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PREAMBULE

Mezinárodní standard na ochranu soukromí a osobních dat, který je součástí
Světového
antidopingového
Kodexu,
je
závazným
Mezinárodním
standardem, který vznikl jako součást Světového antidopingového
programu.

Světová antidopingová agentura WADA a Antidopingové organizace sdílejí
zodpovědnost za to, že zajistí, aby Osobní údaje, které se Zpracovávají v
souvislosti s Antidopingovou činností, byla chráněna, jak to požadují
zákony, principy a standardy na ochranu dat a soukromí. Hlavním účelem
Mezinárodního standardu na ochranu soukromí a osobních dat je zajistit,
aby organizace a osoby věnující se antidopingu ve sportu požívaly
přiměřené, dostatečné a efektivní ochrany soukromí a Osobních údajů,
které Zpracovávají, a to nezávisle na tom, zda to vyžadují rovněž i platné
zákony.

Tento dokument zrevidovala, prodiskutovala a připravila skupina expertů
agentury WADA, která přitom brala v úvahu zejména Směrnice na ochranu
soukromí a celosvětový oběh osobních dat Organizace pro ekonomickou
kooperaci a rozvoj (OECD) z roku 1980; radu Evropské konvence na
ochranu jednotlivce s přihlédnutím k jejímu automatickému zpracovávání
osobních dat (ETS, č. 108); základní dílo o soukromí Asijsko-pacifického
hospodářského společenství (APEC); Chartu základních práv Evropské unie,
Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob s ohledem na zpracování
osobních údajů a další mezinárodní i regionální pravidla pro ochranu
osobních údajů, standardy a judikatura, jako je např. rozsudek Evropského
soudu pro lidská práva ze dne 18. ledna 2018 (FNASS a další vs. Francie).

Oficiální text Mezinárodního standardu na ochranu soukromí a osobních dat
bude uložen v agentuře WADA a bude uveřejněn v anglickém a
francouzském jazyce. V případě jakékoli neshody mezi anglickou a
francouzskou verzí bude anglická verze verzí rozhodující.
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PRVNÍ ČÁST: ÚVOD, USTANOVENÍ KODEXU A DEFINICE

1.0 Úvod a rozsah
Účelem tohoto Mezinárodního standardu na ochranu soukromí a osobních dat je
zajistit, aby Antidopingové organizace používaly přiměřené, dostatečné a
efektivní
ochrany
Osobních
údajů,
které
Zpracovávají
při
plnění
antidopingového programu, při čemž si je vědoma skutečnosti, že Osobní údaje
personálu, která se shromažďují v antidopingovém kontextu, mohou mít dopad
a zasahovat do soukromých práv osob, které se věnují a jsou spojeny s
organizovaným sportem.
Kodex na Sportovcích a na Doprovodném personálu Sportovce především
požaduje, aby poskytoval Antidopingovým organizacím velké množství
Osobních údajů. Podstatné přitom je, že jim Antidopingové organizace poskytují
patřičnou ochranu Osobních dat, že je všechna Zpracovávají, vytvářejí legální
standardy a zajišťují trvalou a neotřesitelnou důvěru k těm osobám, které se
věnují organizovanému sportu.
Kodex uznává a potvrzuje význam toho, aby bylo zajištěno plný respekt vůči
soukromým právům osob, které se podílejí na antidopingových programech
založených na Kodexu. Ve snaze podpořit tento závazek stanoví tento
Mezinárodní standard závazná pravidla a standardy, které se vztahují k ochraně
Osobních údajů Antidopingovými organizacemi.
Tento Mezinárodní standard – v souladu s ostatními Mezinárodními standardy,
které vznikly a používaly se až do dnešního dne – objasňuje minimální,
společný základ pravidel, k nimž se Antidopingové organizace musí připodobnit,
pokud podle Kodexu shromažďují Osobní údaje a dále s nimi pracují a
nakládají. Antidopingová organizace může být v některých případech požádána,
aby uplatnila ve svých pravidlech nebo standardech platný zákon, který
přesahuje to, co bylo objasněno v tomto standardu. Pro účely tohoto
Mezinárodního standardu budou definice objevující se v Kodexu vytištěny
kurzivou a dodatečné definice, které byly vytvořeny pro účely tohoto
Mezinárodního standardu, budou podtrženy.
2.0 Ustanovení Kodexu
Následující články Kodexu se vztahují přímo k tomuto Mezinárodnímu standardu
na ochranu soukromí a osobních dat:
Článek Kodexu č. 14 Důvěrnost a podávání informací
K základním principům koordinace antidopingových výsledků, k jejich veřejné
transparentnosti, zodpovědnosti a respektu k soukromí všech Sportovců nebo
dalších Osob patří následující:
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14.1 Informace o Pozitivních laboratorních nálezech, Atypických nálezech a
dalších nálezech, kde je podezření na porušení antidopingových pravidel.
14.1.1 Oznámení o porušení antidopingových pravidel adresované Sportovcům
a dalším Osobám.
Za formu a způsob oznámení na podezření z porušení antidopingových pravidel
bude zodpovídat – jak je stanoveno v pravidlech – Antidopingová organizace,
která je oprávněna nakládat s výsledky.
14.1.2 Oznámení o porušení antidopingových pravidel adresované Národní
antidopingové organizaci, mezinárodním federacím a agentuře WADA.
Antidopingová organizace oprávněná nakládat s výsledky bude rovněž
oznamovat Sportovcově Národní antidopingové organizaci, mezinárodní
federaci a agentuře WADA podezření z porušení antidopingových pravidel, a to
současně s oznámením této skutečnosti Sportovci nebo dalším Osobám.
14.1.3 Obsah oznámení o porušení antidopingových pravidel.
Oznámení bude obsahovat: Sportovcovo jméno, zemi, sport a disciplínu ve
sportu, Sportovcovu soutěžní úroveň, zda test byl Při soutěži nebo Mimo
soutěž, datum odběru Vzorku, analytický výsledek ohlášený z laboratoře a další
informace, jak je požaduje Mezinárodní standard pro testování a vyšetřování,
nebo jiné porušení antidopingových pravidel, než jaké uvádí článek 2.1,
Porušení pravidel a základna pro podezření z jejich porušení.
14.1.4 Hlášení o stavu.
S výjimkou vyšetřování, které nevyústilo v oznámení o porušení
antidopingových pravidel podle článku č. 14.1.1, budou stejné Osoby a stejné
Antidopingové organizace pravidelně dostávat aktualizované informace o stavu
a zjištěních každého přezkoumávání nebo řízení vedeného podle článků č. 7, 8
nebo 13, budou je dostávat co nejrychleji, a to v písemné formě, v níž bude
zdůvodněné vysvětlení nebo rozhodnutí, které doloží, jak byla tato záležitost
vyřešena.
14.1.5 Důvěrnost.
Antidopingová organizace přijímající osobní data nezpřístupní tyto informace
nikomu jinému než Osobám, které je potřebují znát (ty budou zahrnovat
vhodnou část personálu daného Národního olympijského výboru, národní
federace a mužstvo v případě Kolektivních sportů), dříve než je Antidopingová
organizace odpovědná za nakládání s výsledky zveřejní, nebo je případně
nezveřejní, jak to požaduje níže uvedený článek č. 14.3.
[Komentář k článku č. 14.1.5: Každá Antidopingová organizace ustanoví ve
svých vlastních antidopingových pravidlech postupy na ochranu důvěrných
informací a pro vyšetřování a disciplinární postihování nedovoleného prozrazení
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důvěrných informací jakýmkoli zaměstnancem či zástupcem Antidopingové
organizace.]

14.2 Zveřejnění rozhodnutí o porušení antidopingových pravidel a žádost o spis.
14.2.1 Rozhodnutí o porušení antidopingových pravidel učiněná podle článků č.
7.10, 8.4, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 nebo č. 13.5 budou obsahovat všechny
důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí, včetně – pokud je to možné použít –
ospravedlnění, proč nebyla uložena maximální možná sankce. Pokud toto
rozhodnutí není v anglickém nebo francouzském jazyce, Antidopingová
organizace pořídí anglický a francouzský stručný obsah tohoto rozhodnutí a
podpůrných důvodů.
14.2.2 Antidopingová organizace, která má právo se odvolat proti rozhodnutí
učiněnému podle článku č. 14.2.1, může do 15 dnů po jeho obdržení požádat o
kopii zprávy o celém případu a důvodech, které vedly k tomuto rozhodnutí.
14.3 Zveřejnění.
14.3.1 Totožnost jakéhokoli Sportovce nebo jiné Osoby, kterou Antidopingová
organizace podezírá z toho, že se dopustila porušení antidopingových pravidel,
smí Antidopingová organizace zodpovědná za nakládání s výsledky zveřejnit
teprve poté, až bude tato skutečnost sdělena příslušnému Sportovci nebo jiné
Osobě, a to v souladu s články č. 7.3, 7.4, 7.5 7.6 nebo č. 7.7, a příslušné
Antidopingové organizaci v souladu s článkem č. 14.1.2.
14.3.2 Ne později než dvacet dnů poté, co stanovila v závěrečném odvolacím
rozhodnutí podle článků č. 13.2.1 nebo 13.2.2, nebo co takové odvolání bylo
odmítnuto, nebo bylo v souladu s článkem č. 8 odmítnuto slyšení, nebo co
nebylo včas jinak odmítnuto podezření z porušení antidopingových pravidel,
musí Antidopingová organizace zodpovědná za nakládání s výsledky podat
veřejně zprávu o stavu této antidopingové záležitosti, včetně sportu,
antidopingového pravidla, které bylo porušeno, jména Sportovce nebo další
osoby, která se porušení dopustila, přítomné Zakázané látky nebo Zakázané
metody a uložených Důsledků. Tatáž Antidopingová organizace musí rovněž
veřejně do dvaceti dnů podat zprávu o závěrečných odvolacích rozhodnutích
týkajících se porušení antidopingových pravidel, včetně shora popsané
informace.
14.3.3 V jakémkoli případě, v němž bylo určeno – a to po slyšení nebo v
odvolacím řízení – že se Sportovec nebo jiná Osoba nedopustila porušení
antidopingových pravidel, může být toto rozhodnutí veřejně odhaleno pouze se
souhlasem Sportovce nebo jiné Osoby, která je subjektem tohoto rozhodnutí.
Antidopingová organizace odpovědná za nakládání s výsledky bude přiměřeně
usilovat o to, aby takovýto souhlas obdržela, a když tento souhlas obdrží,
Zveřejní toto rozhodnutí buď v plném rozsahu, nebo ve zkrácené formě, o čemž
může případně rozhodnout Sportovec nebo jiná Osoba.
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14.3.4 Zveřejnění se uskuteční přinejmenším tak, že se požadovaná informace
umístí na webové stránky Antidopingové organizace, a tato informace se
odstraní nejpozději do jednoho měsíce poté, co skončila doba Zákazu činnosti.
14.3.5 Ani Antidopingová organizace, ani agenturou WADA pověřená laboratoř,
dopingový komisař ani nikdo jiný nebude veřejně komentovat jednotlivá fakta
jakéhokoli neuzavřeného případu (na rozdíl od všeobecného popisu procesu a
znalostí o případu), s výjimkou odpovědi na veřejné komentáře, které byly
Sportovci, jiné Osobě nebo jejich zástupcům adresovány.
14.3.6 Závazná veřejná zpráva, jejíž publikování je uloženo v článku č. 14.3.2,
se nebude požadovat, pokud je Sportovec nebo jiná Osoba, o níž bylo
shledáno, že se dopustila porušení antidopingových pravidel, osobou Nezletilou.
Jakákoli nezávazná veřejná zpráva o případu, do nějž je zapojen Nezletilý, by
měla být v podání faktů i okolností velmi uměřená.
14.4 Statistické hlášení.
Antidopingové organizace budou alespoň jednou ročně uveřejňovat všeobecnou
statistickou zprávu o své činnosti a o antidopingových kontrolách, jejíž kopii
poskytnou agentuře WADA. Antidopingové organizace mohou rovněž publikovat
zprávu, která bude uvádět jméno každého testovaného Sportovce a datum
každého Testování. WADA bude alespoň jednou ročně uveřejňovat statistické
zprávy, které budou sumarizovat informace, které obdržela od Antidopingových
organizací a z laboratoří.
14.5 Databáze informací o Dopingové kontrole.
WADA bude fungovat jako centrální databáze pro Testovací data a výsledky z
Dopingové kontroly, včetně – a především –dat z Biologického pasu Sportovce
určeného pro Sportovce mezinárodní úrovně a Sportovce národní úrovně a
informací o pobytech Sportovce, včetně těch, kteří jsou v Registrech pro
Testování. Ve snaze usnadnit koordinované plánování testů a vyhnout se
přitom nežádoucím duplikacím při Testování různými Antidopingovými
organizacemi bude každá Antidopingová organizace předávat všechny Testy Při
Soutěži i Mimo Soutěž těchto Sportovců do databáze agentury WADA a bude
přitom využívat systému ADAMS nebo jiných systémů schválených agenturou
WADA – toto předání by se mělo dít co nejrychleji po každém provedeném
testu. Tato informace bude zpřístupněna, tak, aby to bylo přiměřené a
současně v souladu s platnými pravidly, a to Sportovci, Sportovcově Národní
antidopingové organizaci a mezinárodní federaci a každé další Antidopingové
organizaci, která má oprávnění Sportovce Testovat.
Aby mohla sloužit jako databáze pro data z Testování při testovacích dat
Dopingové kontrole a rozhodnutí nakládání s výsledky, vyvinula WADA databázi
manažerských nástrojů, systém ADAMS, který respektuje principy soukromých
dat. WADA vyvinula systém ADAMS především tak, aby odpovídal statutům a
normám pro soukromá data, jež budou platit jak pro agenturu WADA, tak i pro
ostatní organizace, které systém ADAMS používají. Soukromé informace, které
se týkají Sportovce, Doprovodného personálu Sportovce nebo dalších osob
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zapojených do antidopingové činnosti WADA uchová – je v této záležitosti pod
dohledem kanadských úřadů pro ochranu soukromých práv – a to v přísné
důvěrnosti a v souladu s Mezinárodním standardem na ochranu soukromí a
osobních dat.
14.6 -Soukromí dat.
Antidopingové organizace mohou shromažďovat, uchovávat, zpracovávat nebo
zveřejňovat osobní data, která se vztahují ke Sportovcům a dalším Osobám,
kdykoli to bude nutné a vhodné pro provádění jejich antidopingové činnosti,
kterou řídí Kodex a Mezinárodní standardy (zahrnující především Mezinárodní
standard na ochranu soukromí a osobních dat) v souladu s platnými zákony.
[Komentář k článku č. 14.6: Povšimněme si, co říká článek
“Každá vláda bude podporovat legislativu, řízení, politiku či
tom, aby spolupracovalo a sdílely se informace s
organizacemi, a aby se sdílela data mezi jednotlivými
organizacemi, jak to stanoví Kodex.”]

č. 22.2 Kodexu:
administrativu v
Antidopingovými
Antidopingovými

3.0 Pojmy a definice
3.1 Definované pojmy vybrané z Kodexu
Anti-Doping Organization, Antidopingová organizace: Signatář, který je
zodpovědný za přijetí pravidel pro iniciování, provádění a dodržování jakékoli
části procesu Dopingové kontroly. Patří k nim například Mezinárodní olympijský
výbor, Mezinárodní paralympijský výbor, další Organizátoři významných Akcí,
které provádějí na svých Akcích Testování, WADA, mezinárodní federace a
Národní antidopingové organizace.
Athlete, Sportovec: Jakákoli Osoba, která ve sportu soutěží na mezinárodní
úrovni (jak je definován v každé mezinárodní federaci) nebo na národní úrovni
(jak je definován v každé Národní antidopingové organizaci). Antidopingová
organizace má právo uvážit, zda uplatní antidopingová pravidla na Sportovce,
který není ani Sportovcem mezinárodní úrovně, ani Sportovcem národní
úrovně, a tak je zahrne do této definice “Sportovce.” Ve vztahu ke Sportovcům,
kteří nejsou Sportovci mezinárodní ani národní úrovně, si může Antidopingová
organizace vybrat: buď že u nich určité Testování provede nebo že je Testovat
vůbec nebude; že provede analýzu Vzorků na menší počet látek, než které tvoří
celý soupis Zakázaných látek; že bude požadovat jen omezené nebo vůbec
žádné informace týkající se pobytu; nebo že nebude předem požadovat
Terapeutickou výjimku. Jestliže však antidopingová pravidla ve smyslu článku
č. 2.1 nebo článku č. 2.5 poruší jakýkoli Sportovec, na nějž se vztahuje
oprávnění Antidopingové organizace a který závodí na úrovni nižší než
mezinárodní nebo národní, musí být vůči němu uplatněny Důsledky vymezené v
Kodexu (s výjimkou článku č. 14.3.2). Ve smyslu článku 2.8, článku 2.9 a ve
smyslu antidopingové informace a osvěty je Sportovcem každá Osoba, která ve
sportu soutěží pod pravomocí nějakého Signatáře, vlády nebo jiné sportovní
organizace, jež přijímá Kodex.
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[Komentář: Tato definice vyjasňuje, že každý Sportovec mezinárodní i
národní úrovně je subjektem podléhajícím antidopingovým pravidlům
Kodexu. Mezinárodní federace i Národní antidopingové organizace přesně
definují mezinárodní a národní úroveň jednotlivých sportů ve svých
antidopingových pravidlech. Tato definice také umožňuje každé Národní
antidopingové organizaci, aby se rozhodla, zda se striktně přidrží tohoto
vymezení nebo zda rozšíří svůj antidopingový program i za Sportovce
mezinárodní a národní úrovně, to je na závodníky nižších soutěží nebo na
jednotlivce, kteří se věnují fitnessové činnosti, ale vůbec nesoutěží. Národní
antidopingová organizace by se tak mohla například rozhodnout, že si zvolí
testování závodníků na rekreační úrovni, ale nebude předem požadovat
Terapeutickou výjimku. Ale porušení antidopingových pravidel týkající se i
Pozitivních laboratorních nálezů, a Podvádění vyvolá všechny Důsledky, jak
o nich mluví Kodex (s výjimkou článku č. 14.3.2). Rozhodnutí, zda
vyvozovat Důsledky proti Sportovcům rekreační úrovně, kteří se věnují
fitnessové činnosti, ale nikdy nesoutěží, je ponechána na Národní dopingové
organizaci. Stejným způsobem by se mohl Organizátor významných Akcí
pořádající soutěže pro závodníky mistrovské úrovně rozhodnout, že bude
závodníky testovat, ale nebude analyzovat Vzorky na celý seznam
Zakázaných látek. Závodníci všech úrovní by tak získali výhodu
antidopingové informace a osvěty.]
Athlete Support Personnel, Doprovodný personál Sportovce: Jakýkoli
instruktor, trenér, manažer, agent, vedoucí týmu, úředník, člen medicínského
nebo para medicínského personálu, rodič nebo jakákoli jiná Osoba, která
spolupracuje se Sportovcem, pečuje o něj nebo mu pomáhá při účasti nebo v
přípravě na sportovní Soutěže.
Participant,
Sportovce.

Účastník:

Jakýkoli

Sportovec

nebo

Doprovodný

personál

3.2 Definované pojmy z Mezinárodního standardu na ochranu soukromí
a osobních dat
Anti-Doping Activities, Antidopingová činnost: Činnost, která je specifikována v
Kodexu a v Mezinárodních standardech a kterou mají provádět Antidopingové
organizace a Osoby jednající za třetí strany, a to za účelem zjišťování, zda
došlo k porušení antidopingových pravidel, včetně shromažďování informací o
pobytu; vedení Testování; nakládání s výsledky; určování, zda se Sportovec
dopustil Použití Zakázaných látek nebo Zakázaných metod, které jsou striktně
omezeny na legitimní a zdokumentované terapeutické účely; vzdělávání
Účastníků o jejich právech a povinnostech; vedení vyšetřování porušení
antidopingových pravidel; a iniciování legálního řízení proti těm, kdo je
podezřelý z toho, že se dopustil takovéhoto porušení.
Personal Information, Osobní údaje: Informace a data, včetně Citlivých
osobních údajů, které se vztahují – a to bez omezení – na identifikaci nebo na
identifikovatelnost Účastníka, nebo se vztahují na jiné Osoby, jejichž data jsou
9
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Zpracovávána výhradně v souvislosti s Antidopingovou činností Antidopingové
organizace.
[Komentář k článku č. 3.2: Rozumí se samo sebou, že Osobní údaje zahrnují –
ale nejsou omezena jen na ně – informace vztahující se ke Sportovcovu jménu,
datu narození, ke kontaktním detailům a sportovní příslušnosti, k pobytům, k
uděleným terapeutickým výjimkám (pokud takové existují), k výsledkům
antidopingových testů a k nakládání s výsledky (včetně disciplinárních slyšení,
odvolání a sankcí). Osobní údaje zahrnují rovněž osobní podrobnosti a
informace o kontaktech, jež se vztahují na další Osoby, takové, jako jsou třeba
medicínští profesionálové a další Osoby, které se Sportovcem spolupracují,
trénují nebo mu jinak pomáhají v souvislosti s Antidopingovou činností.
Takovéto informace zůstávají uloženy jako Osobní údaje a řídí se tímto
standardem po celou dobu trvání jejich Zpracovávání, a to nezávisle na tom,
zda jsou to relevantní individuální pozůstatky spojené s organizovaným
sportem.]
Processing (Process and Processed), Zpracovávání (a s ním příbuzné
Zpracovávat
a
Zpracováván):
Shromažďování,
udržování,
ukládání,
zveřejňování, reportování, zprostředkovávání, pozměňování, likvidace nebo jiné
používání Osobních údajů.
Security Breach, Porušení bezpečnosti: Jakékoliv neoprávněné a/nebo
nezákonné Zpracovávání, včetně umožnění přístupu k Osobním údajům, a to
nezávisle na tom, zda k datům v elektronické nebo jiné formě, nebo zasahování
do informačního systému, které by kompromitovalo soukromí, bezpečnost,
důvěrnost, dostupnost nebo integritu Osobních údajů.
Sensitive Personal Information, Citlivé osobní údaje: Osobní údaje vztahující se
na účastníkův rasový nebo etnický původ, podíl na deliktu (trestním nebo
jiném), zdravotní stav (včetně informací odvozených z analýzy Sportovcových
Vzorků) a biometrické a genetické informace.
Third Party, Třetí strana: Jakákoli fyzická Osoba nebo právní entita, jiná než
fyzická Osoba, na níž se vztahují relevantní Osobní údaje, Antidopingová
organizace a Osoby jednající za třetí stranu.
Third-Party Agent, Osoba jednající za třetí stranu: Jakákoli fyzická nebo
právnická Osoba, veřejná autorita, agentura nebo orgán, včetně smluvních
partnerů nebo jejich smluvních partnerů, a to bez omezení, kteří Zpracovávají
Osobní údaje pro Antidopingovou organizaci nebo jejím jménem.
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DRUHÁ ČÁST: STANDARDY PRO ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
4.0 Zpracovávání osobních údajů
standardem a platnými zákony

v

souladu

s

Mezinárodním

4.1 Tento Mezinárodní standard stanoví jen minimum požadavků, které je
možné uplatnit při Zpracovávání Osobních údajů Antidopingovou organizací a
Osobou jednající za třetí stranu v kontextu jejich Antidopingové činnosti. Tento
standard musí plnit všechny Antidopingové organizace, i když jejich vlastní
požadavky překračují požadavky, které kladou ustanovení Antidopingové
organizace nebo zákony na ochranu platných dat a/nebo soukromí, které
odrážejí životní potřeby chránit soukromí Účastníků a dalších Osob, které jsou
zapojeny do antidopingu ve sportu.
[Komentář k článku č. 4.1: Antidopingové organizace – a spolu s nimi i Osoby
jednající za třetí stranu, které Zpracovávají Osobní údaje pro Antidopingovou
organizaci nebo jejím jménem – musejí plnit minimálně požadavky stanovené v
tomto Mezinárodním standardu, to samozřejmě za předpokladu, že se tímto
plněním neporušují jiné platné zákony. V případech, kdy by plnění požadavků
tohoto Mezinárodního standardu mohlo Antidopingové organizaci způsobit, že
by porušila jiné platné zákony, budou mít tyto platné zákony vyšší právní
platnost. Tento výsledek nepovede k omezení a k neplnění Světového
antidopingového Kodexu.]
4.2 Antidopingové organizace mohou být ve věci ochrany dat a soukromí
subjektem zákonů a dalších opatření, které kladou vyšší požadavky, než které
stanoví tento Mezinárodní standard. Za takovýchto okolností musejí
Antidopingové organizace zajistit, aby jejich Zpracovávání Osobních údajů
splňovalo všechny požadavky, které kladou zákony a další opatření na ochranu
těchto dat i soukromí.
[Komentář k článku č. 4.2: Antidopingové organizace mohou být v některých
zemích subjektem zákona nebo regulačního opatření, které řídí Zpracovávání
Osobních údajů vztahujících se na fyzické Osoby, které jsou ve spojení s
Účastníky, jako jsou jejich vlastní zaměstnanci nebo zaměstnanci jiné
Antidopingové organizace, nebo může uložit dodatečná restriktivní opatření, jež
jdou dále než opatření jiných Antidopingových organizací, nebo může uložit
dodatečná restriktivní opatření, jež jdou dále než opatření tohoto
Mezinárodního standardu. Ve všech takovýchto případech se však očekává, že
Antidopingová organizace splní požadavky zákonů a opatření na ochranu
platných osobních dat.].
4.3 Antidopingové organizace mají být schopny dokázat, že jejich Zpracování
Osobních údajů je v souladu s tímto Mezinárodním standardem zejména skrze
přijetí vhodných vnitřních politik a postupů, které odráží dodržování tohoto
Mezinárodního standardu.
[Komentář k článku č. 4.3: Antidopingové organizace mohou účinně dodržovat
pouze požadavky tohoto Mezinárodního standardu, pokud mají natavené
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zdokumentované vnitřní politiky, postupy a standardy správy informací týkající
se Osobních údajů.]
4.4 Antidopingové organizace musí uchovávat záznamy o Zpracovávání
Osobních údajů, za které nesou odpovědnost a které popisují obecné záměry
Zpracování, popis druhů Osobních údajů, kategorie možných příjemců Osobních
údajů, zabezpečení při předávání Osobních údajů jiným Antidopingovým
organizacím nebo Třetím stranám, dobu po kterou Osobní údaje budou uloženy
nebo kritéria, která se používají k určení této doby a obecný popis technických
a organizačních bezpečnostních opatření používaných pro Osobní údaje.
[Komentář k článku č. 4.4: Antidopingové organizace musí uchovávat záznamy
o Zpracovávání, aby měly o těchto aktivitách přehled a usnadnily soulad s tímto
Mezinárodním standardem. S ohledem na databázi ADAMS, kterou spravuje
WADA, WADA bude odpovědná výlučně za zachování záznamu o Zpracovávání
Osobních údajů v databázi.]
4.5 Antidopingové organizace určí Osobu, která odpovídá za soulad s tímto
Mezinárodním standardem a všechny místně platné zákony na ochranu
soukromí a osobních dat. Přijmou přiměřené opatření k zajištění, aby jméno a
kontaktní informace na takto určenou Osobu bude přístupné Účastníkům na
požádání.

5.0 Zpracovávání relevantních a přiměřených Osobních údajů
5.1 Antidopingové organizace budou zpracovávat pouze takové Osobní údaje,
které jsou relevantní, a to tak, aby mohly vykonávat svou Antidopingovou
činnost podle Kodexu a podle Mezinárodních standardů, nebo – kde je to
požadováno jinak – podle platného zákona, opatření nebo podle jiného
závazného zákonného postupu, a to za předpokladu, že takovéto Zpracování
nebude v rozporu s platnými zákony na ochranu soukromí a osobních dat.
5.2 Antidopingové organizace nebudou Zpracovávat Osobní údaje, které jsou v
kontextu jejich Antidopingové činnosti nepodstatné nebo nepotřebné, jak to
stanoví článek č. 5.1.
[Komentář k č. 5.2: Antidopingové organizace budou zkoumat různé kontexty,
v nichž se Zpracovávají Osobní údaje tak, aby zajistily, že Zpracování Osobních
údajů v jakémkoli daném případě bude požadováno tak, aby vyhovělo jednomu
z účelů, které jsou specifikovány v článku č. 5.1. Pokud Antidopingové
organizace nemohou vyhovět těmto požadavkům, které jsou pro Zpracování
nezbytné, zdrží se Zpracovávání Osobních údajů.]
5.3 S výhradou, že to Kodex požaduje jinak a že to výslovně požaduje zákon,
platí, že:
a./ Antidopingové organizace Zpracovávají Osobní údaje (které se mohou týkat
Zpracování Citlivých osobních údajů vztahujících se ke Sportovci a Zpracování
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Osobních údajů, která nejsou citlivá, a vztahují se k Účastníkům a potenciálně i
k jiným Osobám) tak, že určují, zda Zakázané látky nebo Zakázané metody,
jichž Sportovec Použil, jsou striktně limitovány, aby zdůvodnily a
zdokumentovaly terapeutické účely, budou Zpracovávat pouze ty Osobní údaje,
které jsou vhodné a relevantní k tomuto určení, jak to požaduje Mezinárodní
standard pro terapeutické výjimky.

b./ Antidopingové organizace Zpracovávající Osobní údaje vztahující se k
Účastníkům a dalším Osobám, aby prováděly Testování, budou Zpracovávat
pouze Osobní údaje (včetně informací o pobytu a o terapeutických výjimkách),
data přiměřená a relevantní k provádění Testování (t. j. plánování testů, odběr
Vzorků, manipulace se Vzorky, přeprava Vzorků do laboratoře nebo příbuzné
záležitosti) v souladu s Kodexem a/nebo Mezinárodním standardem pro
testování a vyšetřování.
c./ Antidopingové organizace Zpracovávající Osobní údaje vztahující se k
Účastníkům a dalším Osobám, aby se podílely na vyšetřování a nakládání s
výsledky (včetně souvisejících disciplinárních slyšení, odvolacích řízení a
rozsudků), budou Zpracovávat jen Osobní údaje, včetně – ale bez omezení –
informací o pobytu, terapeutických výjimek a výsledků testů, které jsou vhodné
a relevantní pro vyšetřování a stanovení, že došlo k jednomu nebo
vícenásobnému porušení antidopingových pravidel.
d./ Antidopingové organizace mohou Zpracovávat Osobní údaje vztahující se k
Účastníkům a dalším Osobám pro další specifické účely, a to za předpokladu, že
jsou tyto účely spojeny výhradně s bojem proti dopingu a že bylo zjištěno, že
jsou pro tento boj relevantní, po čemž následuje přiměřeně zdokumentované
vyhodnocení prováděné Antidopingovou organizací.
[Komentář k článku č. 5.3.d.: V určitých kontextech může být pro
Antidopingovou organizaci vhodné či dokonce nezbytné, aby Zpracovávala
Osobní údaje i pro dodatečné další účely, než které uvádějí články č. 5.3.a.- c.,
aby se efektivně podílela na boji proti dopingu. K takovýmto účelům může
patřit například rozvoj a zkvalitňování plánování testů a Testovacích procedur.
Takovéto Zpracování musí být zaměřeno výhradně na boj proti dopingu a může
k němu dojít jen tehdy, pokud Antidopingová organizace zdokumentuje, že
takovéto Zpracovávání pro svou činnost nezbytně potřebuje.]
5.4 Osobní údaje Zpracovávané Antidopingovou organizací se budou
Zpracovávat spravedlivě a budou přesné, úplné a budou průběžně
aktualizovány. Antidopingové organizace budou Osobní údaje co nejrychleji
opravovat a doplňovat, aby věděly, co je nesprávné a nepřesné, při čemž
budou brát v úvahu povinnosti Účastníků tak, jak je stanoví článek Kodexu č.
14.3 a článek č. 11 Mezinárodního standardu pro testování a vyšetřování.
[Komentář k článku č. 5.4 : Pokud jsou Účastníci zodpovědní za poskytování
vlastních Osobních údajů přímo Antidopingovým organizacím a za jejich
udržování v přesném, úplném a aktualizovaném stavu, měli by být informováni
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o svých povinnostech – a pokud je to uskutečnitelné – měly by jim být
nabídnuty rozumné prostředky, jak toho dosáhnout. Mohli by být například
vybaveni přístupem ke svým vlastním Osobním údajům cestou internetu nebo
prostřednictvím online nástrojů a zdrojů.]

6.0 Zpracovávání Osobních údajů v souladu se zákonem nebo se
souhlasem
6.1 Antidopingové organizace budou Zpracovávat pouze Osobní údaje:
 V souladu s právními principy, které mohou zahrnovat dodržování zákonných
povinností, provádění úkolů veřejného zájmu pokud je to nezbytné z
podstatných důvodů veřejného zájmu, plnění smluv nebo ochranu životních
zájmů Účastníků a dalších Osob; nebo

 pokud je to dovoleno, se souhlasem Účastníků nebo jiných Osob, kteří mají
být informováni, svobodně, výslovně, specificky a jednoznačně s výhradou
výjimek v článcích č. 6.2.b, 6.3 a 6.4 tohoto Mezinárodního standardu.
[Komentář k článku č. 6.1: Tento Mezinárodní standard si představuje, že
Osobní údaje budou Zpracovávány v případech, kdy zákon takovéto
Zpracovávání výslovně požaduje nebo v případech souhlasu Účastníka, Osoby,
která je nositelem povolených výjimek, aby nedošlo k tomu, že tito Účastníci
nebo další Osoby budou Kodex znevažovat. Hlavní zodpovědnost za získání
souhlasu Sportovce a/nebo s ním spojeného Doprovodného personálu
Sportovce zůstane na Antidopingové organizaci nebo organizacích, které zařadí
relevantního Sportovce do svého Registru pro testování.]
6.2 Pokud Antidopingové organizace Zpracovávají Osobní údaje se souhlasem,
Antidopingové organizace – aby dostaly informovaný souhlas – budou
zajišťovat, aby adekvátní informace byla poskytována Účastníkům nebo
Osobám, na něž se Osobní údaje vztahují, jak je to obšírněji popsáno v článku
č. 7.
a./ Antidopingové organizace budou informovat Účastníky o negativních
Důsledcích, které by mohly vyvstat při jejich odmítnutí zúčastňovat se
Dopingových kontrol, včetně Testování, a při jejich odmítnutí souhlasu se
Zpracováváním Osobních údajů, jak se to pro tyto účely požaduje.
[Komentář k článku č. 6.2.a.: Abychom se vyhnuli pochybnostem: Účastníci
budou informováni o tom, že jejich odmítnutí zúčastňovat se Dopingových
kontrol, když k nim budou vyzváni, by mohlo vést k tomu, že už by se nesměly
podílet na organizovaném sportu, a pro Sportovce by to mohlo – mimo jiné věci
- znamenat, že se dopustili porušení Kodexu a že jejich sportovní výsledky
budou anulovány. Účastník, který se domnívá, že Antidopingová organizace
nesplňuje tento Mezinárodní standard, může na tuto okolnost upozornit ve
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smyslu článku č. 11.5 agenturu WADA, která – bez ohledu na jakákoli práva,
která dává Účastníkovi platný zákon – bude uvažovat, do jaké míry je tato
stížnost podložena.]
b./ Antidopingové organizace budou informovat Účastníky, že i bez ohledu na
jakékoli odmítnutí poskytnout souhlas nebo bez ohledu na jeho pozdější
stažení, mohou Antidopingové organizace stále požadovat Zpracování osobních
údajů, jestliže jim to nezakazuje platný zákon, pokud to bude nezbytné, aby to
Antidopingovým organizacím umožnilo:
 zahájit nebo pokračovat ve vyšetřování, které se týká podezření z porušení
antidopingových pravidel, které se vztahuje na Účastníka;
 vést nebo se podílet na řízení, které se týká podezření z porušení
antidopingových pravidel, které se vztahuje na Účastníka; nebo
 dokazovat, uplatňovat nebo bránit legální nároky vztahující se na
Antidopingovou organizaci, Účastníka nebo na oba tyto subjekty.

[Komentář k článku č. 6.2.b: Za některých omezených okolností musejí mít
Antidopingové organizace schopnost Zpracovávat osobní údaje, i když
Účastníkův souhlas bude chybět. Tyto výjimky jsou nutné, aby nenastala
situace, kdy Účastník odmítá udělit souhlas, nebo od souhlasu odstupuje, aby
„přelstil“ antidopingové úsilí i proceduru odběru vzorku a vyhnul se tomu, že
jeho dopingové porušení bude odhaleno.]
6.3 Pokud Antidopingové organizace Zpracovávají Citlivé osobní údaje se
souhlasem, obdrží k tomu jasný souhlas Účastníka nebo Osoby, na níž se
Osobní údaje vztahují. Zpracovávání Citlivých osobních údajů bude probíhat v
souladu se zvláštní ochranou nebo procedurami konanými podle platných
zákonů a nařízení o ochraně dat.
[6.3 Komentář k článku č. 6.3: Pro Zpracovávání Citlivých osobních údajů
Antidopingovou organizací ukládá tento mezinárodní standard dodatečná
omezení, která reflektují zvýšenou sensitivitu, která obklopuje Zpracovávání
takovýchto informací. Ačkoli tento standard Citlivé osobní údaje výslovně
definuje, včetně různých typů dat, není to dostatečné podnětné pro to, že by
takovéto informace měly Zpracovávat Antidopingové organizace, jak to
požaduje článek č. 5.1.]
6.4 V případech, kdy Účastník vzhledem ke svému věku, mentální kapacitě
nebo jiným oprávněným, zákonem uznávaným důvodům není schopen
poskytnout informovaný souhlas, může pro účely tohoto Mezinárodního
standardu poskytnout jménem Účastníka takovýto souhlas Účastníkův zákonný
zástupce, opatrovník nebo jiná kompetentní osoba, která vykonává Účastníkova
práva, o čemž pojednává níže článek č. 11. Antidopingová organizace zajistí,
aby obdržení souhlasu za takovýchto okolností bylo povoleno platným
zákonem.
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7.0 Zajištění přiměřených informací poskytovaných Účastníkům a
dalším Osobám
7.1 Antidopingová organizace bude informovat Účastníky nebo Osoby, na něž
se Osobní údaje vztahují o Zpracovávání jejich Osobních údajů. Tato informace
bude obsahovat:
 totožnost Antidopingové organizace, která Osobní údaje shromažďuje a
kontaktní údaje na jmenovanou osobu podle článku 4.5;
 typy Osobních údajů, která mohou být Zpracovávány;
 účel, k němuž mohou být tato Osobní údaje použity;
 další
kategorie
potenciálních
příjemců
Osobních
údajů,
včetně
Antidopingových organizací, které působí v dalších zemích, kde Účastník
může soutěžit, trénovat nebo cestovat;
 možnosti a okolnosti, za nichž mohou být tyto Osobní údajeZveřejněny,
pokud to dovoluje platný zákon (taková osobní data jako je zveřejnění
výsledků testů nebo rozhodnutí soudního dvora);
 účastníkova práva s ohledem na Osobní údaje podle tohoto Mezinárodního
standardu a prostředky k výkonu těchto práv;
 postup pro podávání stížností podle článku č. 11.5 a možnost, pokud
existuje, k podávání stížnosti ke způsobilým orgánům na ochranu dat;
 období, po které budou Osobní údaje uloženy nebo kritéria použitá k určení
této doby; a
 jakékoli další informace potřebné k zajištění toho, aby Zpracovávání
osobních údajů zůstalo spravedlivé, takové informace, jako jsou informace o
oprávněných úřadech a orgánech, které na Zpracovávání Osobních údajů ze
strany Antidopingové organizace dohlížejí.
7.2. Antidopingové organizace budou sdělovat výše uvedené informace
Účastníkům nebo dalším Osobám dříve nebo současně s tím, jak budou
shromažďovat Osobní údaje od Účastníků nebo od dalších Osob. Antidopingové
organizace budou rovněž odpovídat na dotazy nebo připomínky Účastníků
vztahující se ke Zpracovávání jejich Osobních údajů Antidopingovou organizací.
Jestliže Antidopingová organizace dostává Osobní údaje od Třetích stran, a
nikoli přímo od Účastníka, sdělí tyto výše uvedené informace co nejrychleji a
bez zbytečného zdržování, pokud je již před tím neposkytla Účastníkovi nebo
jiné Osobě další strana. Ve výjimečných případech může být oznámení
Účastníkovi nebo další Osobě zdrženo nebo odloženo, pokud by poskytnutí
takovéhoto oznámení mohlo být oprávněně považováno za ohrožení
antidopingového vyšetřování nebo za jiné znevážení integrity celého
antidopingového procesu. V takovýchto případech musí být ospravedlnění
tohoto zdržení přiměřeně zdokumentováno a informace poskytnuta Účastníkovi
nebo dalším Osobám co nejdříve, jak to jen bude možné.
[Komentář k článku č. 7.2: Antidopingové organizace by měly pochopit, že
základní principy spravedlnosti vyžadují, že tam, kde se Účastníkovy Osobní
údaje v kontextu Antidopingové činnosti Zpracovávají, by je měl Účastník také
dostávat nebo mít přístup k informacím, které v jednoduché formě objasňují
účel a procedury vedoucí ke shromažďování a zpracovávání jejich Osobních
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údajů. Tento Mezinárodní standard aspiruje na to, aby zpřístupnilo Účastníkům
základní chápání role a odpovědnosti vykonávané různými organizacemi
zapojenými do antidopingu ve sportu, jako ty, jichž se týká Zpracovávání
Osobních údajů. Za žádných okolností by Antidopingové organizace neměly
dopustit, aby Účastníky zaváděly nebo mylně informovaly pro získání nebo
použití jejich Osobních údajů. Kromě poskytování takových informací přímo
Účastníkům nebo jiným Osobám, Antidopingové organizace si mohou přát, aby
tyto informace byly přístupné na jakékoliv webové stránce nebo na jiných
online platformách, které spravují. ]
Každá Antidopingová organizace by měla zajistit, aby její Zpracovávání
Osobních údajů bylo pro Účastníky transparentní, nehledě na skutečnost, že
jisté informace vztahující se k Antidopingové činnosti, jmenovitě informace
týkající se vypsaného Testování, nebo vyšetřování či řízení vztahující se k
porušení antidopingových pravidel, mohou vyžadovat, aby dočasně zůstaly
mimo dosah Účastníků, pro to, aby byla uchována integrita celého
antidopingového procesu. Podobně může být někdy zapotřebí, aby se také
dočasně odložilo oznámení Účastníkům, jestliže by poskytnutí takovéto
informace mohlo být spojeno s rizikem ohrožení probíhajícího nebo
nadcházejícího vyšetřování činnosti spojené s dopingem, které vede
Antidopingová organizace nebo zákonné orgány činné v trestním řízení. Rychlé
poskytování přiměřených informací Účastníkům podle článku č. 7 je základem
seriozního přístupu, který je namířen proti negativním důsledkům, které by
mohly vyvstat, kdyby Účastníci zjistili, že se dopustili porušení antidopingových
pravidel.]
7.3 Antidopingové organizace budou poskytovat výše uvedené informace a to
způsobem a ve formátu, buď písemném, ústním nebo jiným, který mohou
Účastníci nebo Osoby, na něž se tyto Osobní údaje vztahují, snadno pochopit s
použitím jasného a jednoduchého jazyka. Antidopingové organizace vezmou v
úvahu věk a duševní schopnosti Účastníků a dalších Osob, místní praxi, zvyky a
zvláštní okolnosti, které jsou spojeny s procesem Zpracovávání Osobních údajů.
[Komentář k článku č. 7.3: Antidopingové organizace si potřebují vymezit ty
nejefektivnější prostředky pro poskytování informací ve zvláštních případech,
musí pochopit, že při poskytování informací Účastníkům mají dát přednost
písemnému oznámení před ústním. To může také zahrnovat poskytování
informací pomocí všeobecně dostupných pramenů, takových, jako jsou brožury
a internetové webové stránky. Ty je možné poskytovat buď jednotlivě,
samotné, nebo ještě lépe v kombinaci se stručným oznámením ve formě letáku
a s další dokumentací poskytovanou přímo Účastníkům. Antidopingové
organizace musí také vzít v úvahu specifické poměry Účastníka nebo jiné
Osoby, především faktory jako věk nebo duševní schopnosti, které ovlivňují
jejich schopnost porozumět informaci, kterou jim předkládá Antidopingová
organizace.]
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8.0 Sdělování Osobních údajů jiným Antidopingovým organizacím nebo
Třetím stranám
8.1 Antidopingová organizace nebude sdělovat Osobní údaje jiné Antidopingové
organizaci s výjimkou případů, kdy je takovéto sdělení nutné k tomu, aby
umožnilo Antidopingové organizaci, která tyto Osobní údaje přijme, plnit
povinnosti, které stanoví Kodex a které jsou v souladu s platnými zákony na
ochranu soukromí a osobních dat.
[Komentář k článku č. 8.1: V mnoha případech požadovaných Kodexem je pro
Antidopingovou organizaci nutné sdělit určité Osobní údaje vztahující se na
Účastníky případů jiné Antidopingové organizace tak, že je může vyzvat k
Testování, které požaduje Kodex. To se může stát například u Sportovců, kteří
podléhají Testování Při Soutěži i Mimo Soutěž. V takovýchto případech bude
Antidopingová organizace spolupracovat s jinou Antidopingovou organizací tak,
aby zajistila přítomnost Účastníků na takovémto Testování, které bude pro
Účastníky vhodně transparentní a bude splňovat pravidla, jež jsou vymezena v
tomto Mezinárodním standardu nebo v platných zákonech.]

8.2 Antidopingová organizace nezveřejní Osobní údaje jiné Antidopingové
organizaci v těchto případech: (I.) kdyby přijímající Antidopingová organizace
nebyla schopna předložit právo, oprávnění nebo potřebu tyto Osobní údaje
obdržet; (II.) kdyby bylo zřejmé, že přijímající Antidopingová organizace
nesplňuje nebo nemůže splňovat požadavky tohoto Mezinárodního standardu;
(III.) kdyby sdělení těchto Osobních údajů zakazoval Antidopingové organizaci
platný zákon nebo omezení, které uložila kompetentní dohlížející autorita; nebo
(IV.) kdyby takovéto zveřejnění vážně kompromitovalo postavení probíhajícího
vyšetřování porušení antidopingových pravidel. Kdyby jakákoli Antidopingová
organizace měla obavy, že jiná Antidopingová organizace není schopna splnit
požadavky tohoto Mezinárodního standardu, sdělí své obavy dalším
Antidopingovým organizacím a agentuře WADA, a to co nejrychleji, jak to jen
bude možné.
8.3 Vedle případů odhalení, o nichž referují shora uvedené články č. 8.1 a č.
8.2, smí Antidopingová organizace sdělit Osobní údaje Třetím stranám pouze v
těchto případech:
a./ když to vyžaduje zákon nebo řídící či povinný zákonný proces;
b./ když existuje informovaný a výslovný souhlas příslušné Osoby; nebo
c./ když je nutné přispět k vymáhání zákona nebo když vládní nebo jiná
autorita pátrá, vyšetřuje nebo postihuje trestný delikt nebo porušení tohoto
Kodexu, a to za předpokladu, že jsou tyto Osobní údaje v případě tohoto
deliktu důvodně relevantní a tyto autority je nemohou rozumně získat jinou
cestou.

18
2015 ISPPPI - Final Draft - Version 3.0

[Komentář
k
článku
č.8.3.c.:
Schopnost
Antidopingové
organizace
spolupracovat nebo si vyměňovat Osobní údaje se složkami, které vymáhají
zákon, a způsob, jímž se to děje, může být závislý na platných národních
zákonech a řídících opatřeních. Takováto pravidla smí v některých případech
požadovat nebo podněcovat Antidopingové organizace, aby odhalovaly Osobní
údaje k vymáhání zákona, když si je vědoma, že tato data mohou být
relevantní při vyšetřování. Antidopingová organizace musí splňovat takovéto
národní závazky, pokud takové existují.]

9.0 Dodržování bezpečnosti Osobních údajů

9.1 Antidopingové organizace budou chránit Zpracovávané Osobní údaje
nasazením všech nutných bezpečnostních prostředků, včetně fyzických,
organizačních, technických, ekologických a dalších opatření, aby předešly
ztrátě, krádeži nebo neoprávněnému přístupu, zničení, zneužití, jejich úpravě či
zveřejnění (včetně zveřejnění učiněným cestou elektronického internetu)
Osobních údajů.
[Komentář k článku č. 9.1: Antidopingové organizace zajistí, aby se jakýkoli
přístup vlastního personálu k Osobním údajům děl jen na základě principu
„nemusí všechno vědět“, aby jej měly jen osoby s příslušnou funkcí a
odpovědností. Personál, který má přístup k Osobním údajům, by měl být
poučen o nutnosti držet Osobní údaje v důvěrném režimu.]
9.2 Antidopingové organizace přijmou bezpečnostní opatření, která zohlední
citlivost Osobních údajů, které Zpracovávají. Antidopingové organizace uplatní
na citlivé Osobní údaje, která Zpracovávají, vyšší stupeň bezpečnosti, protože
si musí být vědomy, že z hlediska odpovědnosti se tu otevírá daleko větší
riziko, že dojde k nezákonnému a neoprávněnému zveřejnění takovýchto
informací, které se týkají Účastníka nebo Osoby, na níž se tyto Osobní údaje
vztahují.
9.3 Antidopingové organizace, které zpřístupňují Osobní údaje Osobám
jednajícím za třetí stranu ve spojení s jejich Antidopingovou činností, zajistí,
aby tyto Osoby jednající za třetí stranu prošly přiměřenou kontrolou, včetně
smluvní a technické kontroly tak, aby byla ošetřena důvěrnost a soukromá
povaha těchto Osobních údajů, a zajistí rovněž, že Osobní údaje budou
Zpracovávány výhradně pro Antidopingovou organizaci a jejím jménem.
[Komentář k článku č. 9.3: Antidopingové organizace mají trvalou
zodpovědnost za ochranu jakýchkoliv Osobních údajů, které musí být pod jeho
efektivní kontrolou nebo musí být jeho majetkem, včetně Osobních údajů
Zpracovávaných Osobou jednající za třetí stranu, takových jako jsou
dodavatelé informačně-technologických služeb, laboratoře a Dopingoví
komisaři. Antidopingové organizace zavedou smluvní kontroly zahrnující, inter
alia, ustanovení, zajišťující, že Osoby jednající za třetí stranu Zpracovávají
pouze Osobní údaje zdokumentovaných pokynů Antidopingové organizace.
Přitom podléhají zaměstnancům nakládajícím s Osobními údaji s povinností
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mlčenlivosti, uplatňují odpovídající technická bezpečnostní opatření a
organizační opatření na Osobní údaje, bez předchozího schválení a zavedení
příslušných smluvních kontrol nezapojují další strany do Zpracovávání Osobních
údajů, požadují pomoc, pokud Účastníci nebo další Osoby uplatňují práva podle
tohoto Mezinárodního standardu nebo platného práva, odstraní nebo přenesou
všechny Osobní údaje při ukončení služby nebo na požádání a data zpřístupní
Antidopingové organizaci, aby prokázali soulad s kontrolami. Antidopingové
organizace zváží technické kontroly, kde Osoby jednající za třetí stranu získají
přístup do systému, který zahrnuje, inter alia, omezení přístupu a požadavky
na ověření.]
9.4 Na Antidopingové organizace se klade požadavek, aby si za Osoby jednající
za třetí stranu, vybíraly jen takové osoby, které poskytují dostatečnou záruku,
a to s přihlédnutím k platným zákonům a k tomuto Standardu, a k tomu, jak
dodržují technické bezpečnostní a organizační opatření, jimiž se řídí
Zpracovávání osobních dat.
9.5 V případě Porušení bezpečnosti bude odpovědná Antidopingová organizace
informovat postiženého Účastníka nebo další Osoby, jejichž práv a zájmů se
mohlo toto porušení výrazněji dotknout. Tato informace by měla být poskytnuta
co nejdříve, ihned poté, co se Antidopingová organizace seznámí s
podrobnostmi tohoto Porušení bezpečnosti, měla by popsat povahu tohoto
porušení, možné negativní Důsledky pro dotčené Osoby a nápravná opatření,
která byla nebo by měla být Antidopingovou organizací přijata. Následně
Antidopingová organizace zajistí, že Osoba určená podle článku č. 4.5 bude o
tomto Porušení bezpečnosti rovněž informována. Antidopingová organizace
povede evidenci o Porušení bezpečnosti, včetně údajů týkajících se porušení,
účinků a přijatých nápravných opatření.
[Komentář k článku č. 9.5: Povinnost oznamování Porušení bezpečnosti je dnes
stále častější po celém světě. Antidopingová organizace musí podle článku č. 4
tohoto Standardu splnit národní povinnosti, které jdou daleko za tento standard
(to znamená, že některé národní režimy mohou požadovat dodatečné
oznamování takovéhoto porušení kompetentním úřadům nebo že specificky
takovéto oznámení časově limitují). Takovéto Porušení bezpečnosti jednotlivce
výrazně nepoškodí, pokud jsou příslušné Osobní údaje zajištěny opatřením
vhodné technologické ochrany (jako je například šifrování) a neexistují známky
toho, že by byla tato ochrana porušena. Oznámení by mělo být provedeno
přiměřenými prostředky, buď písemně, verbálně nebo jinak, měly by však být
vzaty v úvahu zvláštní okolnosti tohoto Porušení bezpečnosti, včetně
předpokladu, že by relevantní Osoby mohly v důsledku Porušení bezpečnosti
trpět.]
9.6 Antidopingové organizace vyhodnotí každé tři roky Zpracovávání Citlivých
osobních údajů a informací o místech pobytu. Určí tak přiměřenost a rizika při
jejich Zpracovávání a posoudí všechny opatření, včetně opatření na ochranu
soukromí, která by se mohla přijmout ke snížení rizik dotčených Účastníků.
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9.7 Antidopingové organizace zajistí, aby personál, Zpracovávající Osobní údaje
Účastníků plně podléhal vymahatelné smluvní a/nebo zákonné povinnosti
mlčenlivosti.
10.0 Uchovávání Osobních údajů, pokud jsou relevantní, a zajištění
jejich skartace
10.1 Všeobecně platí pravidlo, že uchovávání Citlivých osobních údajů vyžaduje
přísnější a náročnější opatření než uchovávání Osobních údajů, která nemají
charakter dat citlivých.
10.2 Antidopingové organizace zajistí, aby se Osobní údaje uchovávaly jen po
tu dobu, pokud jsou potřebná k plnění svých povinností podle Kodexu, podle
tohoto Standardu nebo - kde se to bude vyžadovat - podle platného zákona,
nařízení nebo povinného legálního řízení. Jakmile Osobní údaje přestanou
sloužit shora uvedeným účelům, měly by být zlikvidovány, skartovány nebo
zůstat alespoň trvale anonymními.
10.3 Aby bylo možné článek 10.1 efektivně uplatnit, stanoví Antidopingové
organizace jasně dobu, po níž se budou tato data uchovávat, aby mohly řídit
Zpracování Osobních údajů s přihlédnutím k výše uvedeným omezením.
Antidopingové organizace vypracují specifické plány a procedury k zajištění
bezpečného uchování a případně skartaci těchto Osobních údajů.
10.4 Pro různé typy Osobních údajů se může použít různé délky jejich
uchovávání, ale je třeba vzít v úvahu účel, pro nějž jsou tyto Osobní údaje v
kontextu Antidopingové činnosti Zpracovávány, včetně udělení Terapeutických
výjimek, Testování, vyšetřování porušení antidopingových pravidel a
sankcionování takovéhoto porušení. Antidopingové organizace by se měly
přidržet doby uchovávání, která je uvedena v Příloze A (Doba uchovávání),
kterou je však třeba čas od času novelizovat.
11.0 Práva účastníků a dalších Osob vzhledem k Osobním údajům
11.1 Účastníci nebo Osoby, které mají k Osobním údajům nějaký vztah, mají
právo obdržet od Antidopingové organizace: (a) potvrzení, zda Antidopingová
organizace Zpracovává Osobní údaje, které se jich týkají, (b) informaci ve
smyslu článku č. 7.1, a (c) kopii relevantních Osobních údajů během jednoho
měsíce tam kde je to možné, nebo co nejdříve poté a to ve srozumitelném
čitelném formátu a bez přehnaných poplatků, i když to je v některých
případech v rozporu se schopností Antidopingové organizace plánovat nebo
provádět Testování Bez předchozího oznámení nebo vyšetřovat a rozhodovat o
tom, zda došlo k porušení antidopingových pravidel.
[Komentář k článku č. 11.1: S výjimkou mimořádných okolností (které mohou
zahrnovat například situace, kdy je v oběhu nadměrné množství Osobních
údajů a je třeba neúměrně velkého úsilí k jejich shromáždění) se obvykle
očekává, že Antidopingová organizace odpoví ne později než za 4 týdny od data
přijetí řádně podané žádosti. Antidopingové organizace jsou oprávněné
požadovat dodatečné informace a objasnění od Účastníků nebo Osob, aby byly
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schopny odpovídat na jejich žádost, včetně příslušných dodatečných informací k
potvrzení totožnosti Účastníka nebo Osoby, která podala žádost.]
11.2 Antidopingové organizace musí na žádost Účastníků nebo Osob, na něž se
Osobní údaje vztahují a kteří o přístup ke svým Osobním údajům usilují,
odpovědět, výjimkou by byla situace, kdy by to pro Antidopingovou organizaci
– z hlediska nákladů nebo úsilí daného charakterem příslušných Osobních údajů
– představovalo neúměrné břemeno.
11.3 V případě, že Antidopingová organizace odmítne povolit Účastníkovi nebo
Osobě přístup k jeho Osobním údajům bude o tom Účastníka co nejrychleji
informovat a zároveň mu písemně sdělí důvody, proč jeho žádost zamítla.
Antidopingové organizace zajistí, aby Účastníci obdrželi pouze ty Osobní údaje,
jež se vztahují k nim samotným, a nikoli takové, které se vztahují k jiným
Účastníkům nebo ke třetím Osobám, které se domáhají přístupu k Osobním
údajům podle článku 11.
11.4 Pokud se zdá, že Antidopingová organizace Zpracovává Osobní údaje
nepřesně, neúplně nebo nadbytečně, měla by – jak je to obvyklé – relevantní
Osobní údaje co nejrychleji opravit, doplnit, zablokovat nebo zlikvidovat.
Jestliže Antidopingová organizace sdělila takovéto příslušné Osobní údaje jiné
Antidopingové organizaci, která podle svých znalostí nebo podle své úvahy tyto
Osobní údaje i nadále Zpracovává, bude ji tato Antidopingová organizace o
změně co nejrychleji informovat, pokud si neověří, že to je nemožné nebo že to
je spojeno s neúměrným úsilím. Antidopingová organizace informuje Účastníka
nebo Osobu o těchto Antidopingových organizacích, pokud požadují informace.
11.5 Bez přehlížení jakýchkoli dalších práv Účastníka nebo Osoby, která mu
dávají platné zákony, bude Účastník nebo Osoba oprávněn podat na
Antidopingovou organizaci stížnost, pokud se v dobré víře domnívá, že
Antidopingová organizace nepostupovala ve shodě s tímto Mezinárodním
standardem, a naopak každá Antidopingová organizace bude mít k disposici
zdokumentovaný postup, jak se s takovou stížností spravedlivým a nestranným
způsobem vypořádat. V případě, že tuto stížnost nebude možno uspokojivě
vyřešit, může to Účastník nebo Osoba oznámit agentuře WADA a/nebo podat
stížnost na CAS (The Court of Arbitration for Sport, Sportovní arbitrážní soud),
který rozhodne, zda došlo k porušení či nikoli. Pokud nebylo dodrženo znění
Mezinárodního standardu, bude příslušná Antidopingová organizace vyzvána,
aby toto porušení napravila. Nic ve standardu nemůže bránit Účastníkovi nebo
Osobě podat stížnost u jakéhokoliv oprávněného orgánu, který je odpovědný za
ochranu soukromí a osobních údajů a Antidopingové organizace mají při šetření
stížnosti s těmito orgány spolupracovat.
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PŘÍLOHA A

k MEZINÁRODNÍMU STANDARDU NA OCHRANU SOUKROMÍ A OSOBNÍCH DAT

DOBA UCHOVÁVÁNÍ DAT
ADRV: anti-doping rule violation – porušení antidopingových pravidel
AAF: adverse analytical finding –pozitivní laboratorní nález
ATF: atypical finding – atypický nález
NAF: non-analytical finding – neanalytický nález
I.

Předmětná data by měla být zlikvidována ne později než na konci kalendářního čtvrtletí, které
následuje po uplynutí doby stanovené pro uchování.
II. Z praktických důvodů je doba pro uchovávání dat rozdělena do dvou kategorií - 18 měsíců a 10 let.
III. Doba pro uchovávání může být v případě dosud nevyřešených porušení antidopingových pravidel
prodloužena.
Modul

Data

1 – Sportovec Sportovec (všeobecně)

jméno
datum narození
sportovní disciplína
pohlaví
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
číslo telefonu/ů
emailová adresa
adresa bydliště

Délka
uchovávání dat
od data, kdy je
Sportovec vyřazen
z Registru pro
testování
Antidopingové
organizace (ADO):
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno

10 let
10 let
10 let

Poznámky

Kritéria

Data Sportovce relevantní pro praktické účely a kvůli
vícenásobnému porušení pravidel.
Tato data nejsou zvláště citlivá.
Řízeno Antidopingovou organizací.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tato data mohou být uchovávána neomezeně dlouho. ADO je dovoleno
evidovat záznamy Sportovců, kteří patřili do jejich Registru pro
testování. U elitních Sportovců jsou tyto údaje veřejnosti stejně
známé.

10 let kvůli možnému porušení antidopingových pravidel: pozitivní
laboratorní nálezy nebo atypické nálezy (uchované vzorky) nebo
neanalytické nálezy
10 let kvůli možnému porušení antidopingových pravidel: pozitivní
laboratorní nálezy nebo atypické nálezy (uchované vzorky) nebo
neanalytické nálezy
10 let kvůli možnému porušení antidopingových pravidel: pozitivní
laboratorní nálezy nebo atypické nálezy (uchované vzorky) nebo
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Nezbytnost
Nezbytnost
Nezbytnost

neanalytické nálezy

Modul
2 –Místa pobytu
(s výjimkou programu Pas Sportovce viz část 8)
Místa pobytu

Data

Délka
uchovávání dat

Poznámky

od data, ke kterému se
údaje vztahují:

Pouze menší část hlášení o pobytech má smysl déle uchovávat,
ale je nemožné stanovit, jak velká má tato část být.

xxxxxxxxxxxx
18 měsíců
Místa pobytu
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 měsíců
Porušení hlášení o pobytu
18 měsíců
Zmeškané testy

Kritéria

Může být relevantní, je-li třeba stanovit porušení antidopingových
pravidel retrospektivně
Relevantní, počítá-li se trojnásobné porušení v období 12 měsíců
Relevantní, počítá-li se trojnásobné porušení v období 12 měsíců

Jestliže dojde k porušení antidopingových pravidel, budou záznamy
uchovány jako součást disciplinárního řízení neomezeně dlouho (viz
část 7)
3 – Terapeutické výjimky

Skartace medicínských informací neumožňuje WADA,
aby přezkoumala Terapeutické výjimky (TV)
retrospektivně poté, co TV ztratila svou platnost.
Informace spojené s udělením TV jsou převážně
medicínské, a tudíž obzvláště citlivé.
Řízeno ADO a/nebo Komisí pro terapeutické výjimky.
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Nezbytnost
Nezbytnost
Nezbytnost

Terapeutické
výjimky
(TV)

Modul

Data

Schvalovací formuláře pro
TV

10 let od data schválení
xx

Může být relevantní v případě opakovaného
Testováníxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx

Lékařská zpráva
doporučující TV
Informace týkající se TV
které nejsou obsaženy:
(i) ve schvalovacím
formuláři; nebo
(ii) v příslušné lékařské
zprávě

18 měsíců od konce
platnosti TV

Relevance se ztrácí po uplynutí platnosti TV, výjimkou jsou případy
opakované aplikace (a citlivé informace).

Délka
uchovávání dat

Poznámky

Kritéria
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Proporcionalita
/
Nezbytnostxxx
x
Proporcionalita

4–
Testování

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x

Příkazy k testování
Testování
Formuláře pro dopingovou kontrolu
Řetězec transportu vzorku

od data
vytvoření
dokumentu / od
prvního
náznaku
pozitivního
laboratorního
nálezu,
atypického
nálezu,
porušení
antidopingových
pravidel nebo
od prvního
Odběru Vzorků
18 měsíců / 10
let
xx

18 měsíců / 10
let xxxxxxx

18 měsíců/ 10
let

Dlouhé uchovávání
je relevantní pouze
v případě
pozitivního
laboratorního
nálezu, atypického
nálezu, porušení
antidopingových
pravidel nebo
uložených Vzorků.
Řízeno ADO.

Proporcionalita
/Nezbytnost

Proporcionalita
/Nezbytnost
18 měsíců pokud není
zjištěno žádné
porušení
antidopingových
pravidel/ 10 let pokud
je zjištěno možné
porušení
antidopingových
pravidel, pokud jsou
Vzorky uloženy pro
případné opakované
Testování anebo pokud
se jedná o program
biologického pasu
Sportovce.
18 měsíců pokud není
zjištěno žádné
porušení
antidopingových
pravidel/ 10 let pokud
je zjištěno možné
porušení
antidopingových
pravidel, pokud jsou
Vzorky uloženy pro
případné opakované
testování anebo pokud
se jedná o program
biologického pasu

xxxx

Proporcionalita
/Nezbytnost
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Sportovce.
18 měsíců pokud není
zjištěno žádné
porušení
antidopingových
pravidel/ 10 let pokud
je zjištěno možné
porušení
antidopingových
pravidel, pokud jsou
Vzorky uloženy pro
případné opakované
testování anebo pokud
se jedná o program
biologického pasu
Sportovce.
5 – Vzorky (laboratorní)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vzorky

Vzorek
A

Pouze
pozitivní
Vzorky
jsou
možným
předmětem
ochrany
osobních
dat. Řízeno
laboratoří.

x

Vzorek
B

Neurčeno / 10
let
Neurčeno / 10
let

Tyto vzorky jsou
anonymní a mohou být
uchovávány bez
omezení pro vědecké
účely.
V případě pozitivního
laboratorního nálezu a
lze-li Vzorek
identifikovat, nejdelší
doba pro uchovávání
by měla být 10 let.

Proportcionalita
Proporcionalita
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6 – Výsledky testů/ Nakládání s výsledky
(formuláře/ dokumentace)

Od data vzniku
příslušných
dokumentů:

Výsledky
Negativní nálezy
10 let
Pozitivní nálezy
Atypické nálezy

10 let
10 let

Relevantní pro
vícenásobné
porušení
antidopingových
pravidel a pro
retrospektivní
analýzu. Ŕízeno
ADO.

X
Proporcionalita
/Nezbytnost
Nezbytnost
Nezbytnost

Negativní výsledky
mají historickou
hodnotu a jejich
uchovávání by mohlo
být v zájmu
samotného Sportovce.
Nezbytné pro
vícenásobné porušení.
Nezbytné pro
vícenásobné porušení.

Modul
7 – Disciplinární řízení
( porušení
antidopingových
pravidel)
Disciplinární řízení

Data

Délka
uchovávání dat

Poznámky
Relevantní kvůli vícenásobnému porušení. Řízeno disciplinárním
orgánem /sportovní federací /ADO.

Sankce podle Kodexu
Arbitrážní rozhodnutí
Relevantní podpůrná
dokumentace/spisy

Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
x

Měly by se uchováváno po neomezenou dobu pro svou právní hodnotu i
hodnotu precedentu.

Kritéria

Nezbytnost
Proporcionalita
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8 – Biologický pas Sportovce
·Rozlišování mezi Vzorky a výsledky. Poněvadž Vzorky nejsou přímo používány pro stanovení porušení antidopingových pravidel, Vzorky nebudou uchovávány, pouze výsledky.
·Při odběru krve neexistují Vzorky A nebo B.
 Pouze pozitivní Vzorky znamenají možný problém ochrany osobních údajů. Vzorky Biologického pasu nejsou pozitivní Vzorky.

Pro biologický pas (krevní modul / pro endokrinologické/steroidní moduly
Nezbytnost
moči nebo pro dlouhodobé profilování je doba uchovávání 10 let.
10 let pokud je to potřebné pro potvrzení atypických/abnormálních výsledků
nebo pro dokázání nesprávnosti tvrzení Sportovce.
Nezbytnost
Pro případy, kdy okolnosti potvrzují negativní výsledky, budou uchovávány
Místa pobytu
Místa pobytu
10 let od data
·Pouzemodulu/
pozitivní
vzorky jsou možným
pro budoucí zařazení do biologického pasu (krevního
steroidního
výsledku
předmětem ochrany osobních údajů. Vzorky pro biologickýobdržení
pas nejsou
pozitivními vzorky.
modulu moči 10 let (potřebné jen pro omezené množství Sportovců)
Výsledky

Výsledky

10 let od data
obdržení výsledku
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