wyłączenie w jednym
z celów wskazanych w art. 5.1. W przypadku, gdy organizacje antydopingowe nie mają pewności,
czy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, nie będą przetwarzać takich danych].
5.3 W szczególności, w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych
standardami międzynarodowymi albo wyraźnie wymaganych przepisami prawa:
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a) Organizacje antydopingowe, które przetwarzają dane osobowe (w tym wrażliwe dane
osobowe zawodników oraz niewrażliwe dane osobowe uczestników i ewentualnie innych
osób) w celu stwierdzenia, czy stosowanie lub posiadanie przez zawodnika substancji lub
metody zabronionej jest zgodne z postanowieniami wyłączenia dla celów
terapeutycznych, mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie
proporcjonalnym i właściwym do stwierdzenia tego faktu w sposób zgodny z Kodeksem
i/lub Międzynarodowym standardem wyłączeń dla celów terapeutycznych.
b) Organizacje antydopingowe, które przetwarzają dane osobowe uczestników i innych
osób w celu przeprowadzenia badania mogą przetwarzać dane osobowe (w tym dane o
miejscu pobytu i wyłączeniach dla celów terapeutycznych) wyłącznie w zakresie, który
jest proporcjonalny i właściwy do przeprowadzenia badania (planowanie rozkładu badań,
pobieranie próbek, postępowanie z próbkami, transport próbek do laboratorium lub
sprawy z tym związane) w sposób zgodny z Kodeksem i/lub Międzynarodowym
standardem badań i śledztw.
c) Organizacje antydopingowe, które przetwarzają dane osobowe uczestników i innych
osób w celu przeprowadzenia śledztwa i procesu zarządzania wynikami (co obejmuje
rozprawy dyscyplinarne, odwołania i wydawanie postanowień) mogą przetwarzać dane
osobowe (w tym między innymi informacje o miejscu pobytu, o wyłączeniach dla celów
terapeutycznych, wynikach badań, dane lub informacje wywiadowcze o charakterze
nieanalitycznym) wyłącznie w zakresie proporcjonalnym i właściwym do
przeprowadzenia śledztwa i stwierdzenia jednego lub więcej naruszeń przepisów
antydopingowych w sposób zgodny z Kodeksem i/lub Międzynarodowym standardem
badań i śledztw.
d) Organizacje antydopingowe mogą przetwarzać dane osobowe dotyczące uczestników
i innych osób w innych określonych celach, pod warunkiem, że dotyczą one wyłącznie
walki z dopingiem i są dla niej istotne, co stwierdzono w odpowiednio udokumentowanej
ocenie przeprowadzonej przez organizację antydopingową.
[Komentarz do art. 5.3.d: W niektórych sytuacjach właściwe lub konieczne dla skutecznego udziału
organizacji antydopingowej w walce z dopingiem może być przetwarzanie danych osobowych w
dodatkowych celach, które nie są wymienione w art. 5.3.a-c ani nie są dozwolone lub wymagane
Kodeksem, standardami międzynarodowymi, ani też wyraźnie wymagane prawem. W takich
sytuacjach przetwarzanie danych musi być związane wyłącznie ze zwalczaniem dopingu, a
organizacja antydopingowa musi udokumentować potrzebę ich przetwarzania. Dla większej
jasności: cele dopuszczone lub wymagane Kodeksem, nie wymagające odrębnej oceny
przewidzianej w art. 5.3.d to na przykład prowadzenie i promowanie edukacji antydopingowej i
badań naukowych w tym zakresie, a także analizowanie i doskonalenie procesów zwalczania
dopingu. Przy przetwarzaniu danych osobowych do tych celów w każdym przypadku obowiązują
ogólne ograniczenia określone w punktach 5.1 i 5.2].
5.4 Dane osobowe przetwarzane przez organizacje antydopingowe muszą być przetwarzane
w sposób uczciwy oraz muszą być dokładne, kompletne i aktualne. Organizacje antydopingowe
najszybciej jak to możliwe poprawiają lub zmieniają wszelkie niepoprawne lub niedokładne
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dane osobowe, mając na uwadze, że obowiązkiem uczestników jest przekazywanie organizacjom
antydopingowym dokładnych i aktualnych danych na swój temat, w tym danych o miejscu
pobytu.
[Komentarz do art. 5.4: Uczestnik, który jest zobowiązany do przekazywania swoich danych
osobowych bezpośrednio organizacji antydopingowej oraz do zapewnienia ich dokładności,
kompletności i aktualności powinien zostać poinformowany o tym obowiązku, a tam, gdzie to
możliwe należy mu zapewnić rozsądnie rozumiane środki pozwalające na spełnienie tego
obowiązku. Można mu na przykład udzielić internetowego dostępu do jego danych osobowych za
pośrednictwem narzędzi i zasobów internetowych].
6.0

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą podstawą prawną

6.1 Organizacje antydopingowe przetwarzają dane osobowe
obowiązującą podstawą prawną, jaką może być między innymi:

wyłącznie

zgodnie

z

 przestrzeganie obowiązków prawnych, realizacja zadania leżącego w interesie
publicznym, a w niezbędnych przypadkach przyczyny dotyczące ważnego interesu
publicznego, zdrowia publicznego, realizacji umowy, ochrony żywotnych interesów
uczestnika i innych osób; lub
 w dozwolonych przypadkach – świadoma, swobodnie wyrażona, konkretna,
jednoznaczna zgoda uczestnika lub innej osoby, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w art. 6.2.b, 6.3 i 6.4 niniejszego standardu międzynarodowego.
[Komentarz do art. 6.1: Główna odpowiedzialność za uzyskanie zgody zawodnika i/lub członka
jego personelu pomocniczego albo za zapewnienie innej ważnej podstawy prawnej spoczywa na
organizacji antydopingowej, która w danym momencie jest powiązana z zawodnikiem w
podstawowy sposób.]

6.2 W przypadku, gdy organizacje antydopingowe przetwarzają dane osobowe na podstawie
zgody (w tym przekazują takie dane do WADA), muszą one uzyskać świadomą, konkretną i
jednoznaczną zgodę uczestnika lub innej osoby, której te dane dotyczą, a w tym celu muszą
zapewnić przekazanie temu uczestnikowi lub innej osobie odpowiednich informacji, jak opisano
szerzej w art. 7.
a. Organizacje antydopingowe informują uczestników o negatywnych skutkach, które
mogą wyniknąć z odmowy poddania się kontroli dopingowej, w tym badaniom oraz
odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie potrzebnych w tym celu danych osobowych.
[Komentarz do art. 6.2.a.: Aby uniknąć wątpliwości, uczestnicy muszą zostać poinformowani, że
odmowa poddania się kontroli dopingowej na żądanie może między innymi uniemożliwić im dalsze
uczestnictwo w sporcie zorganizowanym, a w przypadku zawodnika może stanowić naruszenie
Kodeksu i prowadzić do unieważnienia wyników uzyskanych podczas zawodów. Uczestnik, który
uważa, że organizacja antydopingowa nie przestrzega niniejszego standardu międzynarodowego
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może powiadomić o tym WADA zgodnie z art. 11.5, co bez uszczerbku dla innych praw uczestnika,
jakie mogą wynikać z obowiązującego prawa, może stanowić podstawę do złożenia skargi].
b. W przypadku, gdy organizacje antydopingowe przetwarzają dane osobowe na
podstawie zgody (w tym przekazują takie dane do WADA), muszą one poinformować
uczestnika, że niezależnie od odmowy udzielenia zgody lub późniejszego jej cofnięcia
przetwarzanie jego danych osobowych przez te organizacje (jeżeli nie zabrania tego
obowiązujące prawo) i tak może być wymagane w celu umożliwienia organizacji
antydopingowej:


wszczynania lub kontynuowania analiz lub śledztw dotyczących podejrzewanego
naruszenia przepisów antydopingowych, które ma związek z uczestnikiem;



prowadzenia postępowań lub udziału w postępowaniach dotyczących
podejrzewanego naruszenia przepisów antydopingowych, które ma związek z
uczestnikiem; lub



wnoszenia lub realizacji roszczeń prawnych albo obrony przed takimi roszczeniami,
jeżeli dotyczą one organizacji antydopingowej i/lub uczestnika.

[Komentarz do art. 6.2.b: W niektórych ograniczonych przypadkach organizacje antydopingowe
muszą mieć możliwość przetwarzania danych osobowych nawet bez zgody uczestnika. Wyjątki te
są niezbędne, aby uniknąć sytuacji, w której uczestnik odmawia zgody lub wycofuje zgodę w celu
obejścia wysiłków i procedur antydopingowych oraz uniknięcia wykrycia naruszenia przepisów
antydopingowych].
6.3 W przypadku, gdy organizacje antydopingowe przetwarzają wrażliwe dane osobowe na
podstawie zgody (w tym przekazują takie dane do WADA), muszą one uzyskać wyraźną zgodę
uczestnika lub osoby, której te dane dotyczą. Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych
odbywa się zgodnie z wszelkimi odnośnymi zabezpieczeniami lub procedurami ustanowionymi
na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie prywatności i danych.
[Komentarz do art. 6.3: Niniejszy standard międzynarodowy nakłada na organizacje
antydopingowe przetwarzające wrażliwe dane osobowe dodatkowe ograniczenia, które
odzwierciedlają bardziej wrażliwy charakter przetwarzania takich danych. W szczególności
wyraźna zgoda wymaga od osoby, której te dane dotyczą, pozytywnego i wyraźnego działania
wyrażającego zgodę na ich przetwarzanie. Mimo, że niniejszy standard międzynarodowy definiuje
wrażliwe dane osobowe jako wyraźnie obejmujące różne rodzaje informacji jego celem nie jest
sugerowanie, że takie dane powinny być przetwarzane przez organizacje antydopingowe, co jest
zgodne z art. 5.1].
6.4 W przypadku, gdy uczestnik nie jest w stanie udzielić świadomej zgody ze względu na
swój wiek, zdolności umysłowe lub inne uzasadnione powody przewidziane prawem, zgodę do
celów przewidzianych niniejszym standardem międzynarodowym może wyrazić przedstawiciel
prawny uczestnika, opiekun lub inny upoważniony przedstawiciel, który może również w
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imieniu uczestnika wykonywać jego prawa wynikające z art. 11 poniżej. Organizacje
antydopingowe zapewnią, aby w takich okolicznościach uzyskanie zgody było dozwolone
obowiązującym prawem.
7.0

Zapewnienie przekazania odpowiednich informacji uczestnikom i innym osobom

7.1 Organizacja antydopingowa powiadamia uczestników lub osoby, których dotyczą dane
osobowe o ich przetwarzaniu. Powiadomienie takie wskazuje:
a) nazwę organizacji antydopingowej gromadzącej dane osobowe oraz dane kontaktowe
osoby wyznaczonej zgodnie z rozdziałem 4.5;
b) rodzaje danych osobowych, które mogą być przetwarzane;
c) cele, do których mogą być wykorzystywane dane osobowe;
d) kategorie innych ewentualnych odbiorców danych osobowych, w tym organizacje
antydopingowe (takie jak WADA), strony trzecie i przedstawiciele zewnętrzni, którzy
mogą znajdować się w innym kraju, gdzie uczestnik może uczestniczyć w zawodach,
trenować lub podróżować;
e) możliwości i okoliczności, w których dane osobowe mogą zostać ujawnione publicznie,
jeżeli jest to dozwolone obowiązującym prawem (na przykład ujawnienie wyników
badań czy decyzji trybunału arbitrażowego);
f) dotyczące danych osobowych prawa uczestnika wynikające z niniejszego standardu
międzynarodowego standardu oraz sposoby wykonywania tych praw;
g) procedury składania skarg zgodnie z art. 11.5 oraz ewentualne możliwości składania
skarg do właściwych organów do spraw ochrony danych;
h) okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane lub kryteria stosowane przy
określaniu tego okresu; oraz
i) wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia, że dane osobowe będą
przetwarzane w sposób uczciwy, na przykład dane na temat organów regulacyjnych lub
organów nadzorujących przetwarzanie danych osobowych przez organizację
antydopingową.
7.2. Organizacje antydopingowe przekazują powyższe informacje uczestnikom lub innym
osobom przed lub podczas pobierania od nich danych osobowych, w formie i w sposób
określony w art. 7.3. Organizacje antydopingowe udzielą odpowiedzi na pytania lub wątpliwości
uczestników, odnoszące się do przetwarzania ich danych osobowych przez organizację
antydopingową. W przypadku, gdy organizacja antydopingowa otrzymała dane osobowe od
strony trzeciej a nie bezpośrednio od uczestnika, przekazuje mu ona wyżej wskazane informacje
w najszybszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki, chyba że informacje takie już wcześniej
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zostały uczestnikowi lub innej osobie przekazane przez inną stronę. W wyjątkowych
przypadkach takie powiadomienie może zostać przekazane uczestnikowi lub innej stronie z
opóźnieniem lub może ono zostać wstrzymane, jeżeli z uzasadnionych przyczyn można uznać, że
utrudni ono śledztwo w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych lub podważy uczciwy
przebieg postępowania antydopingowego. W takich przypadkach uzasadnienie opóźnienia
należy właściwie udokumentować, a informacje muszą zostać przekazane uczestnikowi lub innej
osobie w najszybszym racjonalnie możliwym terminie.
[Komentarz do art. 7.2: Organizacje antydopingowe powinny uznać, że podstawowe zasady
uczciwości wymagają, aby w przypadku przetwarzania danych osobowych uczestnika w kontekście
działań antydopingowych uczestnik otrzymał informację lub dostęp do informacji, która w prosty
sposób wyjaśnia cel i procedury gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych. Niniejszy
standard międzynarodowy ma na celu zapewnienie przekazania uczestnikom podstawowych
informacji o zadaniach i obowiązkach, jakie poszczególne organizacje zaangażowane w
zwalczanie dopingu w sporcie realizują w zakresie przetwarzania danych osobowych. W żadnych
okolicznościach organizacje antydopingowe nie powinny dążyć do wprowadzenia w błąd lub
nierzetelnego informowania uczestników, aby móc przetwarzać ich dane osobowe. Oprócz
bezpośredniego przekazania wspomnianych informacji uczestnikom lub innym osobom,
organizacje antydopingowe mogą je udostępnić na prowadzonych przez siebie stronach
internetowych lub innych platformach.
Każda organizacja antydopingowa powinna dopilnować, aby przetwarzanie danych osobowych
było dla uczestników wystarczająco przejrzyste, niezależnie od faktu, że pewne informacje
dotyczące działań antydopingowych, zwłaszcza dotyczące zaplanowanych badań oraz śledztw i
postępowań dotyczących naruszenia przepisów antydopingowych mogą być czasowo nieujawniane
uczestnikom w celu zachowania uczciwego przebiegu procedur zwalczania dopingu. Przekazanie
informacji uczestnikom może też być tymczasowo wstrzymane, jeżeli mogłoby ono stanowić ryzyko
dla trwającego lub planowanego śledztwa w sprawie dotyczącej dopingu, prowadzonego przez
organizację antydopingową lub organy ścigania. Niezwłoczne przekazanie odpowiednich
informacji uczestnikom zgodnie z niniejszym art. 7 jest niezbędne biorąc pod uwagę możliwe
poważne, negatywne skutki, jakie pociąga za sobą stwierdzenie naruszenia przepisów
antydopingowych przez uczestników].
7.3
Organizacje antydopingowe przekazują powyższe informacje stosując sposób oraz formę
- pisemną, ustną lub inną - łatwo zrozumiałą da uczestników lub osób, których dane osobowe
dotyczą, posługując się jasnym i prostym językiem. Organizacje antydopingowe uwzględniają
przy tym wiek i możliwości intelektualne uczestnika lub innej osoby oraz lokalne praktyki,
zwyczaje i konkretne okoliczności dotyczące przetwarzania danych osobowych.
[Komentarz do art. 7.3: Organizacje antydopingowe muszą określić najbardziej skuteczne w
konkretnych przypadkach sposoby przekazywania informacji uznając, że preferowaną formą
informowania uczestników jest - jeżeli to możliwe - forma pisemna. Uczestnicy mogą też być
powiadamiani ogólnie dostępnymi sposobami, na przykład za pomocą broszur i stron
internetowych, a wówczas najlepiej w połączeniu z formą bardziej zwięzłą, czyli formularzami lub
innymi dokumentami przekazywanymi bezpośrednio uczestnikom].
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8.0

Ujawnianie danych osobowych innym organizacjom antydopingowym i stronom
trzecim

8.1 Organizacje antydopingowe nie ujawniają danych osobowych innym organizacjom
antydopingowym, z wyjątkiem przypadków, gdy ich ujawnienie jest niezbędne organizacjom
antydopingowym, które otrzymują dane osobowe, do realizacji obowiązków wynikających z
Kodeksu i standardów międzynarodowych zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
[Komentarz do art. 8.1: W wielu przypadkach wymaganych Kodeksem i standardami
międzynarodowymi organizacje antydopingowe mają obowiązek udostępnienia niektórych danych
osobowych dotyczących uczestnika innym organizacjom antydopingowym, aby mogły one
wykonywać badania wymagane Kodeksem albo inne odpowiednie zadania przewidziane Kodeksem
lub standardami międzynarodowymi. Dane udostępniane są na przykład w celu poddania
zawodników badaniom podczas zawodów lub poza zawodami. W takich przypadkach organizacje
antydopingowe współpracują ze sobą, aby udział uczestników w takich badaniach był dla nich
jasny i odbywał się w sposób zgodny z przepisami określonymi w niniejszym standardzie
międzynarodowym i obowiązujących przepisach prawa].
8.2 Organizacje antydopingowe nie ujawniają danych osobowych innym organizacjom
antydopingowym: (i) w przypadku, gdy organizacja antydopingowa mająca otrzymać dane
osobowe nie jest w stanie wskazać prawa lub umocowania do ich otrzymania ani takiej
konieczności; (ii) w przypadku gdy istnieje dowód, że organizacja antydopingowa otrzymująca
dane nie przestrzega lub nie ma możliwości przestrzegać niniejszego standardu
międzynarodowego; (iii) w przypadku, gdy obowiązujące prawo zabrania organizacji
antydopingowej ujawniania danych osobowych, albo właściwy organ nadzoru nałożył na tę
organizację antydopingową ograniczenia w tym zakresie; lub (iv) jeżeli ujawnienie danych
osobowych poważnie zakłóciłoby przebieg trwającego śledztwa w sprawie naruszenia
przepisów antydopingowych. Jeżeli organizacja antydopingowa ma obawy, że inna organizacja
antydopingowa nie jest w stanie zachować zgodności z niniejszym standardem
międzynarodowym, to poinformuje ona o swoich obawach tę inną organizację antydopingową i
WADA w najszybszym możliwym terminie.
8.3 Oprócz ujawniania danych osobowych, o którym mowa w rozdziałach 8.1 i 8.2 powyżej,
organizacje antydopingowe mogą ujawniać dane osobowe stronom trzecim, jeżeli ujawnienie
tych danych:
a.

jest wymagane obowiązującym prawem, przepisami lub obowiązkowymi
procedurami prawnymi;

b.

odbywa się za świadomą, wyraźną pisemną zgodą danego uczestnika; lub

c.

jest niezbędne do pomocy organom ścigania, organom rządowym lub innym organom
w wykryciu, dochodzeniu lub ściganiu przestępstwa, naruszenia kodeksu
zawodowego lub Kodeksu Antydopingowego, pod warunkiem, że wymagane dane
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osobowe w uzasadnionym stopniu dotyczą tego przestępstwa lub naruszenia i nie
mogą być uzyskane w inny sposób przez te władze.
[Komentarz do art. 8.3.c: Możliwości organizacji antydopingowej w zakresie współpracy i
wymiany informacji osobowych z organami ścigania i innymi organami oraz sposób, w jaki jest to
realizowane mogą zależeć od lokalnie obowiązującego prawa i przepisów. Mogą one czasami
wymagać od organizacji antydopingowych ujawniania danych osobowych organom ścigania lub
innym organom albo zachęcać je do tego w sytuacji, gdy organizacje te wiedzą, że dane mogą być
istotne dla śledztwa. Organizacje antydopingowe muszą przestrzegać istniejących wymogów
krajowych w tym zakresie.].
9.0

Zachowanie bezpieczeństwa danych osobowych

9.1 Organizacje antydopingowe będą chronić przetwarzane przez siebie dane osobowe
stosując wszystkie niezbędne zabezpieczenia, w tym fizyczne, organizacyjne, techniczne,
środowiskowe oraz inne środki, aby zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.
[Komentarz do art. 9.1: Organizacje antydopingowe zapewnią, aby ich pracownicy mieli dostęp do
danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to konieczne oraz zgodne z ich zadaniami i
obowiązkami. Pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych zostaną poinformowani o
konieczności zachowania ich poufności].
9.2 Organizacje antydopingowe stosują środki bezpieczeństwa uwzględniające stopień
wrażliwości przetwarzanych danych osobowych. Organizacje antydopingowe stosują wyższy
poziom zabezpieczeń w przypadku przetwarzania wrażliwych danych osobowych.
Odzwierciedla to odpowiednio większe ryzyko dla uczestnika lub osoby, której dane dotyczą,
gdyby bezpieczeństwo tych danych zostało naruszone.
9.3 Organizacje antydopingowe przekazujące dane osobowe przedstawicielom zewnętrznym
w związku z prowadzonymi przez nich działaniami antydopingowymi zapewnią, aby
przedstawiciele ci byli poddawani odpowiednim kontrolom wynikającym z umowy jak i
kontrolom technicznym, których celem jest ochrona poufności i prywatnego charakteru danych
osobowych, a także zapewnienie, że będą one przetwarzane wyłącznie w imieniu organizacji
antydopingowej albo w zakresie wyznaczonym lub zleconym przedstawicielowi zewnętrznemu.
[Komentarz do art. 9.3: Organizacje antydopingowe mają stały obowiązek ochrony wszelkich
danych osobowych, które znajdują się pod ich faktyczną kontrolą lub w ich posiadaniu, w tym
danych osobowych przetwarzanych przez swoich przedstawicieli zewnętrznych, takich jaki
podmioty świadczące usługi informatyczne, laboratoria, eksperci zewnętrzni, wyznaczone strony
trzecie, koordynatorzy kontroli antydopingowych i zewnętrzni kontrolerzy antydopingowi.
Organizacje antydopingowe stosują zabezpieczenia umowne poprzez stosowne postanowienia
umowne, które zapewniają przetwarzanie danych osobowych przez przedstawicieli
zewnętrznych wyłącznie na udokumentowane polecenie organizacji antydopingowej; nakładają
na przedstawicieli zewnętrznych lub ich pracowników przetwarzających dane osobowe
obowiązek zachowania poufności; wprowadzają odpowiednie zabezpieczenia techniczne i
organizacyjne w odniesieniu do danych osobowych; zapobiegają angażowaniu innych stron w
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przetwarzanie danych osobowych bez uprzedniego upoważnienia i wprowadzenia
odpowiednich zabezpieczeń umownych; wymagają udzielenia pomocy w przypadku, gdy
uczestnicy lub inne osoby dochodzą swoich praw wynikających z niniejszego standardu
międzynarodowego lub obowiązującego prawa; usuwają lub odsyłają drogą zwrotną wszystkie
dane osobowe po zakończeniu usługi lub na zgłoszone żądanie; udostępniają organizacji
antydopingowej informacje w celu wykazania zgodności z takimi zabezpieczeniami umownymi.
Organizacje antydopingowe przy udzielaniu przedstawicielom zewnętrznym prawa dostępu do
swoich systemów rozważą zabezpieczenia techniczne obejmujące między innymi ograniczenia
dostępu i wymogi dotyczące uwierzytelniania.].
9.4 Organizacje antydopingowe mają obowiązek wyboru takich przedstawicieli zewnętrznych,
którzy zapewniają wystarczające gwarancje, zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym
standardem międzynarodowym, w zakresie środków technicznych i organizacyjnych
regulujących przetwarzanie danych osobowych.
9.5 W przypadku naruszenia bezpieczeństwa odpowiedzialna organizacja antydopingowa
powiadomi o tym naruszeniu dotkniętych nim uczestników lub inne osoby fizyczne, jeżeli
naruszenie może w istotny sposób wpłynąć na ich prawa i interesy. Powiadomienie takie musi
zostać przekazane w najszybszym rozsądnie możliwym terminie, gdy tylko organizacja
antydopingowa pozna szczegóły naruszenia bezpieczeństwa, i powinno ono wskazywać
charakter naruszenia, ewentualne negatywne skutki wobec zainteresowanych osób oraz środki
naprawcze, które zostały lub zostaną podjęte przez organizację antydopingową. Ponadto
organizacja antydopingowa dopilnuje, aby osoba wyznaczona zgodnie z rozdziałem 9.1 również
została powiadomiona o naruszeniu bezpieczeństwa, w tym o związanych z nim faktach,
skutkach i podjętych działaniach naprawczych.
[Komentarz do art. 9.5: Obowiązek powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa jest coraz
bardziej powszechny na całym świecie. Zgodnie z art. 4 niniejszego standardu międzynarodowego
organizacja antydopingowa musi przestrzegać krajowych przepisów, których zakres wykracza
poza niniejszy standard (np. niektóre systemy krajowe wymagają powiadomienia właściwego
organu lub innych organizacji lub taż wyznaczają konkretny termin na takie powiadomienie).
Naruszenie nie wywiera istotnego wpływu na daną osobę, jeżeli jej dane osobowe są zabezpieczone
przy pomocy odpowiednich środków technicznych (np. szyfrowanie) i nic nie wskazuje, że
zabezpieczenia zostały naruszone. Powiadomienie przekazywane jest za pomocą dowolnego
właściwego sposobu: w formie pisemnej, ustnej lub innej, z uwzględnieniem konkretnych
okoliczności naruszenia bezpieczeństwa, w tym szkody, jakiej dane osoby mogą doznać w wyniku
tego naruszenia].
9.6 Organizacje antydopingowe dokonują regularnej oceny przetwarzania przez siebie
wrażliwych danych osobowych oraz informacji o miejscu pobytu, aby określić proporcjonalny
zakres ich przetwarzania, związane z tym ryzyko oraz wszelkie środki, w tym środki
wprowadzane w fazie projektowania, które można wdrożyć w celu zmniejszenia ryzyka wobec
zainteresowanych uczestników.
[Komentarz do art. 9.6: Wymóg regularnej oceny przetwarzania wrażliwych danych osobowych
oraz informacji o miejscu pobytu ma zapewnić organizacjom antydopingowym elastyczność w
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zakresie prowadzenia takich ocen z odpowiednią częstotliwością, odzwierciedlającą obowiązujące
przepisy dotyczące ochrony prywatności i danych, a także w zakresie wszelkich zmian w
przetwarzaniu takich danych. Na przykład zgodnie z Międzynarodowym standardem badań i
śledztw organizacje antydopingowe mają prawo gromadzenia różnego rodzaju i różnych ilości
danych o miejscu pobytu zawodników różnych klas sportowych. Określenie odpowiednich rodzajów
i ilości takich danych oraz zmiany wymogów w tym zakresie mogą wymagać oceny].
9.7
Organizacje antydopingowe zapewnią, aby każdy pracownik przetwarzający dane
osobowe uczestników podlegał w pełni możliwemu do wyegzekwowania umownemu i/lub
ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

10.0 Przechowywanie danych osobowych w niezbędnych przypadkach i zapewnienie ich
zniszczenia
10.1 Organizacje antydopingowe muszą przestrzegać okresów przechowywania danych, które
określono w najnowszej wersji załącznika A do niniejszego standardu - Okresy przechowywania
danych. Organizacje antydopingowe przechowują wszelkie dane, których czasu przechowywania
nie wskazano w załączniku A, w sposób zgodny z poniższymi zasadami, a jeżeli to możliwe, jasno
określą ich okresy przechowywania tak, aby uregulować proces przetwarzania danych
osobowych w sposób zgodny z tymi zasadami.
[Komentarz do art. 10.1: WADA ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie okresów
przechowywania określonych w załączniku A do bazy danych ADAMS, której WADA jest
administratorem. ]
10.2 Z zasady przechowywanie wrażliwych danych osobowych wymaga bardziej poważnych
lub bardziej przekonujących powodów i uzasadnienia niż przechowywanie danych osobowych,
które nie są danymi wrażliwymi.
10.3 Organizacje antydopingowe zapewnią, aby dane osobowe były przechowywane tylko
wówczas, gdy jest to konieczne do realizacji zobowiązań wynikających z Kodeksu lub
standardów międzynarodowych albo gdy jest to wymagane obowiązującym prawem, przepisami
lub obowiązkowymi procedurami prawnymi Dane osobowe, które nie są już potrzebne do
powyższych celów zostaną usunięte, zniszczone lub na stałe przekształcone na dane
anonimowe.
10.4 Organizacje antydopingowe opracują konkretne plany i procedury zapewniające
bezpieczne przechowywanie, a ostatecznie zniszczenie danych osobowych.
10.5 Do różnych rodzajów danych osobowych stosuje się różne czasy przechowywania, w
zależności od celu ich przetwarzania w kontekście działań antydopingowych, takiego jak
przyznawanie wyłączeń dla celów terapeutycznych, przeprowadzanie badań, prowadzenie
śledztw dotyczących naruszenia przepisów antydopingowych czy karanie za takie naruszenia.
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11.0 Prawa uczestników i innych osób dotyczące danych osobowych
11.1 Uczestnicy lub osoby, których dotyczą dane osobowe mają prawo otrzymania od
organizacji antydopingowych: (a) potwierdzenia, czy ich dane osobowe są przetwarzane przez
organizacje antydopingowe, (b) informacji określonych w art. 7.1 oraz (c) kopii odnośnych
danych osobowych w terminie jednego (1) miesiąca, a jeżeli jest to niemożliwe, w najszybszym
możliwym terminie późniejszym, w łatwej do zrozumienia formie, bez ponoszenia nadmiernych
kosztów, z wyjątkiem nielicznych wyjątków przewidzianych prawem lub z wyjątkiem sytuacji,
gdy jest to zdecydowanie sprzeczne z uczciwością systemu zwalczania dopingu lub gdy utrudni
to organizacji antydopingowej planowanie lub przeprowadzanie badań bez wcześniejszego
powiadomienia albo prowadzenie śledztw i stwierdzenie naruszenia przepisów
antydopingowych lub realizację innych roszczeń prawnych.
[Komentarz do art. 11.1: Uczestnikom lub innym osobom mogą również przysługiwać dodatkowe
prawa wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych.
Organizacje antydopingowe rozpatrując wnioski wynikające z takich dodatkowych praw będą
przestrzegać stosownych procedur określonych w niniejszym dokumencie. Główna
odpowiedzialność za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków od uczestników spoczywa na
organizacji antydopingowej, która w danym momencie jest powiązana z zawodnikiem/inną osobą
w podstawowy sposób. Jeżeli wniosek taki wpłynie do WADA, udzieli ona odpowiedzi w
porozumieniu z odpowiednią organizacją antydopingową. Z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności
(w tym sytuacji, w których chodzi o dużą ilość danych osobowych, których zebranie wymaga
nieproporcjonalnie dużego wysiłku) od organizacji antydopingowej oczekuje się udzielenia
odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż cztery (4) tygodnie od daty otrzymania prawidłowo
sformułowanego wniosku. W celu udzielenia odpowiedzi na wniosek organizacje antydopingowe
mają prawo żądać od uczestników/osób dodatkowych informacji, w tym w stosownych
przypadkach dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość uczestnika lub osoby
zgłaszającej żądanie.]
11.2 Organizacja antydopingowa musi udzielić odpowiedzi na wniosek uczestnika lub innej
osoby o dostęp do jej danych osobowych, chyba że stanowiłoby to nieproporcjonalne obciążenie
dla organizacji antydopingowej pod względem kosztów lub wysiłku, biorąc pod uwagę charakter
danych osobowych, o które chodzi.
11.4 W przypadku, gdy organizacja antydopingowa odmawia uczestnikowi dostępu do jego
danych osobowych, musi poinformować o tym uczestnika i jak najszybciej wyjaśnić na piśmie
powody odmowy. Organizacje antydopingowe dopilnują, aby uczestnicy, którzy starają się
uzyskać dostęp do danych osobowych zgodnie z niniejszym Artykułem 11, uzyskiwali jedynie
dane osobowe odnoszące się wyłącznie do uczestników a nie dane osobowe odnoszące się do
innych uczestników lub osób trzecich,.
11.4 W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez organizację antydopingową
okazało się niedokładne, niepełne lub nadmierne wówczas organizacja ta, w zależności od
sytuacji, jak najszybciej zmieni, poprawi, zablokuje lub usunie stosowne dane osobowe. Jeżeli
organizacja antydopingowa ujawniła dane osobowe innej organizacji antydopingowej, która
zgodnie z jej wiedzą lub przekonaniem nadal te dane przetwarza, to jak najszybciej poinformuje
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tę organizację o zmianie danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało
nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Na wniosek uczestnika lub innej osoby organizacja
antydopingowa poinformuje ją, jakiej innej organizacji antydopingowej przekazała jej dane
osobowe.
11.5 Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw przysługujących uczestnikowi lub innej osobie
zgodnie z obowiązującymi przepisami mają oni prawo wniesienia skargi do organizacji
antydopingowej jeżeli działając w dobrej wierze mają oni uzasadnione przekonanie, że nie
przestrzega ona niniejszego standardu międzynarodowego. Każda organizacja antydopingowa
musi mieć udokumentowaną procedurę rozpatrywania takich skarg w sposób sprawiedliwy i
bezstronny. W przypadku, gdy skarga nie może być w zadowalający sposób rozpatrzona
uczestnik lub inna osoba może w stosownym przypadku powiadomić o tym WADA i/lub złożyć
skargę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, a organ ten określi, czy nastąpiło naruszenie. W
przypadku niezgodności ze standardem międzynarodowym właściwa organizacja
antydopingowa jest zobowiązana do usunięcia naruszenia. Żadne z postanowień niniejszego
standardu międzynarodowego nie uniemożliwia uczestnikowi lub innej osobie złożenia skargi
do jakiegokolwiek właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę prywatności i danych
osobowych, a organizacje antydopingowe muszą współpracować z takimi organami podczas
rozpatrywania skargi.
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ZAŁĄCZNIK A: OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

ADRV: anti-doping rule violation - naruszenie przepisów antydopingowych
AAF: adverse analytical finding - niekorzystny wynik analizy
ATF: atypical finding - wynik nietypowy
APF: adverse passport finding - niekorzystny wynik paszportowy
ATPF: atypical passport finding - nietypowy wynik paszportowy
I.
Dane są usuwane nie później niż na koniec kwartału kalendarzowego od wygaśnięcia podanego okresu przechowywania.
II.
Okresy przechowywania danych dzielą się na dwie kategorie: 18 miesięcy i 10 lat. Okres dziesięcioletni to okres, podczas którego
może zostać wszczęte postępowanie dotyczące naruszenia przepisów antydopingowych na mocy Światowego Kodeksu Antydopingowego.
Okres 12 miesięcy to okres czasu, za który liczy się trzy przypadki niewskazania miejsca pobytu, co stanowi naruszenie przepisów
antydopingowych. Ma on także zastosowanie do niektórych niekompletnych dokumentów oraz informacji dotyczących wyłączeń dla celów
terapeutycznych.
III. Okresy przechowywania mogą być wydłużone w przypadku trwających lub w uzasadniony sposób oczekiwanych postępowań w
sprawie naruszenia przepisów antydopingowych, śledztw lub innych postępowań prawnych.
Moduł

Dane

Okresy
przechowywania

Uwagi

od czasu wykluczenia
zawodnika z grupy objętej
programem badań
antydopingowych danej
organizacji
antydopingowej

Dane zawodnika istotne do celów praktycznych i do celów powiadomienia
zawodnika o ADRV. Dane te nie są szczególnie wrażliwe.

Nazwisko
Data urodzenia
Dyscyplina sportu
Płeć

Bezterminowo
Bezterminowo
Bezterminowo
Bezterminowo

Te dane mogą być przechowywane bezterminowo. Organizacjom antydopingowym
należy zezwolić na przechowywanie danych o zawodnikach, którzy zostali
zakwalifikowani do grupy zawodników poddawanych badaniom nadzorowanym przez
te organizacje. W przypadku zawodników najwyższej klasy mistrzowskiej informacje te i
tak są ogólnodostępne.

Proporcjonalność/konieczność
Proporcjonalność/konieczność
Proporcjonalność/konieczność
Proporcjonalność/konieczność

Numer(y) telefonu
Adres e-mail
Adres zamieszkania

10 lat
10 lat
10 lat

10 lat z uwagi na możliwe ADRV
jak wyżej
jak wyżej

Konieczność
Konieczność
Konieczność

1 – Zawodnik

Zawodnik (dane ogólne)

Kryteria

2 – Informacje o miejscu pobytu*
*(z wyjątkiem informacji o
mieście, kraju i miejscu pobytu
podczas zawodów, które są
potrzebne do paszportu
biologicznego zawodnika, zob.
rozdział 8)

Informacje o miejscu pobytu

od dnia, którego dane
dotyczą:

Istotnych informacji o miejscu pobytu, które trzeba przechowywać, jest niewiele,
ale trudno ustalić, które to są informacje.

Informacje o miejscu
pobytu (inne niż miasto,
kraj i miejsce pobytu w
czasie zawodów)

12 miesięcy od końca
kwartału, za który podano
dane

Mogą być istotne do liczenia trzech przewinień w okresie 12 miesięcy

Niewskazanie miejsca
pobytu (niezgłoszenie
miejsca pobytu,
opuszczone badania)

10 lat od daty
niezgłoszenia miejsca
pobytu

Mogą być istotne do liczenia trzech przewinień w okresie 12 miesięcy i innych
możliwych ADRV. W przypadku ADRV będą przechowywane w aktach dyscyplinarnych
bezterminowo (zob. rozdział 7)

Konieczność

Konieczność
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Moduł

Dane

Okresy
przechowywania

Uwagi

Kryteria

Zniszczenie informacji medycznych uniemożliwia WADA/org. antydopingowej
wsteczną ocenę TUE po upływie ważności. Informacje dot. TUE to głównie informacje
medyczne, a więc wrażlwe.

3- TUE

TUE

Formularze decyzji przyznających
TUE i odmawiających przyznania
TUE

10 lat od daty zgody /
odmowy

Mogą być istotne w przypadku powtórnego badania lub innych śledztw.

Proporcjonalność
konieczność

/

Formularze wniosku o TUE,
uzupełniające
informacje
medyczne oraz wszelkie inne
informacje
dot.
TUE
nie
wymienione w innym miejscu
niniejszego dokumentu

12 miesięcy od upływu
okresu ważności TUE

Tracą znaczenie po wygaśnięciu TUE z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie złożony ponowny
wniosek.

Proporcjonalność
konieczność

/

Niekompletna dokumentacja dot.
TUE

12 miesięcy od daty
utworzenia

Mogą być istotne w przypadku powtórnego wniosku.

Proporcjonalność

Protokół kontroli antydopingowej

10 lat od dnia pobrania
próbki

Proporcjonalność
konieczność

/

Zlecenie badania

Do usunięcia wszystkich
powiązanych protokołów
kontroli antydopingowej

Protokoły kontroli antydopingowej, powiązane zlecenia badań, dokumenty dot. systemu
dozoru są istotne dla paszportu biologicznego zawodnika oraz w przypadku ponownego
badania próbki.
Jak wyżej

Proporcjonalność
konieczność

/

10 lat od dnia utworzenia
dokumentu

Jak wyżej

Proporcjonalność
konieczność

/

System dozoru/łańcuch
dowodowy

Niekompletna dokumentacja dot.
badania lub dokumentacja
nieodpowiadająca próbce

12 miesięcy od dnia
utworzenia dokumentu

Dokumentacja niekompletna lub nieodpowiadająca próbce jest zwykle wynikiem błędu we
wprowadzaniu danych i jest wkrótce usuwana w celu zapewnienia rzetelności danych.

Próbka A i próbka B

Bezterminowo / 10 lat

4 – Badanie

Badanie

5 – Próbki (laboratorium)

Próbki
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Zarządzane przez laboratorium
Zgodnie z kryteriami i wymogami Kodeksu/standardów międzynarodowych próbki mogą w
niektórych okolicznościach być przechowywane bezterminowo w celu badań naukowych. W
przypadku AAF lub innego ADRV oraz gdy próbkę można zidentyfikować, maksymalny czas
przechowywania powinien wynosić 10 lat.
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Proporcjonalność

Proporcjonalność

6 – Wyniki badania /
zarządzanie wynikami
(protokoły /
dokumentacja)

Od utworzenia danych
dokumentów:

Istotne z uwagi na wielokrotne naruszenia i analizy retrospektywne

AAF
ATF

10 lat
10 lat

Konieczne z uwagi na wielokrotne naruszenia.
Jak wyżej
Istotne z uwagi na wielokrotne naruszenia
Zarządzane przez organ dyscyplinarny / federację sportową / organizację
antydopingową

Konieczność
Konieczność

Kary określone w Kodeksie

Bezterminowo

Powinny być przechowywane bezterminowo z uwagi na wartość prawną i precedensową.

Proporcjonalność
konieczność

/

Postanowienia dyscyplinarne

Bezterminowo

Jak wyżej

Bezterminowo

Jak wyżej

Proporcjonalność
konieczność

/

Istotne dokumenty/akta dot.
postępowań (w tym akta sprawy,
dokumentacja laboratoryjna i
ABP, itp.).

Proporcjonalność
konieczność

/

Zmienne biologiczne, raporty dot.
ATPF,
APF,
APMU,
opinie
ekspertów, inna dokumentacja
pomocnicza.

10 lat od dnia powiązania
wyniku z protokołem
kontroli antydopingowej

Konieczne z uwagi na wielokrotne naruszenia oraz do analizy lub oceny zmiennych
biologicznych, raportów dot. APMU i opinii ekspertów na przestrzeni czasu.

Konieczność

Informacje o miejscu pobytu
(tylko miasto, kraj i miejsce
pobytu podczas zawodów).

10 lat od zakończenia
kwartału, za który podano
dane pobytowe

Potrzebne do potwierdzenia wyników nietypowych/nieprawidłowych lub oddalenia
twierdzeń zawodnika.

Proporcjonalność
konieczność

7 – Postępowania
i
orzeczenia
dyscyplinarne (ADRV)

Decyzje i postępowania
dyscyplinarne

8 – Paszport biologiczny
zawodnika
Wynik

Informacje o miejscu pobytu
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