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PIRMA DALIS. ĮVADAS, KODEKSO NUOSTATOS, TARPTAUTINIO STANDARTO NUOSTATOS
IR APIBRĖŽTYS
Įvadas ir taikymo sritis

1.0

Šio Tarptautinio privatumo ir asmens duomenų apsaugos standarto tikslas – užtikrinti, kad
antidopingo organizacijos taikytų tinkamas, pakankamas ir veiksmingas asmens duomenų, kuriuos
jos tvarko vykdydamos antidopingo programas, apsaugos priemones, atsižvelgdamos į tai, kad
antidopingo tikslais renkami asmens duomenys gali būti susiję su organizuotame sporte
dalyvaujančių ir su juo susijusių asmenų teisėmis į privatumą ir jas pažeisti.
Pagal Kodeksą konkrečiai reikalaujama, kad sportininkai antidopingo organizacijoms teiktų didelį
kiekį asmens duomenų. Dėl to ypač svarbu, kad antidopingo organizacijos vykdytų tinkamą jų
tvarkomų asmens duomenų apsaugą, kad ji atitiktų teisinius standartus ir užtikrintų tolesnį
organizuotame sporte dalyvaujančių asmenų pasitikėjimą.
Kodekse pripažįstama ir patvirtinama, kad asmenų, kuriems pagal Kodeksą taikomos antidopingo
programos, teisės į privatumą turi būti visapusiškai užtikrintos. Patvirtinant šį įsipareigojimą, šiame
tarptautiniame standarte nustatytos minimalios bendros taisyklės, kurių antidopingo organizacijos
privalo laikytis pagal Kodeksą tvarkydamos asmens duomenis. Kai kuriais atvejais pagal taikomus
teisės aktus gali būti reikalaujama, kad antidopingo organizacijos taikytų griežtesnes taisykles ir
standartus nei nustatyta šiame tarptautiniame standarte.
WADA ekspertų grupė šį dokumentą peržiūrėjo, aptarė ir parengė atsižvelgdama į Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 1980 m. Gaires dėl privatumo apsaugos ir
tarptautinio asmens duomenų judėjimo, Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su
asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108), APEC privatumo sistemą, Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ES reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrąjį duomenų apsaugos
reglamentą) ir kitas tarptautines bei regionines duomenų apsaugos taisykles, standartus ir teismų
praktiką, pavyzdžiui, į Europos Žmogaus Teisių Teismo 2018 m. sausio 18 d. sprendimą FNASS ir
kiti prieš Prancūziją.
Šiame tarptautiniame standarte vartojamos sąvokos, kurios yra apibrėžtos Kodekse, yra nurodytos
pasvyruoju šriftu. Šiame arba kitame tarptautiniame standarte apibrėžtos sąvokos yra pabrauktos.
2.0

Kodekso nuostatos
Tarptautiniam privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartui yra tiesiogiai taikomi šie Kodekso
straipsniai; jie pateikti pačiame Kodekse:
•

3.0

Kodekso 14 straipsnis. Konfidencialumas ir pranešimai

Apibrėžtys ir aiškinimas
3.1.

Kodekse apibrėžtos sąvokos, vartojamos Tarptautiniame privatumo ir asmens duomenų
apsaugos standarte
ADAMS – Antidopingo administravimo ir valdymo sistema yra internetinė duomenų valdymo
priemonė duomenims įvesti, saugoti, keistis ir pranešimams teikti, skirta suinteresuotoms
šalims ir WADA padėti vykdyti antidopingo veiklą vadovaujantis duomenų apsaugos teisės
aktais.
Antidopingo veikla – švietimas ir informavimas antidopingo srityje, testų paskirstymo

planavimas, Registruotojo testuotinų sportininkų sąrašo tvarkymas, sportininkų biologinių
pasų tvarkymas, testų vykdymas, mėginių tyrimų organizavimas, duomenų rinkimas ir tyrimų
vykdymas, LVG prašymų tvarkymas, rezultatų valdymas, bylų nagrinėjimas, skirtų nuobaudų
stebėsena ir vykdymo užtikrinimas ir visa kita su kova su dopingu susijusi veikla, antidopingo
organizacijos arba jos vardu vykdoma Kodekse ir (arba) tarptautiniuose standartuose
nustatyta tvarka.
Antidopingo organizacija – WADA arba pasirašiusioji šalis, atsakinga už taisyklių, kurių
paskirtis – inicijuoti, vykdyti bet kurią dopingo kontrolės proceso dalį ir užtikrinti jo
vykdymą, priėmimą. Tai gali būti, pavyzdžiui, Tarptautinis olimpinis komitetas, Tarptautinis
parolimpinis komitetas, kiti testavimą savo renginiuose atliekantys didžiųjų renginių
organizatoriai, tarptautinės federacijos ir nacionalinės antidopingo organizacijos.
Sportininkas – bet kuris asmuo, kuris varžosi tarptautiniu lygmeniu (kaip apibrėžia kiekviena
tarptautinė federacija) arba nacionaliniu lygmeniu (kaip apibrėžia kiekviena nacionalinė
antidopingo organizacija). Antidopingo organizacija savo nuožiūra antidopingo taisykles gali
taikyti sportininko, kuris nėra nei tarptautinio lygmens sportininkas, nei nacionalinio lygmens
sportininkas, atžvilgiu taip jį įtraukdama į „sportininko“ apibrėžtį. Sportininkų, kurie nėra nei
tarptautinio lygmens, nei nacionalinio lygmens sportininkai, atžvilgiu antidopingo
organizacija gali nuspręsti: atlikti ribotą testavimą arba testavimo visai neatlikti; tirti mėginius
dėl draudžiamųjų medžiagų naudojant ne visą jų parinktį; reikalauti pateikti ribotą informaciją
apie savo buvimo vietą arba tokios informacijos visai nereikalauti; arba nereikalauti iš anksto
pateikti LVG. Tačiau, jeigu sportininkas, kurio atžvilgiu antidopingo organizacija nusprendė
naudotis savo įgaliojimais jį testuoti ir kuris varžosi ne tarptautiniu ar nacionaliniu lygmeniu,
padaro 2.1, 2.3 ar 2.5 punktuose apibrėžtą antidopingo taisyklių pažeidimą, tuomet turi būti
skiriamos Kodekse numatytos nuobaudos. Taikant 2.8 ar 2.9 punktą ir informavimo bei
švietimo antidopingo srityje tikslais, bet kuris asmuo, kuris sporte dalyvauja prižiūrint bet
kuriai pasirašiusiajai šaliai, vyriausybei ar kitai Kodekso besilaikančiai sporto organizacijai,
yra sportininkas.
[Komentaras. Sporte dalyvaujantys asmenys gali būti priskiriami vienai iš penkių kategorijų:
1) tarptautinio lygmens sportininkas, 2) nacionalinio lygmens sportininkas, 3) asmenys, kurie
nėra tarptautinio arba nacionalinio lygmens sportininkai, tačiau jų atžvilgiu tarptautinė
federacija arba nacionalinė antidopingo organizacija yra nusprendusi vykdyti priežiūrą, 4)
sportininkas mėgėjas, ir 5) asmenys, kurių atžvilgiu įgaliojimų neturi arba priežiūros nėra
nusprendusi vykdyti jokia tarptautinė federacija arba nacionalinė antidopingo organizacija.
Visi tarptautinio ir nacionalinio lygmens sportininkai yra saistomi Kodekso antidopingo
taisyklėmis, o tarptautinio ir nacionalinio lygmens sportas turi būti apibrėžtas atitinkamai
tarptautinių federacijų ir nacionalinių federacijų antidopingo taisyklėse.]
Sportininkų pagalbinis personalas – bet kuris treneris, instruktorius, vadovas, atstovas,
komandos personalo narys, pareigūnas, medicinos ir pagalbinio medicinos personalo narys,
vienas iš tėvų ar bet kuris kitas asmuo, kuris dirba su sporto varžybose dalyvaujančiu ar joms
besirengiančiu sportininku ar jį gydo arba jam padeda.
Kodeksas – Pasaulinis antidopingo Kodeksas.
Varžybos – vienerios lenktynės, mačas, rungtynės ar varžybos individualioje sporto šakoje.
Pavyzdžiui, krepšinio rungtynės arba lengvosios atletikos 100 metrų sprinto varžybos
olimpinių žaidynių finale. Etapinių lenktynių arba kitų sporto varžybų, kuriose prizai teikiami
kasdien arba kitais laiko tarpais, atžvilgiu skirtumas tarp varžybų ir renginio yra toks, kaip
nurodyta atitinkamos tarptautinės federacijos taisyklėse.
Nuobaudos už antidopingo taisyklių pažeidimus (nuobaudos) – sportininkui ar kitam

asmeniui pažeidus antidopingo taisykles, gali būti taikoma viena ar kelios iš šių nuobaudų: a)
anuliavimas reiškia, kad sportininko rezultatai, pasiekti konkrečiose varžybose ar renginyje,
pripažįstami negaliojančiais taikant visas atitinkamas nuobaudas, taip pat ir bet kokių
medalių, taškų ar prizų atėmimą; b) diskvalifikacija reiškia, kad dėl antidopingo taisyklių
pažeidimo sportininkui ar kitam asmeniui nustatytą laikotarpį neleidžiama dalyvauti jokiose
varžybose ar kitoje veikloje, arba gauti finansavimą, kaip numatyta 10.14.1 punkte; c) laikinas
nušalinimas reiškia, kad sportininkui ar kitam asmeniui laikinai neleidžiama dalyvauti jokiose
varžybose ar veikloje tol, kol svarstant bylą pagal 8 straipsnį bus priimtas galutinis
sprendimas; d) finansinės nuobaudos reiškia, kad už antidopingo taisyklių pažeidimą
paskiriama finansinė sankcija arba reikalaujama atlyginti išlaidas, susijusias su antidopingo
taisyklių pažeidimu; ir e) viešas paskelbimas reiškia, kad informacija išplatinama arba
paskelbiama visuomenei arba asmenims, kurie nėra tie asmenys, kuriems turi būti iš anksto
pranešama pagal 14 straipsnį. Komandinėse sporto šakose komandoms nuobaudos taip pat
gali būti skiriamos kaip numatyta 11 straipsnyje.
Įgaliotos trečiosios šalys – bet kuris asmuo, kuriam antidopingo organizacija deleguoja kokį
nors dopingo kontrolės arba antidopingo švietimo programų aspektą, įskaitant (bet
neapsiribojant) trečiąsias šalis arba kitas antidopingo organizacijas, kurios antidopingo
organizacijai atlieka mėginių paėmimą, teikia kitas dopingo kontrolės paslaugas arba vykdo
antidopingo švietimo programas, arba kaip nepriklausomi rangovai veikiantys asmenys, kurie
antidopingo organizacijai teikia dopingo kontrolės paslaugas (pvz., darbuotojais nesantys
dopingo kontrolės pareigūnai arba stebėtojai).
Dopingo kontrolė – visi veiksmai ir procesai nuo testų paskirstymo planavimo iki galutinio
apeliacijos išnagrinėjimo ir nuobaudų įvykdymo, įskaitant visus tarpinius veiksmus ir
procesus, įskaitant (bet neapsiribojant) testavimą, tyrimus, informacijos apie savo buvimo
vietą pateikimą, LVG, mėginių paėmimą ir tvarkymą, laboratorinius tyrimus, rezultatų
valdymą, bylos nagrinėjimą ir apeliacijas, taip pat tyrimus bei 10.14 punkto (Statusas
diskvalifikacijos arba laikino nušalinimo laikotarpiu) pažeidimų bylų nagrinėjimą.
Švietimas – ugdymo procesas, kuriuo siekiama ugdyti sportinę dvasią puoselėjančias ir
saugančias vertybes bei elgseną ir užkirsti kelią tyčiniam bei netyčiniam dopingo vartojimui.
Tarptautinis standartas – WADA priimtas standartas, papildantis Kodeksą. Pakanka laikytis
tarptautinio standarto (o ne kito alternatyvaus standarto, praktikos ar procedūros), kad būtų
galima nuspręsti, jog tarptautiniame standarte nustatytos procedūros atliktos tinkamai.
Tarptautiniai standartai apima bet kokius pagal tarptautinį standartą parengtus techninius
dokumentus.
Dalyvis – bet kuris sportininkas ar sportininkų pagalbinio personalo narys.
Asmuo – fizinis asmuo ar organizacija arba kitas subjektas.
Draudžiamasis metodas – bet koks metodas, aprašytas Draudžiamųjų medžiagų ir metodų
sąraše.
Draudžiamoji medžiaga – bet kokia medžiaga ar medžiagų klasė, aprašyta Draudžiamųjų
medžiagų ir metodų sąraše.
Viešai paskelbti – žr. pirmiau nurodytas nuobaudas už antidopingo taisyklių pažeidimus.
Rezultatų valdymas – procesas, apimantis laikotarpį nuo pranešimo Tarptautinio rezultatų
valdymo standarto 5 straipsnyje nustatyta tvarka arba kai kuriais atvejais (pvz., su netipinių
rezultatų, sportininko biologinio paso, su buvimo vieta susijusių pažeidimų atveju) nuo
Tarptautinio rezultatų valdymo standarto 5 straipsnyje konkrečiai numatytų etapų prieš

pateikiant pranešimą ir kaltinimų pareiškimo iki galutinio bylos išnagrinėjimo, įskaitant bylos
nagrinėjimo proceso pirmąja arba apeliacine instancija (jei pateiktas skundas) pabaigą.
Mėginys – bet kokia dopingo kontrolei paimta biologinė medžiaga.
[Komentaras. Kartais tvirtinama, kad kraujo mėginių ėmimas prieštarauja tam tikrų religinių
ar kultūrinių grupių principams. Nustatyta, kad toks tvirtinimas neturi pagrindo.]
Pasirašiusios šalys – subjektai, kurie priima Kodeksą ir įsipareigoja Kodeksą įgyvendinti,
kaip numatyta 23 straipsnyje.
Tikslinis testavimas – konkrečių sportininkų atranka testavimui pagal Tarptautinio testavimo
ir tyrimų standarto kriterijus.
Testavimas – dopingo kontrolės proceso dalys, susijusios su testų paskirstymo planavimu,
mėginių paėmimu, mėginių tvarkymu ir mėginių gabenimu į laboratoriją.
Leidimas vartoti gydymui (LVG) – leidimas vartoti gydymui leidžia tam tikros sveikatos
būklės sportininkui vartoti draudžiamąją medžiagą arba naudoti draudžiamąjį metodą, tačiau
tik tuo atveju, jei tenkinamos 4.4 punkte ir Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniuose
standartuose nustatytos sąlygos.
WADA – Pasaulinė antidopingo agentūra.
3.2.

Sąvokos, apibrėžtos Tarptautiniame testavimo ir tyrimų standarte
Dopingo kontrolės koordinatorius – antidopingo organizacija arba įgaliota trečioji šalis,
kuri antidopingo organizacijos vardu koordinuoja bet kuriuos dopingo kontrolės aspektus.
Pagal Kodeksą galutinė atsakomybė už Tarptautinio testavimo ir tyrimų, leidimų vartoti
gydymui išdavimo, privatumo ir asmens duomenų apsaugos ir rezultatų valdymo standartų
reikalavimų vykdymą visais atvejais tenka antidopingo organizacijai.
Dopingo kontrolės pareigūnas (DKP) – pareigūnas, mėginių ėmimo institucijos parengtas ir
įgaliotas vykdyti Tarptautiniame testavimo ir tyrimų standarte DKP nustatytas pareigas.
Testavimas be išankstinio perspėjimo – mėginių paėmimas iš anksto neperspėjus sportininko,
kurį vykdant sportininkas nuolat lydimas nuo informavimo momento iki mėginio pateikimo.

3.3.

Sąvokos, vartojamos išskirtinai Tarptautiniame privatumo ir asmens duomenų apsaugos
standarte
Asmens duomenys – duomenys, įskaitant (be apribojimų) neskelbtinus asmens duomenis,
susijusius su nustatytu arba galimu nustatyti dalyviu su kitais asmenimis, kurių duomenis
antidopingo organizacija tvarko tik vykdydama su antidopingu susijusią veiklą.
[Komentaras. Laikoma, kad asmens duomenys apima (bet neapsiriboja) šiuos duomenis:
sportininko vardą ir pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis, narystę sporto
organizacijose, buvimo vietą, suteiktus leidimus vartoti gydymui (jei suteikta), antidopingo
testo rezultatus bei rezultatų valdymą (įskaitant drausmės bylų nagrinėjimą, apeliacijas ir
sankcijas). Asmens duomenys taip pat apima kitų asmenų asmens duomenis ir kontaktinius
duomenis; šie asmenys gali būti medikai ar kiti asmenys, dirbantys su sportininku, jį gydantys
arba jam padedantys su antidopingu susijusioje veikloje. Tokia informacija laikoma asmens
duomenimis ir reglamentuojama šio tarptautinio standarto visą laiką, kol šie duomenys
tvarkomi, neatsižvelgiant į tai, ar susiję asmenys toliau dalyvauja organizuotame sporte.]
Tvarkymas (ir bendrašakniai žodžiai tvarkyti ir tvarkomi) – asmens duomenų rinkimas,
prieiga, laikymas, saugojimas, atskleidimas, perdavimas, persiuntimas, keitimas, ištrynimas ar

kitoks naudojimamsis jais.
Duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio asmens duomenys yra
prarandami, pasisavinami, sugadinami arba be leidimo ir (arba) neteisėtai tvarkomi
elektronine, spausdintine ar kita forma, arba įsikišimas į informacinę sistemą, dėl kurio kyla
grėsmė asmens duomenų privatumui, saugumui, konfidencialumui, prieinamumui ar
vientisumui.
Neskelbtini asmens duomenys – asmens duomenys, susiję su dalyvio rasine ar etnine kilme,
padarytais pažeidimais (nusikalstamomis ar kitomis veikomis), sveikata (taip pat duomenys,
gauti analizuojant sportininko mėginius), taip pat biometriniai ir genetiniai duomenys.
Trečioji šalis – bet kuris asmuo, išskyrus asmenį, su kuriuo yra susiję atitinkami asmens
duomenys, antidopingo organizacijos ir įgaliotos trečiosios šalys.
Įgaliota trečioji šalis – bet kuris asmuo, kuriam antidopingo organizacijos vardu, jos
įgaliojimu arba kitokiu pavedimu yra pavesta tvarkyti asmens duomenis antidopingo
organizacijai vykdant antidopingo veiklą, įskaitant (tačiau neapsiribojant) pavedimus atlikti
įgaliotas trečiąsias šalis ir jų subrangovus.

3.4.

Aiškinimas

3.4.1. Oficialus Tarptautinio privatumo ir asmens duomenų apsaugos standarto tekstas skelbiamas
anglų ir prancūzų kalbomis. Esant angliško ir prancūziško tekstų neatitikimams,
vadovaujamasi tekstu anglų kalba.
3.4.2. Kaip ir Kodeksas, Tarptautinis privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartas parengtas
atsižvelgiant į proporcingumo, žmogaus teisių ir kitus taikomus teisinius principus, kuriais
remiantis jis yra aiškinamas ir taikomas.
3.4.3. Įvairias Tarptautinio privatumo ir asmens duomenų apsaugos standarto nuostatas
paaiškinantys komentarai naudojami jį aiškinant.
3.4.4. Jei nėra nurodyta kitaip, nuorodos į dalis ir straipsnius reiškia nuorodas į Tarptautinio
privatumo ir asmens duomenų apsaugos standarto dalis ir straipsnius.
3.4.5. Tarptautinio privatumo ir asmens duomenų apsaugos standarto priedai taip pat yra privalomi
kaip ir likusi šio tarptautinio standarto dalis.

ANTRA DALIS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO STANDARTAI
4.0

Asmens duomenų tvarkymas remiantis šiuo tarptautiniu standartu ir taikomais įstatymais
4.1.

Šiame tarptautiniame standarte nustatyti minimalūs reikalavimai, taikomi antidopingo
organizacijoms ir jų įgaliotoms trečiosioms šalims antidopingo veikloje tvarkant asmens
duomenis. Šio tarptautinio standarto visos antidopingo organizacijos turi laikytis net ir tais
atvejais, kai jo reikalavimai viršija taikomuose antidopingo organizacijos duomenų apsaugos
ir (arba) privatumo teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus, tuo atspindint esminę būtinybę
saugoti su antidopingu sporte susijusių dalyvių ir kitų asmenų privatumą.
[4.1 punkto komentaras. Antidopingo organizacijos ir jų įgaliotos trečiosios šalys turi vykdyti
bent šiame tarptautiniame standarte nustatytus taikytinus reikalavimus, jei jų vykdymas
nepažeidžia kitų taikytinų įstatymų. Siekiant didesnio aiškumo nustatoma, jog tais atvejais, kai
dėl šio tarptautinio standarto reikalavimų vykdymo antidopingo organizacija gali pažeisti
kitus taikomus įstatymus, turi būti laikomasi įstatymų. Dėl to kolizijos atveju Pasaulinio
antidopingo kodekso pažeidimas nebus konstatuojamas, tačiau antidopingo organizacijos
apie tokio pobūdžio kolizijas kaip įmanoma greičiau turėtų pranešti WADA ir kitoms
atitinkamoms antidopingo organizacijoms.]

4.2.

Antidopingo organizacijoms gali būti taikomi duomenų apsaugos ir privatumo įstatymai,
kuriais nustatomi griežtesni nei šiame tarptautiniame standarte įtvirtinti reikalavimai.
Tokiomis aplinkybėmis antidopingo organizacijos turi užtikrinti, kad jų vykdomas asmens
duomenų tvarkymas atitiktų visus duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus.
[4.2 punkto komentaras. Kai kurių valstybių antidopingo organizacijoms gali būti taikomi
įstatymai, kurie reglamentuoja ne tik dalyvių, bet ir fizinių asmenų, pavyzdžiui, jų darbuotojų
arba kitose antidopingo organizacijose dirbančių darbuotojų, asmens duomenų tvarkymą
arba nustato papildomus, išsamesnius nei įtvirtinti šiame tarptautiniame standarte
reikalavimus. Visais šiais atvejais reikalaujama, kad antidopingo organizacijos laikytųsi
taikomų privatumo ir duomenų apsaugos įstatymų.]

4.3.

Kad asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas vadovaujantis šiuo tarptautiniu standartu,
antidopingo organizacijos turi turėti galimybę įrodyti, visų pirma, priimdamos atitinkamas
vidaus politikas ir procedūras, kuriose nustatoma šio tarptautinio standarto laikymosi tvarka.
[4.3 punkto komentaras. Antidopingo organizacijos šio tarptautinio standarto reikalavimų
gali veiksmingai laikytis tik tuo atveju, jei bus taikomos dokumentais pagrįstos vidaus
politikos, procedūros ir informacijos valdymo standartai, susiję su asmens duomenimis.]

4.4.

Antidopingo organizacijos tvarko asmens duomenų, už kuriuos jos atsako, tvarkymo įrašus,
kuriuose apibūdinami bendrieji duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų rūšių aprašymas,
galimų asmens duomenų gavėjų kategorijos, apsaugos priemonės, taikomos asmens duomenis
atskleidžiant kitoms antidopingo organizacijoms, trečiosioms šalims arba įgaliotoms
trečiosioms šalims, asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba šiam laikotarpiui nustatyti
taikomi kriterijai bei bendras asmens duomenims taikomų techninių ir organizacinių saugumo
priemonių aprašymas.
[4.4 punkto komentaras. Duomenų tvarkymo veiklos įrašus antidopingo organizacijos turi
tvarkyti siekdamos geriau užtikrinti veiksmingą šios veiklos priežiūrą ir sudaryti sąlygas
laikytis šio tarptautinio standarto. WADA administruojamos ADAMS duomenų bazės atveju
už įrašų, kuriuose atsispindi šioje duomenų bazėje tvarkomų asmens duomenų rūšys, tvarkymą
atsako WADA.]

4.5.

5.0

Antidopingo organizacijos paskiria asmenį, kuris yra atsakingas už šio tarptautinio standarto
ir visų taikomų vietos privatumo bei duomenų apsaugos įstatymų laikymąsi. Jos užtiktina, kad
paskirto asmens kontaktiniais duomenys būtų lengvai prieinami dalyviams, kaip reikalaujama
7 straipsnyje.

Tinkamų ir proporcingų asmens duomenų tvarkymas
5.1

Antidopingo organizacijos tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie yra tinkami ir proporcingi
vykdant antidopingo veiklą pagal Kodeksą ir tarptautinius standartus, jei toks duomenų
tvarkymas nepažeidžia taikomų privatumo ir duomenų apsaugos įstatymų arba yra privalomas
pagal taikomus įstatymus, taisykles ar privalomuose teisiniuose procesuose.

5.2

Antidopingo organizacijos netvarko asmens duomenų, kurie yra netinkami arba nebūtini jų
antidopingo veikloje, kaip nustatyta 5.1 punkte.
[5.2 punkto komentaras. Antidopingo organizacijos peržiūri skirtingus atvejus, kuriais jos
tvarko asmens duomenis, ir užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas kiekvienu konkrečiu
atveju būtų būtinas siekiant kurio nors iš 5.1 punkte nurodytų tikslų. Jeigu antidopingo
organizacijos nėra užtikrintos, kad duomenų tvarkymas yra būtinas, asmens duomenų jos
netvarko.]

5.3

Visų pirma, jei įstatyme nėra konkrečiai nurodyta kitaip:
a)

antidopingo organizacijos, asmenų duomenų (su sportininkais susijusių neskelbtinų
asmens duomenų bei su dalyviais ir galimai kitais asmenimis susijusių neskelbtiniems
nepriskiriamų asmens duomenų) tvarkymą vykdančios siekiant nustatyti, ar
sportininkas draudžiamąją medžiagą vartoja arba draudžiamąjį metodą naudoja pagal
LVG nuostatas, tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie yra proporcingi ir tinkami šiam
sprendimui priimti remiantis Kodeksu ir (arba) Leidimų vartoti gydymui išdavimo
tarptautiniais standartais;

b)

antidopingo organizacijos, su dalyviais ir kitais asmenimis susijusius asmens duomenis
tvarkančios testavimo tikslais, tvarko tik tuos asmens duomenis (įskaitant informaciją
apie buvimo vietą ir LVG), kurie yra proporcingi ir tinkami testavimui vykdyti (pvz.,
planuoti testų paskirstymą, paimti mėginius, tvarkyti mėginius, transportuoti mėginius į
laboratoriją ar susijusiems klausimams) remiantis Kodeksu ir (arba) Tarptautiniu
testavimo ir tyrimų standartu;

c)

antidopingo organizacijos, su dalyviais ir kitais asmenimis susijusius asmens duomenis
tvarkančios tyrimų vykdymo ir rezultatų valdymo tikslais (įskaitant susijusių
drausminių bylų nagrinėjimą, bylų nagrinėjimą apeliacine tvarka ir sprendimų
priėmimą), tvarko tik tuos asmens duomenis, įskaitant (tačiau neapsiribojant)
informaciją apie buvimo vietą, LVG, testų rezultatus ir neanalitinius operatyvinius
duomenis bei informaciją, kurie yra proporcingi ir tinkami vienos ar kelių antidopingo
taisyklių pažeidimams tirti ir konstatuot remiantis Kodeksu ir (arba) Tarptautiniu
rezultatų valdymo standartu bei Tarptautiniu testavimo ir tyrimų standartu;

d)

antidopingo organizacijos su dalyviais ir kitais asmenimis susijusius asmens duomenis
gali tvarkyti kitais konkrečiais tikslais su sąlyga, jei šie tikslai yra susiję būtent su kova
su dopingu ir, antidopingo organizacijai atlikus tinkamai dokumentais pagrįstą
įvertinimą, yra pripažįstami svarbiais šiai kovai.
[5.3 punkto d papunkčio komentaras. Tam tikromis aplinkybėmis, siekiant veiksmingai
kovoti su dopingu, antidopingo organizacijoms gali būti tinkama arba būtina asmens
duomenis tvarkyti ne tik dėl antidopingo veiklai priskiriamų arba konkrečiai pagal

įstatymą privalomų tikslų, bet ir kitais papildomais tikslais. Toks duomenų tvarkymas
turi būti išimtinai susijęs su kova su dopingu ir gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei
antidopingo organizacija būtinybę vykdyti tokį duomenų tvarkymą yra pagrindusi
dokumentais. Asmens duomenis tvarkant šiais tikslais, toliau taikomi 5.1 ir
5.2 punktuose nustatyti bendrieji apribojimai.]
5.4

Asmens duomenys antidopingo organizacijų yra tvarkomi sąžiningai ir yra tikslūs, išsamūs
bei nuolat atnaujinami. Bet kuriuos asmens duomenis, kurie antidopingo organizacijų
žiniomis, yra neteisingi arba netikslus, antidopingo organizacijos kuo greičiau ištaiso arba
papildo atsižvelgdamos į dalyvių pareigą antidopingo organizacijoms apie save teikti tikslią ir
naujausią informaciją, taip pat ir teikiant informaciją apie buvimo vietą.
[5.4 punkto komentaras. Jei dalyviai yra atsakingi už asmens duomenų apie save pateikimą
tiesiogiai antidopingo organizacijoms ir už šių duomenų tikslumą, išsamumą bei atnaujinimą,
jie apie šią pareigą turėtų būti informuojami ir, jei praktiškai įmanoma, turėtų būti
suteikiamos pagrįstos priemonės šiai pareigai vykdyti. Pavyzdžiui, asmenims galėtų būti
suteikiama prieiga prie jų asmens duomenų internetinėmis priemonėmis ir ištekliais.]

6.0

Asmens duomenų tvarkymas remiantis pagrįstu teisiniu pagrindu
6.1

Antidopingo organizacijos asmens duomenis tvarko tik remdamosi pagrįstu teisiniu pagrindu,
kuriuo gali būti:
a)

teisinės prievolės vykdymas, užduoties viešojo intereso labui vykdymas, jei tai būtina
dėl svarbaus viešojo intereso, visuomenės sveikatos arba sutarties vykdymo ar siekiant
apsaugoti gyvybinius dalyvio ir kitų asmenų interesus; arba

b)

jei leidžiama, dalyvio ar kito asmens sutikimas, kuris turi būti pagrįstas informacija,
duotas laisva valia, konkretus ir vienareikšmis, išskyrus šio tarptautinio standarto
6.2 punkto b papunktyje, 6.3 ir 6.4 punktuose numatytas išimtis.

[6.1 punkto komentaras. Pagrindine pareiga gauti sportininko ir (arba) su juo susijusio
pagalbinio personalo sutikimą arba nustatyti kitą pagrįstą pagrindą tenka antidopingo
organizacijai (-oms), kuri (-ios) tuo metu turi pagrindinius santykius su atitinkamu dalyviu .]
6.2

Jei antidopingo organizacijos asmens duomenis tvarko (taip pat asmens duomenimis dalijasi
su WADA) sutikimo pagrindu, siekdamos gauti informacija pagrįstą, konkretų ir
nedviprasmišką sutikimą, antidopingo organizacijos užtikrina, kad dalyviui arba asmeniui, su
kuriuo asmens duomenys yra susiję, būtų pateikta pakankama informacija, kaip išsamiau
apibūdinta 7 straipsnyje.
a)

Antidopingo organizacijos dalyvius informuoja apie neigiamas pasekmes, kurios gali
kilti jiems atsisakius dalyvauti dopingo kontrolės priemonėse, taip pat testavime, ir
atsisakius duoti šiuo tikslu būtiną sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
[6.2 punkto a papunkčio komentaras. Siekiant išvengti abejonių nustatoma, kad
dalyviai turi būti informuoti, jog jų atsisakymas pareikalavus dalyvauti dopingo
kontrolės priemonėse gali užkirsti jiems kelią toliau dalyvauti organizuotame sporte, o
sportininkų atveju – gali reikšti Kodekso pažeidimą ir, be kita ko, gali būti anuliuoti
varžybų rezultatai. Dalyvis , manantis, kad antidopingo organizacija nesilaiko šio
tarptautinio standarto, 11.5 punkte nustatyta tvarka gali pranešti WADA, kuri,
neribodama bet kurių kitų pagal taikomus įstatymus dalyvio turimų teisių, vertina
skundo pagrįstumą.]

b)

Jei antidopingo organizacijos asmens duomenis tvarko (taip pat asmens duomenimis

dalijasi su WADA) sutikimo pagrindu, antidopingo organizacijos dalyvius informuoja,
kad nepaisant atsisakymo duoti sutikimą arba vėlesnio jo atšaukimo, antidopingo
organizacijoms vis tiek gali būti būtina jų asmens duomenis tvarkyti, jei to nedraudžia
taikomi įstatymai, tais atvejais, kai antidopingo organizacijoms būtina sudaryti
galimybę:
a)

pradėti arba vykdyti analizę arba tyrimus dėl su dalyviu
antidopingo taisyklių pažeidimų;

susijusių įtariamų

b)

vykdyti arba dalyvauti bylose dėl su dalyviu susijusių įtariamų antidopingo
taisyklių pažeidimų; arba

c)

pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, susijusius su antidopingo
organizacija ir (arba) dalyviu .

[6.2 punkto b papunkčio komentaras. Tam tikromis ribotomis aplinkybėmis antidopingo
organizacijos turi turėti galimybę asmens duomenis tvarkyti be dalyvio sutikimo. Šios
išimtys yra būtinos siekiant išvengti situacijų, kai dalyviai atsisako duoti sutikimą arba jį
atšaukia siekdami apeiti antidopingo priemones ir procedūras bei išvengti dopingo
pažeidimo išaiškinimo.]
6.3

Jei antidopingo organizacijos neskelbtinus asmens duomenis tvarko (taip pat neskelbtinais
asmens duomenimis dalijasi su WADA) remdamosi sutikimu, turi būti gautas aiškus dalyvio
arba asmens, su kuriuo asmens duomenys yra susiję, sutikimas. Neskelbtini asmens duomenys
tvarkomi laikantis konkrečių apsaugos priemonių ar procedūrų, nustatytų pagal taikomus
privatumo ir duomenų apsaugos įstatymus.
[6.3 punkto komentaras. Antidopingo organizacijoms tvarkant neskelbtinus asmens duomenis,
šiame tarptautiniame standarte nustatyti papildomi apribojimai, pabrėžiant didesnį tokių
duomenų tvarkymo konfidencialumą. Aiškiam sutikimui būtinas asmens, su kuriuo asmens
duomenys yra susiję, teigiamas, aiškus veiksmas sutinkant dėl atitinkamo duomenų tvarkymo.
Nors tarptautiniame standarte pateikta neskelbtinų asmens duomenų apibrėžtis apima įvairias
duomenų kategorijas, neturėtų būti daroma prielaida, kad pagal 5.1 punktą antidopingo
organizacijos turėtų tvarkyti šiuos duomenis.]

6.4

7.0

Tais atvejais, kai dalyvis informacija pagrįsto sutikimo duoti negali dėl amžiaus, protinių
gebėjimų ar kitų teisėtų įstatymo pripažįstamų priežasčių, sutikimą šio tarptautinio standarto
tikslais dalyvio vardu pateikti ir 11 straipsnyje numatytomis dalyvio teisėmis naudotis gali
dalyvio teisinis atstovas, globėjas ar kitas kompetentingas atstovas. Antidopingo organizacijos
užtikrina, kad gauti sutikimus tokiomis aplinkybėmis būtų leidžiama pagal taikomus
įstatymus.

Tinkamos informacijos pateikimo dalyviams ir kitiems asmenims užtikrinimas
7.1

Antidopingo organizacijos dalyvius arba asmenis, su kuriais yra susiję asmens duomenys,
informuoja apie jų asmens duomenų tvarkymą. Šią informaciją sudaro:
a)

asmens duomenis renkančios antidopingo organizacijos tapatybė ir pagal 4.5 punktą
paskirto asmens kontaktiniai duomenys;

b)

asmens duomenų, kurie gali būti tvarkomi, rūšys;

c)

galimi asmens duomenų naudojimo tikslai;

d)

galimų asmens duomenų gavėjų kategorijos, įskaitant antidopingo organizacijas (kaip
antai WADA), trečiąsias šalis ir įgaliotas trečiąsias šalis, kurios gali būti kitose
valstybėse, kuriose dalyviai gali varžytis, treniruotis arba keliauti;

7.2.

e)

galimybė ir aplinkybės, kuriomis asmens duomenys, jei leidžiama pagal taikomus
įstatymus, gali būti viešai atskleidžiami (pavyzdžiui, testų rezultatų ir teismų sprendimų
atskleidimas);

f)

su asmens duomenimis susiję dalyvio teisės pagal šį tarptautinį standartą ir
naudojimosi šiomis teisėmis priemonės;

g)

skundų remiantis 11.5 punktu pateikimo tvarka ir, jei taikoma, galimybė teikti skundus
kompetentingoms duomenų apsaugos institucijoms;

h)

asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba kriterijai, taikomi tam laikotarpiui
nustatyti; ir

i)

bet kokia kita informacija, būtina siekiant užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas
būtų sąžiningas, pavyzdžiui, informacija apie priežiūros institucijas arba įstaigas,
prižiūrinčias antidopingo organizacijų vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Pirmiau nurodytą informaciją antidopingo organizacijos dalyviams ar kitiems asmenims
pateikia prieš pradėdamos rinkti asmens duomenis iš dalyvių ar kitų asmenų arba asmens
duomenų rinkimo metu 7.3 punkte nustatyta forma ir būdu; taip pat antidopingo organizacijos
atsako į dalyvių klausimus ar nuogąstavimus dėl antidopingo organizacijos tvarkomų jų
asmens duomenų. Jei antidopingo organizacijos asmens duomenis gauna iš trečiųjų šalių, o ne
tiesiogiai iš dalyvio, pirmiau nurodytą informaciją jos turi pateikti kuo greičiau ir nepagrįstai
nedelsdamos, išskyrus tais atvejais, kai informaciją dalyviui ar kitam asmeniui jau yra
anksčiau pateikusios kitos šalys. Išimties tvarka pranešimą dalyviui arba kitiems asmenims
galima atidėti arba pristabdyti, jei pagrįstai gali būti laikoma, kad pranešus gali kilti rizika
antidopingo tyrimui arba gali būti kitaip pakenkta antidopingo procesui. Tokiais atvejais
atidėjimas turi būti tinkamai pagrįstas dokumentais ir informacija dalyviui ar kitiems
asmenims turi būti pateikta kuo greičiau, kai tik pagrįstai įmanoma.
[7.2 punkto komentaras. Antidopingo organizacijos turėtų pripažinti, kad pagrindiniai
teisingumo principai reikalauja, kad tais atvejais, kai antidopingo veikloje yra tvarkomi
dalyvio asmens duomenys, jis turėtų gauti arba turėtų turėti prieigą prie informacijos, kurioje
paprastai turėtų būti paaiškinti jo asmens duomenų tvarkymo tikslai ir procedūros. Šiuo
tarptautiniu standartu siekiama užtikrinti, kad dalyviai galėtų iš esmės suvokti skirtingų
kovoje su dopingu sporte dalyvaujančių organizacijų funkcijas ir pareigas, susijusias su
asmens duomenų tvarkymu. Jokiomis aplinkybėms antidopingo organizacijos neturėtų siekti
dalyvius suklaidinti ar teikti jiems neteisingą informaciją siekiant tvarkyti jų asmens
duomenis. Antidopingo organizacijos gali apsvarstyti galimybę ne tik šią informaciją teikti
tiesiogiai dalyviams ar kitiems asmenims, bet ir ją skelbti jų naudojamose interneto svetainėse
ar kitose internetinėse platformose.
Kiekviena antidopingo organizacija turėtų užtikrinti, kad jos vykdomas asmens duomenų
tvarkymas dalyviams būtų skaidrus, nepaisant to, kad tam tikros su antidopingo veikla
susijusios informacijos, ypač informacijos apie numatytą testavimą ir su antidopingo taisyklių
pažeidimais susijusius tyrimus bei bylas, gali tekti dalyviams laikinai nepranešti siekiant
užtikrinti antidopingo proceso sąžiningumą. Dalyviams taip pat laikinai gali būti
nepranešama, jei suteikus informacijos gali pagrįstai kilti rizika antidopingo organizacijos ar
teisėsaugos institucijų vykdomam arba pagrįstai numatomam su dopingu susijusios veiklos
tyrimui. Operatyvus atitinkamos informacijos teikimas dalyviams remiantis 7 straipsniu yra
esminis atsižvelgiant į sunkias neigiamas pasekmes, kurios galėtų kilti, jei būtų nustatyta, kad
dalyviai padarė antidopingo taisyklių pažeidimą.]

7.3

Pirmiau nurodytą informaciją antidopingo organizacijos teikia tokiu būdu ir forma (raštu,

žodžiu ar kitaip), kurie dalyviams arba kitiems asmenims, su kurias asmens duomenys yra
susiję, būtų lengvai suprantami, pateikiami aiškia ir paprasta kalba. Antidopingo organizacijos
atsižvelgia į dalyvio ar kito asmens amžių ir protinius gebėjimus, taip pat į vietos praktiką,
papročius ir konkrečias su asmenų duomenų tvarkymu susijusias aplinkybes.
[7.3 punkto komentaras. Antidopingo organizacijos turi nustatyti veiksmingiausius
informacijos pateikimo konkrečiais atvejais būdus, pripažindamos, kad, kai praktiškai
įmanoma, pirmenybė turi būti teikiama dalyvių informavimui raštu. Pranešimai taip pat gali
būti skelbiami visiems prieinamuose šaltiniuose, kaip antai brošiūrose ir interneto svetainėse,
pateikiami atskirai arba, pageidautina, kartu su kitais glaustesniais pranešimais apie formas
ir dalyviams tiesiogiai teikiamus kitus dokumentus. Antidopingo organizacijos taip pat privalo
atsižvelgti į konkrečias dalyvio arba kito asmens aplinkybes, visų pirma tokius veiksnius kaip
jų amžius ar protiniai gebėjimai, kurie turi įtakos jų galimybei suprasti informaciją, kurią
jiems pateikia antidopingo organizacija.]
8.0

Asmens duomenų atskleidimas kitoms antidopingo organizacijoms ir trečiosioms šalims
8.1

Antidopingo organizacijos neatskleidžia asmens duomenų kitoms antidopingo
organizacijoms, išskyrus tais atvejais, kai atskleisti būtina sudarant asmens duomenis
gaunančioms antidopingo organizacijoms galimybę pagal taikomus privatumo ir duomenų
apsaugos įstatymus vykdyti įsipareigojimus pagal Kodeksą ir tarptautinius standartus.
[8.1 punkto komentaras. Daugeliu pagal Kodeksą ir tarptautinius standartus privalomų atvejų
antidopingo organizacijos privalo tam tikrais dalyvių asmens duomenimis dalintis su kitomis
antidopingo organizacijomis, kad jos galėtų vykdyti pagal Kodeksą suteiktus testavimo
įgaliojimus ar vykdyti atitinkamas Kodekse ir (arba) tarptautiniuose standartuose nustatytas
funkcijas. Pavyzdžiui, tai gali būti atliekama siekiant vykdyti sportininkų testavimą per
varžybas ir ne varžybų metu. Tokiais atvejais antidopingo organizacijos tarpusavyje
bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad dalyvių testavimas būtų pakankamai skaidrus
dalyviams ir atitiktų šiame tarptautiniame standarte bei taikomuose įstatymuose nustatytas
taisykles.]

8.2

Antidopingo organizacijos asmens duomenų kitoms antidopingo organizacijoms
neatskleidžia: i) jei duomenis gaunančios antidopingo organizacijos negali įrodyti teisės,
įgaliojimų arba būtinybes asmens duomenis gauti; ii) jei yra įrodymų, kad duomenis
gaunančios antidopingo organizacijos nevykdo šio tarptautinio standarto arba negali jo
vykdyti; iii) jei asmens duomenis atskleisti antidopingo organizacijai draudžia taikomi
įstatymai arba kompetentingos priežiūros institucijos nustatyti apribojimai; arba iv) jei
atskleidimas rimtai pakenktų vykdomo antidopingo taisyklių pažeidimų tyrimo būklei. Jeigu
antidopingo organizacija nuogąstauja, kad kita antidopingo organizacija yra nepajėgi laikytis
šio tarptautinio standarto, ji apie savo nuogąstavimus kaip įmanoma greičiau praneša tai
antidopingo organizacijai ir WADA.

8.3

Be šio standarto 8.1 ir 8.2 punktuose nurodytų atskleidimo atvejų antidopingo organizacijos
asmens duomenis trečiosioms šalims gali atskleisti, jei:
a)

atskleisti privaloma pagal įstatymą, reglamentą arba privalomame teisiniame procese;

b)

atskleidžiama remiantis informacija pagrįstu, konkrečiu atitinkamo dalyvio sutikimu;
arba

c)

būtina padėti teisėtvarkos, valstybės valdžios ar kitoms institucijoms nustatant, tiriant ar
traukiant atsakomybėn už nusikalstamą veiką, profesinio elgesio taisyklių pažeidimą
arba Kodekso pažeidimą, su sąlyga, jei asmens duomenys atitinkamai nusikalstamai

veikai arba pažeidimui yra pagrįstai svarbūs ir atitinkamos institucijos pagrįstai negali
jų gauti kitaip.
[8.3 punkto c papunkčio komentaras. Antidopingo organizacijos galimybę
bendradarbiauti ir keistis asmens duomenimis su teisėsaugos ir kitomis institucijomis
bei bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis būdą gali lemti taikomi nacionaliniai
įstatymai ir taisyklės. Kai kuriais atvejais pagal šias taisykles antidopingo
organizacijoms gali būti privaloma arba jos gali būti raginamos asmens duomenis
atskleisti teisėsaugos ir kitoms institucijoms tai atvejais, kai joms yra žinoma, kad ši
informacija gali būti svarbi tyrimui. Antidopingo organizacijos šių nacionalinių
įsipareigojimų, jei jų yra, privalo laikytis.]
9.0

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas
9.1

Antidopingo organizacijos savo tvarkomus asmens duomenis saugo taikydamos visas būtinas
saugumo priemones, įskaitant fizines, organizacines, technines, aplinkos ir kitas saugumo
pažeidimų prevencijos priemones.
[9.1 punkto komentaras. Antidopingo organizacijos užtikrina, kad prieigą prie asmens
duomenų turėtų tiek tie jų darbuotojai, kuriems būtina juos žinoti, ir tik pagal priskirtas
funkcijas ir pareigas. Darbuotojai, turintys prieigą prie asmens duomenų, turėtų būti
informuoti apie būtinybę užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą.]

9.2

Antidopingo organizacijos taiko saugumo priemones, kuriose atsižvelgiama į tvarkomų
asmens duomenų jautrumą. Tvarkomiems neskelbtiniems asmens duomenims antidopingo
organizacijos taiko aukštesnio lygio saugumą, kuris atitiktų atitinkamai didesnę riziką, kurią
tokių duomenų saugumo pažeidimas kelia dalyviui arba asmeniui, su kuriuo asmens
duomenys yra susiję.

9.3

Antidopingo organizacijos, antidopingo veikloje besidalinančios asmens duomenimis su
įgaliotoms trečiosiomis šalimis, užtikrina, kad tokioms įgaliotoms trečiosioms šalims būtų
taikomos atitinkamos kontrolės priemonės, taip pat sutartinės ir techninės kontrolės priemonės
siekiant apsaugoti asmens duomenų konfidencialumą ir privatumą bei užtikrinti, kad asmens
duomenys būtų tvarkomi tik antidopingo organizacijos vardu arba atitinkamai įgaliotai
trečiajai šaliai suteiktų įgaliojimų arba atitinkamai pavedimo apimtimi.
[9.3 punkto komentaras. Antidopingo organizacijos turi nuolatinę pareigą saugoti jų faktiškai
valdomus arba turimus asmens duomenis, taip pat ir jų įgaliotų trečiųjų šalių, kaip antai IT
paslaugų teikėjų, laboratorijų, išorės ekspertų, įgaliotųjų trečiųjų šalių, dopingo kontrolės
koordinatorių ir išorės dopingo kontrolės pareigūnų, tvarkomus asmens duomenis.
Antidopingo organizacijos taiko sutartines kontrolės priemones, kurios atitinkamai gali apimti
nuostatas, kuriomis užtikrinama, kad įgaliotos trečiosios šalys asmens duomenis tvarkytų tik
pagal dokumentais pagrįstą antidopingo organizacijos pavedimą, susaistytų bet kurią asmens
duomenis tvarkančią įgaliotą trečiąją šalį arba savo darbuotojus konfidencialumo pareiga,
asmens duomenims taikytų tinkamas techninio saugumo priemones ir organizacines
priemones, be išankstinio įgaliojimo ir taikomų tinkamų sutartinių kontrolės priemonių
asmens duomenims tvarkyti nesamdytų kitų šalių, prašytų pagalbos, jei dalyviai arba kiti
asmenys reiškia teises pagal šį tarptautinį standartą arba taikomus įstatymus, užbaigus
paslaugą arba esant prašymui ištrintų arba grąžintų visus asmens duomenis ir pateiktų
antidopingo organizacijai informaciją atitikčiai šioms kontrolės priemonėms įrodyti. Jeigu
įgaliotoms trečiosioms šalims suteikiama prieiga prie antidopingo organizacijų sistemų,
antidopingo organizacijos svarsto galimybę taikyti technines kontrolės priemones, kurios, be
kita ko, apima prieigos apribojimus ir autentifikavimo reikalavimus.]

9.4

Antidopingo organizacijos privalo rinktis įgaliotas trečiąsias šalis, kurios duoda pagal
taikomus įstatymus ir šį tarptautinį standartą pakankamas garantijas dėl duomenų tvarkymo,
kuris bus vykdomas, techninių saugumo priemonių ir organizacinių priemonių.

9.5

Duomenų saugumo pažeidimo atveju atsakinga antidopingo organizacija paveiktus dalyvius
ar kitus fizinius asmenis apie pažeidimą informuoja tuo atveju, jei šis pažeidimas gali turėti
didelio poveikio atitinkamų asmenų teisėms ir interesams. Informacija turi būti pateikta kaip
įmanoma greičiau po to, kai antidopingo organizacija sužino saugumo pažeidimo detales,
nurodant pažeidimo pobūdį, galimas neigiamas pasekmes paveiktiems asmenims ir
taisomąsias priemones, kurių antidopingo organizacija ėmėsi arba imsis. Be to, antidopingo
organizacija užtikrina, kad apie duomenų saugumo pažeidimą taip pat būtų informuotas pagal
4.5 punktą paskirtas asmuo. Antidopingo organizacija tvarko duomenų saugumo pažeidimų
įrašus, apimančius pažeidimo aplinkybes, jo poveikį ir taikytus taisomuosius veiksmus.
[9.5 punkto komentaras. Pareiga pranešti apie duomenų saugumo pažeidimus vis dažniau
taikoma visame pasaulyje. Vadovaujantis šio tarptautinio standarto 4 straipsniu, antidopingo
organizacijos privalo vykdyti nacionalinius įsipareigojimus, kurie yra platesni nei
tarptautiniame standarte nustatyti įsipareigojimai (t.y., pagal kai kurių valstybių tvarką gali
būti reikalaujama papildomai pranešti kompetentingai institucija arba kitoms organizacijoms,
pranešimui gali būti nustatyti konkretūs terminai). Pažeidimas neturi didelio poveikio
asmeniui, jei atitinkamiems asmens duomenims taikomos tinkamos technologinės apsaugos
priemonės (pvz., užšifravimas) ir nėra požymių, kad apsaugai pakenkta. Pranešimas
pateikiamas bet kuriomis tinkamomis priemonėmis – rašytinėmis, žodinėmis ar kitokiomis, –
atsižvelgiant į konkrečias duomenų saugumo pažeidimo aplinkybes, taip pat darant prielaidą,
kad dėl duomenų saugumo pažeidimo gali nukentėti atitinkami asmenys.

9.6

Antidopingo organizacijos reguliariai vertina savo tvarkomus neskelbtinus asmens duomenis
ir buvimo vietos informaciją, siekdamos nustatyti jų tvarkymo proporcingumą ir riziką bei
įvertinti priemones, taip pat ir pritaikytosios apsaugos priemones, kurių galėtų būti imamasi
sumažinant riziką atitinkamiems dalyviams.
[9.6 punkto komentaras. Reikalavimu reguliariai vertinti neskelbtinų asmens duomenų ir
buvimo vietos informacijos tvarkymą siekiama sudaryti antidopingo organizacijoms galimybę
šį vertinimą atlikti lanksčiai, atitinkamu taikomuose privatumo ir duomenų apsaugos
įstatymuose nustatytu dažnumu bei atlikti duomenų tvarkymo pakeitimus. Pavyzdžiui, pagal
Tarptautinį testavimo ir tyrimų standartą antidopingo organizacijos savo nuožiūra iš skirtingo
lygmens sportininkų gali rinkti įvairių rūšių ir apimties duomenis apie buvimo vietą.
Atitinkamų duomenų apie buvimo vietą rūšių ir jų kiekio nustatymą bei šių reikalavimų
pakeitimus gali būti būtina vertinti].

9.7

10.0

Antidopingo organizacijos užtikrina, kad dalyvių asmens duomenis tvarkantiems
darbuotojams būtų taikoma visa apimtimi vykdytina sutartinė ir (arba) įstatyminė
konfidencialumo pareiga.

Atitinkamų asmens duomenų saugojimas ir jų sunaikinimo užtikrinimas
10.1

Antidopingo organizacijos vadovaujasi saugojimo terminais, nustatytais prie šio standarto
pridėto A priedo „Saugojimo terminai“ naujausioje redakcijoje. Asmens duomenis, kurių
saugojimo terminai A priede nėra nustatyti, antidopingo organizacijos saugo pagal šiuos
principus ir, jei įmanoma, pagal juos nustato aiškius jų tvarkomiems asmens duomenims
taikomus saugojimo terminus.
[10.1 punkto komentaras. Už A priede nustatytų saugojimo terminų taikymą WADA
administruojamoje ADAMS sistemoje atsako tik WADA.]

10.2

Pagal bendrą taisyklę neskelbtinų asmens duomenų saugojimui būtinos svaresnės ir
įtikinamesnės priežastys nei neskelbtiniems nepriskiriamų asmens duomenų atveju.

10.3. Antidopingo organizacijos užtikrina, kad asmens duomenys būtų saugomi tik tais atvejais, kai
jie ir toliau yra svarbūs joms vykdant pareigas pagal Kodeksą arba tarptautinius standartus ar
kai privaloma pagal taikomus įstatymus, taisykles arba privalomus teisinius procesus. Kai
asmens duomenys nebenaudojami pirmiau nurodytais tikslais, jie ištrinami, sunaikinami arba
visam laikui nuasmeninami.

11.0

10.4

Saugiam asmens duomenų saugojimui ir galutiniam sunaikinimui užtikrinti antidopingo
organizacijos parengia konkrečius planus ir procedūras.

10.5

Skirtingoms asmens duomenų rūšims gali būti taikomi skirtingi saugojimo terminai
atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus antidopingo veikloje, taip pat suteikiant
LVG, vykdant testavimą, antidopingo taisyklių pažeidimų tyrimus ir taikant sankcijas už
pažeidimus.

Dalyvių ir kitų asmenų teisės, susijusios su asmens duomenimis
11.1

Dalyviai arba asmenys, su kuriais yra susiję asmens duomenys, turi teisę iš antidopingo
organizacijų per vieną (1) mėnesį, jei praktiškai įmanoma, arba kuo greičiau suprantama
forma be pernelyg didelių išlaidų gauti a) patvirtinimą, ar antidopingo organizacijos tvarko su
jais susijusius asmens duomenis, b) 7.1 nurodytus duomenis ir c) atitinkamų asmens duomenų
kopiją, išskyrus įstatymuose nustatytas ribotas išimtis arba išskyrus kai konkrečiu atveju tai
akivaizdžiai prieštarautų antidopingo sistemos vientisumui arba antidopingo organizacijos
galimybei planuoti arba vykdyti testavimą be išankstinio perspėjimo, vykdyti antidopingo
taisyklių pažeidimų tyrimą ar reikšti kitus teisinius reikalavimus.
[11.1 punkto komentaras. Dalyviai ar kiti asmenys pagal taikomus privatumo ir duomenų
apsaugos įstatymus gali turėti ir papildomų teisių, ir antidopingo organizacijos, atsakydamos
į prašymus dėl taikytinų papildomų teisių, vadovaujasi šiame standarte nustatyta tvarka.
Pagrindinė pareiga gauti dalyvių ar kitų asmenų prašymus ir į juos atsakyti tenka antidopingo
organizacijai (-oms), kuri (-ios) tuo metu turi pagrindinius santykius su atitinkamu dalyviu /
asmeniu. Jei šiuos prašymus gauna WADA, atsakymą ji pateikia derindama su atitinkama
antidopingo organizacija. Išskyrus išimtinėmis aplinkybėmis (kurios apima situacijas, kai
atitinkamų asmens duomenų kiekis yra didelis ir jiems surinkti būtinos neproporcingai didelės
pastangos), paprastai tikimasi, kad antidopingo organizacija atsakymą pateiks ne vėliau kaip
per keturias (4) savaites nuo tinkamai suformuluoto prašymo gavimo. Kad galėtų atsakyti į
dalyvių ar asmenų prašymą, antidopingo organizacijos turi teisę prašyti iš jų papildomos
informacijos arba paaiškinimų, taip pat tam tikrais atvejais – papildomos informacijos
dalyvio arba prašymą pateikiančio asmens tapatybei patvirtinti.]

11.2

Antidopingo organizacijos privalo atsakyti į dalyvių ar kitų asmenų, su kuriais yra susiję
asmens duomenys, prašymus susipažinti su jų asmens duomenimis, išskyrus tais atvejais, kai
tai, atsižvelgiant į atitinkamų asmens duomenų pobūdį, antidopingo organizacijoms sukeltų
neproporcingą sąnaudų ar pastangų naštą.

11.3

Tuo atveju, jei antidopingo organizacija atsisako sudaryti dalyviui ar kitam asmeniui
galimybę susipažinti su savo asmens duomenimis, ji apie tai kaip įmanoma greičiau
informuoja dalyvį / asmenį raštu nurodydama atsisakymo priežastis. Kai prieigos prie asmens
duomenų prašoma remiantis 11 straipsniu, antidopingo organizacijos užtikrina, kad dalyviai /
asmenys gautų tik su jais, o ne su kitais dalyviais ar trečiaisiais asmenimis susijusius asmens
duomenis.

11.4

Jei įrodoma, kad antidopingo organizacijos tvarkomi asmens duomenys yra netikslūs,
neišsamūs arba pertekliniai, ji atitinkamus asmens duomenis kuo greičiau tinkamai ištaiso,
papildo, užblokuoja arba ištrina. Jei antidopingo organizacija atitinkamus asmens duomenis
yra atskleidusi kitai antidopingo organizacijai, kuri, jos žiniomis arba įsitikinimu, šiuos
asmens duomenis toliau tvarko, ji apie pakeitimą tą antidopingo organizaciją informuoja kaip
įmanoma greičiau, nebent tai būtų neįmanoma arba reikalautų neproporcingų pastangų. Apie
tokias antidopingo organizacijas dalyvį ar kitą asmenį antidopingo organizacija informuoja,
kai jie kreipiasi dėl duomenų.

11.5

Neapribojant jokių kitų pagal taikomus įstatymus dalyvio ar asmens turimų teisių, pagrįstai ir
sąžiningai manydamas, kad antidopingo organizacija nesilaiko šio tarptautinio standarto,
dalyvis ar asmuo turi teisę antidopingo organizacijai pateikti skundą, ir kiekviena antidopingo
organizacija turi taikyti dokumentais pagrįstą skundų sąžiningo ir nešališko nagrinėjimo
procedūrą. Tuo atveju, jei skundas negali būti tinkamai išspręstas, dalyvis arba asmuo gali
pranešti WADA, kuri skundą nagrinėja pagal Tarptautinį standartą dėl Kodekso laikymosi
pasirašiusiųjų šalių veikloje. Jei nesilaikoma Tarptautinio privatumo ir asmens duomenų
apsaugos standarto, atitinkama antidopingo organizacija privalės neatitikimą ištaisyti
Tarptautiniame standarte dėl Kodekso laikymosi pasirašiusiųjų šalių veikloje nustatyta
tvarka. Jokia šio tarptautinio standarto nuostata nedraudžia dalyviui arba asmeniui pateikti
skundą bet kuriai už privatumo ir asmens duomenų apsaugą atsakingai kompetentingai
institucijai ir antidopingo organizacijos su šiomis institucijomis bendradarbiauja vykdydamos
skundo tyrimą.

A PRIEDAS. SAUGOJIMO TERMINAI
ADTP: Antidopingo taisyklių pažeidimas
TTR: Teigiamas testo rezultatas
NTR: Netipinis rezultatas
TPR: Teigiamas rezultatas pagal biologinio paso duomenis
NTPR Netipinis rezultatas pagal biologinio paso duomenis
I.
II.

III.

Nurodyti duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos pasibaigus nustatytam saugojimo terminui.
Saugojimo terminai yra dviejų kategorijų: dvylika (12) mėnesių ir dešimt (10) metų. Dešimties (10) metų terminas taikomas
byloms dėl antidopingo taisyklių pažeidimo iškelti remiantis Kodeksu. Dvylikos (12) mėnesių terminas svarbus skaičiuojant tris
(3) kartus nepateiktus pranešimus apie buvimo vietą, dėl kurių konstatuojamas antidopingo taisyklių pažeidimas, taip pat
taikomas tam tikriems neišsamiems dokumentams ir su LVG susijusiems duomenims.
Vykdomų arba pagrįstai numatomų antidopingo taisyklių pažeidimų, tyrimų ar kitų teisinių procesų atveju saugojimai terminai
gali būti pratęsti.
Modulis

Duomenys

Saugojimo terminai

1 – Sportininkas

Sportininkas (bendrieji
duomenys)

Pastabos

Kriterijai

Sportininko duomenys, svarbūs praktiniais tikslais ir
pranešimų ADTPP atveju tikslais. Šie duomenys nėra
ypatingai jautrūs.
Vardas, pavardė,
gimimo data, sporto
šaka ir lytis

10 metų nuo sportininko
išbraukimo iš antidopingo
organizacijos testavimo
programos arba nuo kitų
kategorijų duomenų ištrynimo
(žr., pvz., 6 skiltį „ADTP“),
taikant vėlesnį terminą

Kontaktiniai duomenys 10 metų nuo sportininko
(telefono numeris (- išbraukimo iš antidopingo
iai), el. pašto adresas, organizacijos testavimo
programos
pašto adresas)

Būtina pranešant apie ADTP ir registruojant sportininkus, įtrauktus Būtinybė
į antidopingo organizacijos testavimo programą.

Taip pat, kaip ir pirmiau

Būtinybė

Modulis

Duomenys

Saugojimo terminai

Pastabos

Kriterijai

2 – Buvimo vieta*
*(išskyrus miesto,
valstybės ir buvimo
vietos varžybų metu
duomenis, kurie yra
būtini sportininko
biologiniam pasui. Žr.
7 skiltį)
Informacija apie buvimo Buvimo vietos
12 mėnesių nuo ketvirčio, už
vietą
duomenys (išskyrus kurį pateikti buvimo vietos
miesto, valstybės ir
duomenys, pabaigos
buvimo vietos
varžybų metu
duomenis)
Su buvimo vieta susiję 10 metų nuo su buvimo vieta
pažeidimai (nepateikti susijusio pažeidimo datos
pranešimai ir pralesti
testai)

Svarbu skaičiuojant per 12 mėnesių laikotarpį nepateiktus tris Būtinybė
pranešimus apie buvimo vietą.

3 – LVG

Sunaikinus medicininius duomenis, WADA / antidopingo
organizacijos nebegali atgaline data peržiūrėti LVG
pasibaigus jų galiojimui. LVG duomenys yra daugiausia
medicininiai ir dėl to neskelbtini.

LVG

LVG pažymėjimai ir
sprendimų neišduoti
LVG formos

Svarbu skaičiuojant per 12 mėnesių laikotarpį nepateiktus tris Būtinybė
pranešimus apie buvimo vietą ir kitus galimus ADTP. ADTP
duomenys taip pat bus saugomi rezultatų valdymo byloje (žr.
6 skiltį).

Gali būti svarbu pakartotinio testavimo ar kitų tyrimų atveju.
10 metų nuo pažymėjimo /
sprendimo neišduoti LVG datos

Proporcingumas /
būtinybė

LVG prašymų formos 12 mėnesių nuo LVG galiojimo Nebeaktualu pasibaigus LVG galiojimui, išskyrus pakartotinio Proporcingumas /
būtinybė
pabaigos
prašymo atveju.
ir papildomi
medicininiai
duomenys, taip pat
kita šiame punkte
konkrečiai nenurodyta
LVG informacija.
Nebaigti nagrinėti
LVG

12 mėnesių nuo sukūrimo datos Gali būti svarbu pakartotinio prašymo atveju.

Proporcingumas

Modulis

Duomenys

Saugojimo terminai

Pastabos

Kriterijai

4 – Testavimas
Testavimas

Dopingo kontrolės
formos (DKF)

Misijos / testavimo
pavedimai

Saugojimo seka

10 metų nuo mėginio paėmimo DKF, susiję misijos / testavimo pavedimai ir saugojimo
datos
grandinės dokumentai yra svarbūs sportininko biologiniam
pasui ir pakartotinio mėginių testavimo atveju. ADTP
duomenys taip pat bus saugomi rezultatų valdymo byloje (žr.
6 skiltį).
Saugomi tol, kol ištrinamos
Taip pat, kaip ir pirmiau
visos susijusios DKF

Proporcingumas /
būtinybė

10 metų nuo dokumento
sukūrimo datos

Proporcingumas /
būtinybė

Neužbaigti testavimo 12 mėnesių nuo dokumento
dokumentai arba
sukūrimo datos
mėginio neatitinkantys
dokumentai
5 – Testų rezultatai /
rezultatų valdymas

Taip pat, kaip ir pirmiau

Proporcingumas /
būtinybė

Neužbaigti arba mėginio neatitinkantys dokumentai paprastai Proporcingumas
atsiranda dėl duomenų įvedimo klaidos ir po tam tikro laiko
duomenų vientisumo tikslais yra panaikinami.

Nuo mėginio paėmimo datos /
atitinkamų dokumentų
sukūrimo datos:
Testų tyrimo rezultatai 10 metų*
(įskaitant TTR /NTR),
laboratorijų ataskaitos
ir kiti susiję
dokumentai

Būtina dėl didelio pažeidimų skaičiaus ir retrospektyvios
analizės tikslais. ADTP duomenys taip pat bus saugomi
rezultatų valdymo byloje (žr. 6 skiltį).

Būtinybė

*Vadovaujantis Kodekso / tarptautinių standartų nustatytais
kriterijais ir reikalavimais, mėginių tyrimuose gauti tyrimų
duomenys ir kita dopingo kontrolės informacija tam tikromis
aplinkybėmis mokslinių tyrimų ir kitais Kodekso 6.3 punkte
leidžiamais tikslais gali būti saugomi ilgiau, nei nustatytas
saugojimo terminas. Prieš panaudojant antriniams tikslams,
turi būti užtikrinama, kad tvarkomų mėginių ir duomenų
nebūtų galima atsekti iki konkretaus sportininko. 10 metų –
maksimalus duomenų ir mėginių, pagal kuriuos gali būti
nustatyta tapatybė, saugojimo terminas. Dėl smulkesnės
informacijos žr. Tarptautinį laboratorijų standartą.

Proporcingumas /
būtinybė

Modulis

Duomenys

Pastabos

Sankcijos ir
sprendimai pagal
Kodeksą

10 metų arba sankcijos trukmė, Būtina dėl didelio pažeidimų skaičiaus ir galimos sankcijų
trukmės tikslais.
taikant ilgesnį terminą*
* Sprendimai (pvz., CAS sprendimai) gali būti svarbūs kaip
teisiniai precedentai ir viešosios informacijos dalis; tokiais
atvejais antidopingo organizacijos gali priimti sprendimą
sprendimus saugoti ilgiau, nei taikytinas saugojimo terminas.

Atitinkami
10 metų arba sankcijos trukmė, Būtina dėl didelio pažeidimų skaičiaus ir galimos sankcijų
dokumentai /
taikant ilgesnį terminą
trukmės.
rinkmenos (įskaitant
TTR arba su buvimo
vieta susijusių
pažeidimų įrašus, bylų
medžiagą, laboratorijų
ir ABP dokumentų
paketus, t.t.)
7 – Sportininko
biologinis pasas
Rezultatai

Kriterijai

Nuo galutinio sprendimo datos: Valdytojai – drausmės priežiūros institucija / sporto
federacija / antidopingo organizacija.

6 – Bylos ir sprendimai
(ADTP)
Sprendimai ir bylos

Saugojimo terminai

Biologiniai kintamieji,
NRPR, TPR, SBPVS 10 metų nuo rezultatų
ataskaitos, ekspertų
priskyrimo dopingo kontrolės
peržiūros ir kiti
formai
patvirtinantys
dokumentai.

Būtinybė

Proporcingumas /
būtinybė

Būtinybė

Būtina dėl didelio pažeidimų skaičiaus ir po tam tikro laiko
analizuojant arba peržiūrint biologinius kintamuosius, SBPVS Būtinybė
ataskaitas ir ekspertų peržiūras.

Informacija apie buvimo Buvimo vietos
10 metų nuo ketvirčio, už kurį Būtina netipiniams / normos neatitinkantiems rezultatams
vietą
duomenys (tik miesto, pateikti buvimo vietos
pagrįsti arba sportininkų pretenzijoms paneigti.
valstybės ir buvimo duomenys, pabaigos
vietos varžybų metu
duomenys)

Proporcingumas /
būtinybė

