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УВОД
Международният стандарт за защита на личния живот и персоналните данни е
задължителeн международен стандарт, създаден като част от Световната антидопинг
програма.
Световната антидопингова агенция и антидопинговите организации споделят
отговорността да гарантират, че личната информация, обработена във връзка с
антидопинговите дейности е защитена, съгласно изискванията на законите за защита
на личните данни и личния живот, съответните принципи и стандарти. Основната
цел на този Международен стандарт е да гарантира, че организациите и личностите,
заети в сферата на антидопинга в спорта, прилагат подходяща, достатъчна и
ефективна защита на персоналната информация, която обработват, независимо дали
това се изисква от действащото законодателство.
Работната експертна група на САА разгледа, обсъди и подготви този документ и
специално взе предвид Указанията за защита на личния живот и трансграничните
потоци на персонални данни, Конвенцията на Съвета на Европа за защита на
лицата, по отношение на автоматичната обработка на личните данни (ETS. № 108),
Правилата на АРЕС за личния живот; Хартата на Европейския Съюз за основните
права, а също други международни и регионални правила, стандарти и съдебни
практики относно личните данни, като решението на Европейския съд за защита
правата на човека от 18 януари 2018г. (Националната асоциация на спортните
синдикати и др.)
Официалният текст на Международния стандарт за Защита на личния живот и
личните данни ще бъде поддържан от САА и ще бъде публикуван на английски и на
френски. В случай на противоречие между английската и френската версии,
определяща ще е английската версия.
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ПЪРВА ЧАСТ: ВЪВЕДЕНИЕ, РАЗПОРЕДБИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В КОДЕКСА
1.0 Въведение и обхват
Целта на Международния стандарт за защита на личния живот и личните данни е да
гарантира, че Антидопинговите организации прилагат уместни, достатъчни и ефективни
защити на поверителността на персоналната информация, която те обработват при
провеждане на антидопингови програми, в признаване на факта, че събираната в
антидопингов контекст лична информация може да претърпи посегателство и намеса в
личностните права на лицата, участващи и свързани с организирания спорт.
Кодексът, в частност, изисква спортистите и спортно-техническия им персонал, да
предоставят на антидопинговите организации значително количество лични данни.
Като резултат, много важно е антидопинговите организации подходящо да защитават
личните данни, които те обработват, така че да отговорят както на законовите
стандарти, така и да гарантират трайната увереност и доверие на участниците в
организирания спорт.
Кодексът признава и потвърждава важността да се гарантира това, че правата на
личен живот на лицата, участващи в основаващи се на Кодекса антидопингови
програми, се зачитат напълно. В подкрепа на този ангажимент, този международен
стандарт осигурява, чрез антидопинговите организации, задължителни правила и
стандарти, свързани със защитата на личните данни.
В съответствие с други Международни стандарти, които са били развити и прилагани
досега, този международен стандарт излага минималния общ набор от правила, които
антидопинговите организации трябва да спазват при събиране и обработка на лична
информация, съгласно Кодекса. В някои случаи, действащите закони може да
изискват от антидопинговите организации да прилагат правила или стандарти, които
надминават изложените в този Стандарт. За целите на този Международен стандарт,
появяващите се в Кодекса определения са изписани в италик, а създадените за целите
на този международен стандарт допълнителни определения са подчертани.
2.0. Разпоредби на Кодекса
Следващите членове на Кодекса са отнасят пряко към този Международен стандарт
за защита на личния живот и персоналните данни:
 Член 14 на Кодекса – Поверителност и докладване
Принципите за координация на антидопинговите резултати, публичната прозрачност,
отговорността и зачитането на личния живот на всички спортисти или други лица са
следните:
14.1. Информация относно неблагоприятни аналитични резултати, атипични резултати
и други предявени нарушения на антидопинговите правила.
14.1.1. Уведомяване на спортистите и други лица за нарушения на антидопинговите
правила.
Формата и начинът за уведомяване за предявено нарушение на антидопинговите
правила трябва да бъдат, както е разпоредено в правилата на Антидопинговата
организация, която отговаря за управление на резултите.
14.1.2. Уведомяване на Националните антидопингови организации, Международните
федерации и САА за нарушения на антидопинговите правила.
Едновременно с уведомяване на спортиста или друго лице, отговарящата за управление
на резултите Антидопингова организация трябва да извести също така Националната
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антидопингова организация на спортиста, Международната федерация и САА за
предявено нарушение на антидопинговите правила.
14.1.3. Съдържание на Известие за Нарушение на антидопинговите правила.
Известието трябва да включва: името на спортиста, страна, спорт и дисциплина от
спорта, състезателно ниво на спортиста, дали тестването е било състезателно или
извънсъстезателно, дата на взимане на пробата, докладван от лабораторията аналитичен
резултат, а също друга информация, изисквана от Международния стандарт за
тестване и разследвания, или за невключени в Член 2.1 нарушения на антидопинговите
правила, нарушеното правило и основанието за предявеното нарушение.
14.1.4. С изключение на разследвания, които не са установили нарушение на
антидопинговите правила съгласно Член 14.1.1, Антидопинговите организации,
указани в Член 14.1.2, следва редовно да бъдат осведомявани относно състоянието
и данните от всеки преглед или процедури, проведени съгласно Член 7, 8 или 13, а
също трябва да получават незабавно писмено обосновано обяснение или решение,
поясняващо решението на въпроса.
14.1.5 Поверителност
Организацията-получател не може да разкрива тази информация извън тези лица,
които трябва да знаят (което би включило подходящия персонал в съответния
Национален олимпийски комитет, Национална федерация и тим в отборен спорт),
освен ако съответната Антидопингова организация, която отговаря за управлението
на резултатите, е направила публично оповестяване или е пропуснала да направи
публично оповестяване, както се изисква в член 14.3.
[Коментар към Член 14.1.5: В своите антидопингови правила, всяка Антидопингова
организация трябва да осигури процедури за защите на поверителна информация, а
също за разследване и наказване на всяко погрешно оповестяване на поверителна
информация от някой служител или агент на Антидопинговата организация.]
14.2. Известие за нарушение на антидопинговите правила и искане на документация.
14.2.1. Решенията за нарушения на антидопинговите правила, дадени съгласно Член
7.10, 8.4, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 или 13.5, трябва да включват всички основания
за решението, включително (ако е приложимо) основанието защо не е наложена
максимално възможната санкция. Когато решението не е на английски или френски,
Антидопинговата организация трябва да предостави на английски или френски кратко
резюме на решението и подкрепящите го основания.
14.2.2. Антидопингова организация, която има право да обжалва решение, взето
съгласно Член 14.2.1, в 15-дневен срок от получаването може да изиска копие от
цялата документация по случая, отнасящ се до решението.
Член 14.3. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ
Член 14.3.1. Самоличността на всеки спортист или друго лице, което е заявено от
Антидопингова организация за нарушение на антидопинговите правила, може да
бъде публично оповестено от антидопинговата организация, която отговаря за
управлението на резултатите, само след като известието е предадено на спортиста
или друго лице, в съответствие с членове 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 или 7.7, както и до
съответните Антидопингови организации в съответствие с член 14.1.2.
Член 14.3.2. Не по-късно от 20 дни, след срока, определен в окончателно апелативно
решение по Член 13.2.1 или 13.2.2, или след отказ от такова обжалване, или отказ
от изслушване в съответствие с Член 8, или ако твърдението за нарушение на
антидопинговите правила не е било навреме оспорено по друг начин, отговорната за
управление на резултатите Антидопингова организация трябва публично да оповести
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същността на антидопинговия проблем, включително спорта, нарушеното антидопингово
правило, името на извършилия нарушението спортист или друго лице, използваната
забранена субстанция или забранен метод и наложените последствия. Същата
Антидопингова организация трябва също публично да оповести в рамките на 20 дни
резултатите от окончателните апелативни решения, отнасящи се до нарушение на
антидопинговите правила, включително описаната по-горе информация.
14.3.3. При всеки случай, когато след изслушване или обжалване е решено, че
спортистът или друго лице не е извършил нарушение на антидопинговите правила,
решението може да бъде публично оповестено само със съгласието на спортиста или
друго лице, което е обект на решението. Антидопинговата организация, отговаряща
за управление на резултатите трябва да направи обосновани опити, за да получи
подобно съгласие, а ако бъде получено съгласие, трябва публично да оповести
решението в неговата цялост или в такава редактирана форма, която би се одобрила
от спортиста или друго лице.
14.3.4. Публикуването трябва да се извърши като минимум чрез поставяне на
необходимата информация на уеб-страницата на Антидопинговата организация и
оставяне на информацията за повече от месец или за продължителността на периода
на лишаване от състезателни права.
14.3.5. Нито една Антидопингова организация или акредитирана от САА лаборатория,
както и тяхно официално лице, не трябва да коментират специфичните факти на още
нерешен случай (в противовес на общото представяне на процедурата и познанията),
освен в отговор на публични коментари, приписвани на спортиста, друго лице или
техни представители.
14.3.6. Задължителното публично оповестяване, изисквано в 14.3.2, няма да бъде
изисквано, когато спортистът или друго лице, за когото е установено, че е нарушил
антидопинговите правила, е непълнолетен. При случай с участие на непълнолетен,
оповестяването е незадължително и трябва да бъде съразмерно с фактите и
обстоятелствата на случая.
14.4. Статистическо докладване.
Антидопинговите организации трябва, поне веднъж годишно, да обявят публично
общ статистически доклад за своите дейности за допингов контрол, с предоставено
за САА копие. Антидопинговите организации може също да публикуват доклади с
имената на всеки тестван спортист и датата на всяко тестване. САА трябва, поне
веднъж годишно, да публикува статистически доклади, обобщаващи информацията,
която получава от Антидопингови организации и лаборатории.
Член 14.5. Координационен иформационен център за допингов контрол
WADA ще функционира като централен координационен център за данни и
резултати от допинг-контрол тестване, включително, специално за биологичния
паспорт на спортиста за спортисти на международно и национално ниво, както и за
информацията за местонахождение на спортисти, включително тези в Регистърите на
спортисти за тестване. За улеснение на координирано планиране на разпределението
на тестването и за избягване на ненужно дублиране на тестването от различни
Антидопингови организации, всяка Антидопингова организация трябва да докладва
на координационния център на САА всички състезателни и извънсъстезателни тестове
на такива спортисти, колкото се може по-скоро, след като такива тестове са били
проведени. Тази информация ще бъде достъпна, когато е уместно и съгласно с
приложимите правила, за спортиста, неговите национална Антидопингова организация
и Международна федерация, а също за всички други Антидопингови организации,
имащи право да тестват спортиста.
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За да функционира като координационен център за данни от допинг-контрол тестване
и решения по управление на резултати, САА е създала инструмент за управление на
базата данни, ADAMS, който отразява принципите за защита на личния живот.
Специално, САА е разработила ADAMS, така че да съответства на законите и нормите
за защита на личния живот, приложими към САА и други организации, използващи
ADAMS. Личната информация, отнасяща се до спортист, спортно-технически
персонал или други, включени в антидопингови дейности, ще се поддържа от САА,
която се контролира от канадските институции за защита на личността, при строга
конфиденциалност и в съответствие с Международния стандарт за защита на личния
живот и личните данни.
Член 14.6 Поверителност на личните данни.
При изпълнение на задълженията си съгласно Кодекса и Международните стандарти
(включително, специално Международния стандарт за защита на личния живот и
личните данни), а също в съответствие с приложимия закон, когато е необходимо и
уместно Антидопинговите организации може да събират, съхраняват, обработват и
оповестяват лична информация, отнасяща се до спортисти и други лица.
[Коментар към Член 14.6: Отбележете, че Член 22.2 предвижда „Всяко правителство
ще изготви закони, норми, политики или административни практики за коопериране и
споделяне на информация с Антидопингови организации и за споделяне на данни
между Антидопингови организации, както е предвидено в Кодекса.“]
3.0. Термини и определения
3.1 Избрани определени термини от Кодекса
Антидопингова организация: Подписала страна, която отговаря за приемането на
правила за иницииране, изпълнение или налагане на частите от процедурата по
допингов контрол. Това определение включва, например, Международния олимпийски
комитет, Международния параолимпийски комитет, други организатори на големи
спортни прояви, извършващи тестване при провеждането им, САА, Международните
федерации и Националните антидопингови организации.
Спортист: Всяко лице, което участва в спортни състезания на международно ниво
(съгласно определението на всяка Международна федерация) или национално ниво
(съгласно определението на всяка Национална антидопингова организация). Всяка
Антидопингова организация е свободна да приложи антидопинговите правила към
спортист, който не е спортист на международно ниво или на спортист на национално
ниво, като така го включи в определението “спортист”. По отношение на спортисти,
които не са на международно или национално ниво, Антидопинговата организация
може да избере: да провежда ограничено тестване или изобщо да не ги тества; да
анализира пробите само за част от Забранените субстанции; да изисква ограничена
информация за местонахождение или изобщо да не изисква такава; да не изисква
предварително РТУ. Все пак, ако е извършено нарушение на антидопинговите правила
по Член 2.1, 2.3 или 2.5 от спортист, който е под ръководството на Антидопингова
организация, но не се състезава на международно или национално ниво, тогава трябва
да се приложат посочените в Кодекса последствия (с изключение на Член 14.3.2). За
целите на Член 2.8 и Член 2.9, а също за целите на антидопингова информация и
обучение, всяко участващо в спортни състезания лице под ръководството на подписала
страна, правителство или друга приемаща Кодекса спортна организация е спортист.
[Коментар: От това определение става ясно, че всички спортисти на международно и
национално ниво са подчинени на антидопинговите правила на Кодекса, като точните
определения за спорт на международно и национално ниво трябва да се уточни, в
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антидопинговите правила, съответно на Международните федерации и Националните
антидопингови организации. Дефиницията позволява също на всяка Национална
антидопингова организация, ако тя реши, да разшири антидопинговата си програма
извън спортисти на международно и национално ниво до състезатели на по-ниско
ниво или до хора, занимаващи се с фитнес-дейности, без изобщо да се състезават.
Така например, Национална антидопингова организация може да избере да тества
спортуващи за развлечение, но да не изисква предварителни РТУ. Обаче, нарушение
на антидопинговите правила, включващо неблагоприятен аналитичен резултат или
фалшифициране, води до всички посочени в Кодекса последствия (с изключение на
Член 14.3.3). Националната антидопингова организация трябва да реши дали тези
последствия се отнасят до спортуващите за развлечение, занимаващи се с фитнесдейности, без никога да се състезават. По същия начин, Организатор на голяма
проява, организирал проява само за ветерани, може да реши да тества състезателите,
но да да анализира пробите само за част от Забранените субстанции. Състезателите
от всяко едно ниво трябва да могат да се ползват от антидопингова информация и
обучение.]
Спортно-технически персонал: Всеки треньор,инструктор, мениджър, екипът
на отбора, служител, медицински и помощен медицински персонал, родител или
друго лице, работещо със спортиста, лекуващо или помагащо на спортист, участващ
или подготвящ се за спортно състезание.
Участник. Всеки спортист или спортно-техническия персонал.
3.2. Определени термини от Международния стандарт за защита на личния
живот и личните данни
Антидопингови дейности: Посочени от Кодекса и международните стандарти
дейности, които следва да се провеждат от Антидопинговите организации и техните
агенти от трета страна, за да се установи дали е извършено нарушение на
антидопинговите правила, включително събиране на информация за местонахождение;
провеждане на тестване; управление на резултатите; определяне дали употребата
от спортиста на забранена субстанция или метод е строго ограничена до законни и
документирани терапевтични цели; обучение на участниците относно техните права
и отговорности; провеждане на разследвания по нарушаване на антидопинговите
правила; иницииране на съдебни производства срещу онези, за които се твърди, че
са извършили такъв тип нарушение.
Лична информация: Информация, включително (без ограничение) чувствителна лична
информация, отнасяща се до определен или разпознаваем участник или свързана с
други лица, чиято информация се обработва единствено с оглед на антидопинговите
дейности на Антидопингова организация.
[3.2. Коментар: Подразбира се, че лична информация включва, но не се ограничава
до информация, отнасяща се до име на спортиста, дата на раждане, данни за контакт
и спортна принадлежност, информация за местонахождение, дадени разрешения за
терапевтична употреба (ако има такива), резултати от антидопинг тестване и за
управление на резултати (включително дисциплинарни изслушвания, обжалвания и
санкции). Личната информация включва също лични детайли и информация за
контакт, свързана с други лица, като медицински специалисти и други лица, работещи
със спортиста, лекувайки го или помагайки му, в рамките на антидопингови дейности.
Тази информация остава лична информация и се регулира от този Стандарт за цялата
продължителност на обработването й, независимо дали съответното лице продължава
да участва в организирания спорт.]
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Обработване (и производните му думи обработка и обработен): Събиране, запазване,
съхраняване, разкриване, прехвърляне, предаване, изменение, изтриване или
използване по друг начин на лична информация.
Нарушаване на сигурността: Всяко непозволено и/или незаконно обработване
(включително достъп до) лична информация, независимо дали електронно, или
документ, или в друг вид, или намеса в информационна система, която излага
опасност личния живот, сигурността, поверителността, наличността или целостта
личната информация.

на
на
на
на

Чувствителна лична информация: Лична информация, отнасяща се до расов или
етнически произход на участника, извършени престъпления (криминални или други),
здраве (включително информация, получена при анализиране на проби или образци
на спортист) биометрична и генетична информация.
Трета страна: Всяко физическо лице или юридическа личност, различна от физическото
лице, за което се отнася личната информация, Антидопингови организации и
представители на трети лица.
Представител на трета страна: Всяко физическо лице или юридическа личност,
държавна институция, агенция или организация, включително (без ограничение)
подизпълнители и техни подизпълнители, които обработват лична информация за
или от името на Антидопингова организация.
ЧАСТ ВТОРА: СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА С ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
4.0. Обработка на личната информация в съответствие с международния
стандарт и приложимото законодателство
4.1 Този международен стандарт определя минимален набор от изисквания към
обработката на лични данни от Антидопингови организации и техни представители от
трети страни в контекста на техните антидопингови дейности. Всички Антидопингови
организации трябва да спазват този стандарт, дори когато неговите изисквания
надвишават тези, които възникват от приложимите в рамките на Антидопинговите
организации закони за защита на личните данни и личния живот, отразяващи
жизненоважната необходимост за защита на личния живот на участниците и други
лица, участващи в и свързани с антидопингова дейност в спорта.
[4.1 Коментар: Антидопингови организации, заедно с представители на трета страна,
които обработват лична информация, за или от името на Антидопингови организации,
трябва да отговарят минимум на изискванията, определени в този международен
стандарт, при условие че такова съответствие не нарушава други приложими закони.
В случаите, когато изискванията на този международен стандарт могат да доведат до
нарушение на други приложими закони от страна на Антидопингова организация,
тези закони трябва да имат предимство. Това няма да доведе до установяване на
несъобразяване с Световния антидопингов Кодекс.]
4.2 Антидопинговите организации могат да бъдат подчинени на закони и правила за
защита на личните данни и личния живот, които налагат изисквания, превишаващи
тези, възникващи от този Международен стандарт. При такива случаи, Антидопинговите
организации трябва да гарантират, че обработването от тяхна страна на лична
информация е в съответствие с всички подобни закони и норми за защита на личните
данни и личния живот.
4.3 Антидопинговите организации трябва да могат да докажат, че тяхната обработка на
лични данни се осъществява в съответствие с Международния стандарт, по2018 ISPPPI – 1 юни 2018 г.

специално чрез прилагането на подходящи вътрешни политики и процедури,
отразяващи спазването на Международния стандарт.
[4.3 Коментар: Антидопинговите организации могат ефективно да се придържат към
изискванията на Международен стандарт, ако разполагат с документи,
удостоверяващи вътрешни политики, процедури и стандарти за управление на
информацията, свързана с личните данни.]
4.4 Антидопинговите организации поддържат регистър за обработката на личните
данни, за който отговарят, като описват общите цели на обработката, видовете
лични данни, категориите потенциални получатели на личните данни, използваните
мерки за защита, когато личната информация се предоставя на други антидопингови
организации или трети страни, периода, за който ще се съхраняват личните данни
или критериите, използвани за определяне на този период, както и общо описание
на техническите и организационни мерки за защита на личните данни и личния
живот.
[4.4 Коментар: Антидопинговите организации трябва да поддържат регистър на
дейностите, за да осигурят по-добър ефективен надзор над тези дейности и да
улеснят спазването на Международния стандарт. По отношение на базата данни
ADAMS, администрирана от САА, САА е едиствената отговорна институция за
съхраняването на личната информация в базата данни.]
4.5 Антидопинговите организации посочват лице, което отговаря за спазването на
Международния стандарт и всички закони за защита на личните данни и личния
живот, които се прилагат на местно ниво. Те трябва да вземат необходимите мерки
за да гарантират, че информацията за контакт на определеното лице ще бъде лесно
достъпна при необходимост.

5.0. Обработка на съответна и съразмерна лична информация
5.1. Антидопинговите организации ще обработват личната информация, само когато
е уместно, за да провеждат техните антидопингови дейности, съгласно Кодекса и
Международните стандарти, или когато по друг начин се изисква от приложимото
законодателство, наредба или задължителна законова процедура, при условие, че
такава обработка не противоречи на приложимите закони за защита на личния живот
и данни.
5.2. Антидопинговите организации, не обработват лична информация, която е без
връзка или е ненужна в контекста на техните антидопингови дейности, както е
определено в член 5.1.
[5.2. Коментар: Антидопинговите организации ще разглеждат различния контекст, в
който те обработват лични данни, за да гарантират, че във всеки конкретен случай
обработката на личните данни се изисква, за да задоволи една от целите, посочени
в член 5.1. Когато антидопинговите организации не са сигурни, че обработването е
необходимо, те се въздържат от обработка на личната информация].
5.3. Специално, с изключение на друго изискване на Кодекса или изрично изискване
на закона:
а. За да определят дали употребата на забранено вещество или метод от спортист е
строго ограничена до законни и документирани терапевтични цели, Антидопинговите
организации, обработващи лична информация (което може да включва обработка на
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свързана със спортисти чувствителна лична информация и обработка на нечувствителна
лична информация, свързана с участници и потенциално с други лица), ще обработват
само личната информация, необходима и съответна за такова определяне, както се
изисква от Международния стандарт за Разрешения за терапевтична употреба.
б. Антидопингови организации, обработващи лична информация, свързана с участници
и други лица, за да провеждат тестване, обработват само личната информация
(включително информация за местонахождение и Разрешения за терапевтична
употреба), необходима и съответна за провеждане на тестването (например, план за
разпределение на тестването, вземане на проби, боравене с проби, транспортиране
на проби в лабораторията, или свързани с това въпроси), в съответствие с Кодекса
и/или Международния стандарт за тестване и разследване.
в. Антидопингови организации, обработващи лична информация, отнасяща се до
участници и други лица, за да се включат в разследване и управление на резултати
(включително, свързани дисциплинарни изслушвания, жалби и решения) трябва да
обработват само личната информация (включително, но не само, информация за
местонахождение, Разрешения за терапевтична употреба и резултати от тестване),
подходяща и съответна за разследване и установяване на едно или повече нарушения
на антидопинговите правила.
г. Антидопинговите организации, могат да обработват лична информация, отнасяща
се до участници и други лица за други определени цели, при условие че тези цели са
свързани изключително с борбата срещу допинга и след подходящо документирана
оценка от Антидопинговата организация е установено, че съответстват на тази борба.
[5.3.г. Коментар: В определен контекст, може да е подходящо или необходимо Антидопинговите
организации да обработват лична информация за допълнителни цели освен тези, посочени в
Членове 5.3.а-в., за да участват ефективно в борбата срещу допинга. Такива цели може да
включват, например, развитието и подобрението на планирането на тестовете, както и на
процедурите и действията за тестване. Подобно обработване на лична информация трябва да
бъде свързано изключително с борбата срещу допинга и може да се направи, само когато
Антидопинговата организация е документирала необходимостта от такава обработка.]

5.4. Обработваната от Антидопингови организации лична информация трябва да бъде
точна, пълна и актуална, а обработката да бъде честна. Антидопинговите организации
трябва да коригират или променят възможно най-бързо всяка лична информация, за
която знаят, че е невярна или неточна, имайки предвид отговорностите на участниците
съгласно Член 14.3 на Кодекса и Член 11 на Международния стандарт за тестване и
разследвания.
[5.4 Коментар: Когато участниците са отговорни за предоставяне на лична информация
за себе си непосредствено на антидопинговите организации, както и да я поддържат
точна, пълна и актуална, те трябва да бъдат информирани за това задължение и
когато е възможно, да им се предлагат подходящи средства, за да изпълнят това.
Например, това може да включва даване на възможност за достъп на лицата до
тяхната лична информация чрез интернет чрез онлайн инструменти и източници.]
6.0. Обработка на лична информация в съответствие със закона или по
съгласие
6.1. Антидопинговите организации ще обработват лични данни само:
 въз основа на валидни правни основания, които могат да включват съответствие с
правни задължения, изпълнение на задачи в защита на обществения интерес или
изпълнение на договор за защита на жизненоважни интереси на участника и
други лица; или
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 когато е позволено, с информирано съгласие на участника или друго лице, което е
информирано коректно и недвусмислено, като се спазват изключенията,
предвидени в Член 6.2.б, 6.3 и 6.4 на този Международен стандарт.
[6.1. Коментар: Този международен стандарт предвижда, че личната информация
ще бъде обработвана в случаите, когато законът изрично предвижда нейната
обработка или със съгласието на участниците, или други лица, в зависимост от
разумни изключения, за да се избегне подронване на основите на Кодекса от
участниците или други лица. Основна отговорност за получаване на съгласието на
спортист и/или свързания с него/нея спортно-технически персонал ще има(т)
Антидопинговата(ите) организация(и), поставяща(и) съответния спортист в своя
Регистър за тестване на спортистите.]
6.2. Когато Антидопингови организации обработват лична информация по съгласие,
с цел да получат информирано съгласие, антидопинговите организации трябва да
осигурят необходимата информация и да я предоставят на участник или на лице, за
което се отнася личната информация, както е описано по-пподробно в Член 7.
а. Антидопинговите организации трябва да информират участниците за негативните
последици, които могат да възникнат от техния отказ да участват в допингови
контроли, включително тестване, и отказа да дадат съгласие за обработване на
лични данни, изисквано за тази цел.
[6.2.a. Коментар: За да няма съмнение, участниците се уведомяват, че техният отказ
за участие в допингови контроли, когато е поискано да направят това, може да
попречи на бъдещото им участие в организирания спорт, като за спортистите това
представлява нарушение на Кодекса и (наред с други неща) може да направи
невалидни резултатите от дадено състезание. Участник, който мисли, че някоя
Антидопингова организация не спазва този Международен стандарт, може да уведоми
САА в съответствие с член 11.5, която, ще разгледа основанията за жалбата, без да
засяга другите права, които участникът може да има съгласно приложимото право.]
б. Антидопинговите организации трябва да информират участниците, че независимо
от всеки отказ за даване на съгласие или последващото му оттегляне, обработката на
личната им информация от Антидопингови организации може все пак да се изиска,
освен ако не е забранено другояче от приложимото право, когато е необходимо за
улеснение на Антидопингови организации да:
 започнат или продължат разследвания, свързани с предполагаеми нарушения на
антидопинговите правила, отнасящи се до участника;
 проведат или участват в процедури, свързани с предполагаеми нарушения на
антидопингови правила, отнасящи се до участника; или
 установи или упражни правни искове, или се защити от такива, отнасящи се до
Антидопинговата организация, участника или и двете.
[6.2.б. Коментар: При някои ограничени обстоятелства, антидопинговите организации
трябва да имат възможност да обработват лична информация, при липса на съгласие
от участника. Тези изключения са необходими, за да се избегнат ситуации, при които
участниците отказват да предоставят съгласие или пък оттеглят съгласието си, с цел
да заобикалят антидопингови дейности и процедури или да избегнат разкриване на
допинг нарушение.]
6.3. Когато Антидопингови организации обработват по съгласие чувствителна лична
информация, трябва да се получи изрично съгласие на участника или на лице, за
когото се отнася личната информация. Обработката на чувствителна лична
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информация се извършва в съответствие с всички специфични предпазни мерки или
процедури, установени съгласно приложимите закони и норми за защита на данните.
[6.3. Коментар: Този международен стандарт налага допълнителни ограничения, при
които антидопинговите организации обработват чувствителни лични данни,
отразявайки по-голямата чувствителност относно обработката на тази информация.
Въпреки че Стандартът определя, че чувствителната лична информация ясно включва
различни класове информация, това не подсказва, че такава информация следва да
бъде обработвана от антидопинговите организации, както се изисква от член 5.1.]
6.4. В случаи, при които някой участник не е в състояние на предостави информирано
съгласие поради възраст, интелектуален капацитет или друга основателна причина
(призната в закона), законен представител на участника, настойник или друг
пълноправен представител може за целите на този Международен стандарт да
предостави съгласие от името на участника, а също да упражнява правата на участника,
произтичащи от Член 11 по-долу. Антидопинговите организации трябва да гарантират,
че получаването на съгласие при такива обстоятелства е разрешено от приложимите
закони.
7.0. Гарантиране предоставянето на съответната информация на участниците
и други лица,
7.1. Антидопинговата организация трябва да информира участниците или лица, за
които се отнася личната информация, за обработката на тяхната лична информация.
Тази информация трябва да включва:
 идентичността на Антидопинговата организация, събираща лична информация,
както и на лицето, отговорно за обработката й (съгласно част 4.5);
 видовете лична информация, която може да бъде обработвана;
 целите, за които може да бъде използвана личната информация
 други потенциални категории получатели на личната информация, включително
Антидопингови организации, разположени в други страни, в които участникът може
да се състезава, тренира или пътува;
 възможността и обстоятелствата, при които личната информация може, когато е
разрешено от действащите закони, да бъде публично оповестена (като например
обявяване на резултати от тестване и решения на трибунала);
 правата на участника, съгласно този международен стандарт, по отношение личната
информация и средствата за упражняване на тези права;
 процедурата за подаване на жалби, съгласно Член 11.5 и и възможността да се
обърне към компетентен орган за защита на личните данни;
 периодът за съхранение на данните или критерии за определянето на този
период;
 всяка друга информация, необходима, за да гарантира, че обработката на личната
информация е безпристрастна, например информацията за регулаторни органи или
органи, които контролират обработката на лична информация от Антидопинговата
организация.
7.2. Антидопинговите организации ще трябва да съобщят горната информация на
участниците или други лица, преди или по времето, когато събират лична информация
от участниците или други лица, като Антидопинговите организации трябва да бъдат
отзивчиви към въпросите или притесненията на участниците, свързани с обработката
на техните лични данни от нея. Когато Антидопинговите организации получат лична
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информация от трети страни, а не пряко от участника, те трябва да съобщат
гореспоменатата информация възможно най-скоро и без ненужно забавяне, освен
ако преди това други страни са я предоставили на участника или на друго лице. По
изключение, информирането на участника или други лица може да бъде забавено или
отменено, когато основателно се прецени, че даването на подобна информация може
да изложи на опасност антидопингово разследване или по друг начин да подрони
сигурността на антидопинговия процес. В такива случаи, оправданието за закъснението
трябва да бъде подходящо документирано, а информацията да бъде дадена на
участника или други лица възможно най-скоро.
[7.2. Коментар: Антидопинговите организации трябва да признаят, че основните
принципи на справедливост изискват, там, където в контекста на антидопинговите
дейности се обработва лична информация на участника, той или тя трябва да получи
или да има достъп до информация, която по достъпен начин обяснява целите и
процедурите за събиране и обработка на личната им информация. Този Международен
стандарт се стреми да гарантира, че участниците придобиват основно разбиране на
ролите и отговорностите, извършвани от различните организации, участващи в
борбата с допинга в спорта, отнасящи се до обработка на лични данни. При никакви
обстоятелства, Антидопинговите организации не трябва се стремят да заблуждават
или да информират грешно участниците, за да събират или използват личните им данни.
В допълнение към предоставянето на такава информация директно на участници или
други лица, анти-допинговите организации могат да пожелаят да предоставят тази
информация на уебсайтове или други онлайн платформи, които управляват.
Всяка антидопингова организация следва да гарантира, че обработването от нея на
лични данни е прозрачно за участниците, въпреки факта, че определена
информация, свързана с антидопингови дейности, а именно информация относно
планирано тестване, а също разследвания и процедури, свързани с нарушение на
антидопингови правила, може да изиска да бъде временно отказана на участниците,
ако даването на информацията може основателно да подложи на опасност някое
текущо или бъдещо разследване в свързани с допинга дейности, провеждани от
Антидопингова организация или прилагащи закона институции. Навременното
даване на подходяща информация на участници съгласно Член 7 е важно, имайки
предвид сериозните нежелани последици, които може да възникнат, ако се
установи, че участниците са извършили нарушение на антидопинговите правила.]
7.3. Антидопинговите организации трябва да предоставят горепосочената информация,
, по начин и във вид (независимо дали писмено, устно или по друг начин), така че
участниците или лицата, за които се отнася личната информация, използвайки лесен
и разбираем език, съобразен с възрастта и развитието на участниците и другите
лица, за които се отнася личната информация, вземайки предвид местните практики,
обичаи и конкретните обстоятелства, свързани с обработката на личната
информация.
[7.3. Коментар: В особени случаи, Антидопинговитe организации трябва да определят
най-ефективните начини за предоставяне на информация, приемайки, че писменото
известяване на участниците е за предпочитане, когато е възможно. Това може също
да включва предоставяне на известия чрез общодостъпни източници, като брошури
и уебсайтове в интернет, самостоятелно или за предпочитане в комбинация с пократка и ясна информация върху формуляри и друга документация, предоставени
директно на участниците. Антидопинговите организации също трябва да вземат
предвид специфичните обстоятелства на участника или друго лице, по-специално
фактори като възраст или ниво на развитие, които оказват влияние върху тяхната
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способност да разбират информацията, която им е представена от Антидопинговата
организация.]
8.0 Разкриване на лична информация на други антидопингови организации
и на трети страни
8.1. Антидопинговите организации, не трябва да разкриват лична информация на други
Антидопингови организации, с изключение на случаите, в които такива оповестявания
са необходими, за да позволят на получаващите личната информация антидопингови
организации да изпълнят задълженията по Кодекса и в съответствие с приложимите
закони за защита на личния живот и личните данни.
[8.1. Коментар: В много случаи, изисквани от Кодекса, за Антидопинговите организации
е необходимо да споделят определена лична информация, свързана с участниците, с
други Антидопингови организации, така че те да да се ангажират със задължително
според Кодекса тестване. Например, това може да стане, за да се тестват спортисти
състезателно и извънсъстезателно. В такива случаи, Антидопинговите организации
ще си сътрудничат помежду си, за да се гарантира, че участието на участниците в
такова тестване е подходящо прозрачно за участниците и съответства на правилата,
установени в този Международен стандарт и действащите закони.]
8.2 Антидопинговите организации, няма да разкриват лична информация на други
Антидопингови организации: (I), когато получаващите Антидопингови организации не
могат да докажат право, пълномощие или нужда да получат личната информация;
(II), когато има доказателства, че получаващите Антидопингови организации не спазват
този международен стандарт; (III), когато на антидопинговата организация е забранено
от приложимото законодателство или с ограничения, наложени от компетентния
надзорен орган, да разкрива лична информация; (IV), когато такова разкриване би
компрометирало сериозно състоянието на текущо разследване на нарушения на
антидопинговите правила. Когато Антидопингова организация се опасява, че друга
Антидопингова организация не е в състояние да спазва този Международен стандарт,
тя трябва възможно най-бързо да извести за своите опасения антидопинговата
организация и САА.
8.3. Извън оповестяванията, посочени в Раздели 8.1 и 8.2 по-горе, Антидопинговите
организации могат да разкрият лична информация на трети страни, когато такива
оповестявания:
а. се изискват от закон, наредба или задължителна юридическа процедура;
б. се провеждат с информираното, изрично съгласие на съответния участник;
или
в. са необходими, за да подпомага прилагането на закон, или правителствени
или други институции в установяването, разследването или наказателното
преследване на криминално престъпление или нарушение на Кодекса, при
условие че личната информация е свързана пряко с това престъпление и реално
не може да бъде получена от властите по друг начин.
[8.3.в. Коментар: Способността на дадена Антидопингова организация да сътрудничи
и обменя лична информация с изпълняващи закона институции и начина, по който
това трябва да става, може да зависи от приложимите национални закони и наредби.
Подобни норми може понякога да изискват или да стимулират Антидопинговите
организации да разкриват лична информация за изпълнение на закона, когато те са
наясно, че тази информация може да бъде от значение за дадено разследване. Когато
такива национални задължения съществуват, Антидопинговите организации трябва да
ги спазват.]
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9.0. Поддържане на сигурността на личната информация
9.1
9.1. Антидопинговите организации, защитават личната информация, която обработват,
чрез прилагане на всички необходими предпазни мерки за сигурност, включително
физически, организационни, технически, зависещи от околната среда и други мерки
за предотвратяване на загубата, кражбата или неразрешения достъп, унищожаване,
използване, изменение или разкриване на лична информация (вкл. оповестявания,
направени чрез електронни съобщителни мрежи).
[9.2. Коментар: Антидопинговите организации трябва да гарантират, че всеки достъп
на собствения им персонал до лична информация се извършва само въз основата на
необходимост да се знае и когато е в съответствие с възложени роли и отговорности.
Персоналът, който има достъп до лична информация, трябва да бъде предупреден за
необходимостта да поддържа поверителността на личната информация.]
9.2. Антидопинговите организации прилагат мерки за сигурност, които вземат предвид
чувствителността на обработваната личната информация. Антидопинговите организации
прилагат по-високо ниво на сигурност към чувствителната лична информация, която
обработват, отразявайки съответно по-високата опасност, който незаконното или
неразрешено разкриване на такава информация представлява за участника или за
лицето, до което се отнася личната информация.
9.3. Антидопингови организации, разкриващи лична информация на представители
на трети страни във връзка с техните антидопингови дейности, гарантират, че такива
представители се подлагат на подходящ контрол, включително договорни и
технически контроли, с цел да се защити дискретността и поверителността на
личната информация и да се гарантира, че личната информация се обработва само
за и от името на съответната антидопинговата организация.
[9.3. Коментар: Антидопинговите организации носят постоянна отговорност за защита
на каквато и да е лична информация, която е под техен реален контрол, или с която
разполагат, включително лична информация, обработвана от представители на трети
страни, като например доставчици на ИТ услуги, лаборатории и външни членове на
антидопингови екипи. Антидопинговите организации прилагат контрол върху
договори, които включват разпоредби, гарантиращи, че агентите на трети страни
обработват личните данни само съгласно инструкции на Антидопинговата
организация, при спазване на задължение за поверителност от страна на лицата,
работещи с личните данни, техническите мерки за сигурност и организационните
мерки по отношение на личните данни, като не възлагат работа на други страни без
предварително разрешение и без наличие на подходящи договорни проверки, да
изискват помощ, когато участниците или други лица претендират за права съгласно
този международен стандарт или приложим закон; или да върне цялата лична
информация при приключване на услугата или при поискване да предостави на
Антидопинговата организация информация, за да докаже спазването на тези
правила. Антидопинговите организации преценява техническия контрол, когато на
агентите на трети страни се предоставя достъп до техните системи, които включват
ограничения за достъп и изисквания за удостоверяване.]
9.4. От Антидопинговите организации се изисква да избират представители на трети
страни, които дават достатъчно гаранции, в съответствие с действащите закони и
настоящия Стандарт, по отношение на мерките за техническа безопасност и
организационните мерки, регулиращи извършването на обработката.
9.5. В случай на нарушение в сигурността, отговорната Антидопингова организация
трябва да информира за нарушението засегнатите участници или други лица, когато
е вероятно нарушението съществено да накърни правата и интересите на засегнатите
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лица, за които се отнася. Информацията трябва да бъде предоставена възможно найскоро, след като Антидопинговата организация е изяснила детайлите на нарушението
в сигурността, като трябва да опише естеството на нарушението, възможните негативни
последици за на засегнатите лица и възстановителните мерки, които са взети или ще
се вземат от Антидопинговата организация. Освен това, Антидопинговата организация
ще гарантира, че определеното съгласно Раздел 4.5 лице, също е информирано за
нарушението в сигурността. Антидопинговата организация трябва да съхранява
запис в случай на нарушение на сигурността, включително доказателставата за
нарушаване на сигурността, последствията и предприетите действия след това.
[9.5. Коментар: Задълженията по известяване относно нарушения в сигурността
стават все по-еднакви навсякъде. Съгласно Член 4 на този Стандарт, Антидопинговите
организации трябва да спазват националните задължения, надхвърлящи Стандарта
(т.е. някои национални норми, които може да изискват допълнително известяване на
компетентни институция или налагат определени времеви рамки за известяване).
Нарушението не засяга съществено някое лице, когато въпросната лична информация
е предмет на подходящи мерки за технологична защита (напр. криптиране) и няма
данни, че защитата е компрометирана. Известието трябва да се направи по всякакъв
подходящ начин (писмено, вербално или другояче), вземайки предвид особените
обстоятелства на нарушението в сигурността, включително убедеността, че съответните
лица може да пострадат в резултат на нарушението в сигурността.]
9.6. Антидопинговите организации оценяват своята обработка за чувствителността
на личните данни и информация за местонахождението на всеки три години, за да
определят пропорционалността и рисковете от тяхната обработка и да оценят всички
рискове, включително тези засягащи защитата на личния живот на участниците.
9.7 Антидопинговите организации гарантират, че персоналът, обработващ личните
данни на участниците, е субект на законово и/или договорно установено задължение
за спазване на конфиденциалност.

10.0. Съхранение на личната информация, когато е необходимо и гарантиране
на нейното унищожаване
10.1. Като общо правило, съхранението на чувствителна лична информация изисква
по-силни или по-задължителни причини и основания, отколкото съхранението на нечувствителна лична информация.
10.2. Антидопинговите организации трябва да гарантират, че личната информация
се съхранява само толкова дълго, колкото трябва за изпълнение на задълженията им
съгласно Кодекса или по този Стандарт, или когато по друг начин се изисква от
действащ закон, наредба или задължително юридическо действие. Когато личната
информация вече не служи на горните цели, тя трябва да бъде изтрита, унищожена
или направена анонимна завинаги.
10.3 С цел да се гарантира ефективното прилагане на член 10.1, Антидопинговите
организации трябва да установят ясни срокове на съхранение, за да направляват
обработката на лични данни в съответствие с описаните по-горе ограничения.
Антидопинговите организации разработват конкретни планове и процедури, за да
гарантират сигурното съхранение и евентуалното унищожаване на личната информация.
10.4 Различните срокове на съхранение може да се прилагат за различни видове
лична информация и трябва да имат предвид целите, за които се обработва личната
информация в рамките на антидопинговите дейности, включително даването на
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разрешения за терапевтична употреба, тестване, разследване на допинг нарушения
и санкционирането на такива нарушения. Антидопинговите организации трябва да
се придържат към периодично променяните срокове на съхранение, посочени в
Приложение А (Срокове за съхранение).
11.0. Права на участниците и други лица по отношение на личната информация
11.1. Участници или лица, за които се отнася личната информация, имат право да
получат от антидопинговите организации: (а) потвърждение, дали Антидопинговите
организации обработват или не лична информация, отнасяща се до тях; (б)
информацията съгласно чл. 7.1; и (в) копие на съответната лична информация в
рамките на един месец, където е приложимо, или за възмоцно най-кратък срок след
това , в лесно разбираем формат и без прекомерни разходи, освен ако в конкретния
случай това е в явен конфликт със способността на Антидопинговата организация да
планира или провежда тестване без предизвестие или да разследва и установи
нарушения на антидопинговите правила.
[11.1. Коментар: Освен при изключителни обстоятелства (които може да включват
положения, когато обема на лична информация по даден въпрос е значителен и
включва прекомерни усилия за събирането й), обикновено се очаква Антидопинговата
организация да отговори не по-късно от 4 седмици след получаване на мотивирано
искане. Антидопинговите организации имат право да изискват допълнителна
информация и разяснения от участниците или други лица, за да могат да отговорят
на искането, включително, ако е уместно, допълнителна информация за
потвърждаване на самоличността на участника или лицата, подали искането.]
11.2 Антидопинговите организации трябва да отговарят на исканията от участници или
лица, за които се отнася личната информация, при търсенето на достъп до тяхната
лична информация, освен ако това създава прекомерна тежест за Антидопинговите
организации от гледна точка на разходи или усилия, имайки предвид естеството на
въпросната лична информация.
11.3 В случай, че Антидопинговата организация отказва да позволи на участник или
друго лице достъп до негова/нейна лична информация, тя трябва да информира
възможно най-скоро участника и да обясни в писмен вид своите основания за отказа
на искането. Антидопинговите организации ще гарантират, че при търсене на достъп
до лична информация, в съответствие с настоящия Член 11, участниците ще получат
само лична информация, свързана с тях самите, която не се отнася до други
участници или трети лица.
11.4 Когато се докаже, че обработката на лични данни от Антидопингова организация
е неточна, непълна или прекомерна, тя трябва възможно най-скоро да поправи,
блокира, промени или изтрие (както е подходящо) съответната лична информация.
Ако Антидопинговата организация е разкрила въпросната лична информация на
друга Антидопингова организация, за която знае или вярва, че продължава да
обработва личната информация, тя трябва да информира тази Антидопингова
организация за промяната възможно най-скоро, освен ако това се окаже невъзможно
или е свързано с прекомерни усилия. Антидопинговата организация трябва да
информира участниците или другите лица за организациите, изискващи личните им
данни.
11.5 Без да се нарушават други права, които участникът или друго лице може да
има съгласно действащите закони, участникът или друго лице има право да повдигне
жалба срещу Антидопингова организация, ако има разумни основания да счита, че
Антидопинговата организация не спазва този Международен стандарт и всяка
Антидопингова организация трябва да има приета процедура за решаване на такива
оплаквания по справедлив и безпристрастен начин. В случай, че жалбата не може да
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бъде решена по задоволителен начин, участникът или друго лице може да уведоми
САА и/или да подаде жалба до САС, които ще определят дали има нарушение. Когато
Международният стандарт не е спазен, ще се изиска от съответната Антидопингова
организация да поправи нарушението. Нищо в стандарта не възпрепятства участник
или друго лице от подаване на жалба до компетентен орган, отговарящ за защитата
на личните данни и личния живот, като антидопинговите организации трябва да си
сътрудничат
с
тези
органи
при
разследването
на
жалбата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А към МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПЕРИОДИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
ADRV: нарушение на антидопинговите правила
AAF: неблагоприятен аналитичен резултат
ATF: атипичен резултат
NAF: не-аналитичен резултат
I. Посочените данни трябва да бъдат унищожени не по-рано от края на 3-месечието, следващо изтичането на срока на определения период за съхранение.
II. Поради практически причини, периодите за съхранение са разделени в 2 категории: 18 месеца и 10 години.
III. Периодите за съхранение може да бъдат удължени при нерешени случаи на нарушение на антидопинговите правила.
Показател

Данни

Забележки

Критерии

От момента, когато спортистът е Данни за спортиста с практическо значение и поради многократни нарушения
изваден от регистъра за тестване Тези данни не са особено чувствителни
на АДО:
Управляват се от АДО

1 – Спортист

Спортист (общо)

Име
Дата на раждане
Спортна дисциплина
Пол

Неопределено
Неопределено
Неопределено
Неопределено

Това може да се съхранява неопределено време. На АДО трябва да се разреши да
съхраняват документация на спортистите, които са били част от техния регистър за
тестване. Във всички случаи, за елитните спортисти тази информация е публична.

Телефонен(ни) номер(а)
Имейл адрес
Домашен адрес

10 години
10 години
10 години

10 години поради възможно ADRV: AAF/ATF (съхранена проба) или NAF
10 години поради възможно ADRV: AAF/ATF (съхранена проба) или NAF
10 години поради възможно ADRV: AAF/ATF (съхранена проба) или NAF

2 – Местонахождение (с
изключение на програмата за
Паспорт на Спортиста, виж
раздел 8)
Местонахождение

Периоди за съхранение

Задължително
Задължително
Задължително

От момента, за който се отнасят Необходимо е да се съхрани само малка част от данните за местонахождение, но е
данните:
невъзможно да се установи коя част.

Местонахождение
Неуспешни проверки
Пропуснати тествания

18 месеца
18 месеца
18 месеца

Може да бъде от значение за ретроспективно установяване на ADRV.
От значение за установяване на 3 пропуска за период от 18 месеца.
От значение за установяване на 3 пропуска за период от 18 месеца.

Задължително
Задължително
Задължително

Ако е налице ADRV, ще бъде запазено за неопределен период като част от дисциплинарно
досие (виж раздел 7).
3 – РТУ

РТУ

Унищожаване на медицинската информация прави невъзможно ретроспективното
разглеждане на РТУ’та от САА, след изтичане срока на валидността им.
Информацията в РТУ е в значителна степен медицинска и поради това – особено
чувствителна.
Управлявана от АДО/КРТУ
Формуляри за издадени РТУ

10 години от издаването

Допълнителна медицинска
18 месеца след изтичане срока
информация за РТУ
на валидност на РТУ
Информация за РТУ не е
включена:
(i) във формуляра на издаденото
РТУ;
или
(ii) (ii) в допълнителната медицинска
информация
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Може да бъде от значение в случай на повторно тестване.

Съответстващо
/Задължително

Губи практическо значение след изтичане срока на валидност на РТУ, с изключение на
случаи с повторна молба (и чувствителна информация).

Съответстващо

Показател

Данни

Периоди за съхранение

Забележки

От датата на създаване на
документа / от първото
установяване на AAF, ATF,
ADRV или взимане на пробата

Дългосрочно съхранение е подходящо само при AAF, ATP, ADRV или запазена(и) проба(и)
Управлява се от АДО

Заповеди за допингов контрол

18 месеца / 10 години

18 месеца, ако няма установено ADRV/ 10 години, ако има данни за вероятно ADRV, ако
пробата се пази за възможно повторно изследване, или ако тя е част от програма за
паспортизиране.

Съответстващо
/Задължително

Формуляр за допингов контрол

18 месеца / 10 години

18 месеца, ако няма установено ADRV/ 10 години, ако има данни за вероятно ADRV, ако
пробата се пази за възможно повторно изследване, или ако тя е част от програма за
паспортизиране.

Съответстващо
/Задължително

Формуляр за предаване на пробите 18 месеца / 10 години

18 месеца, ако няма установено ADRV/ 10 години, ако има данни за вероятно ADRV, ако
пробата се пази за възможно повторно изследване, или ако тя е част от програма за
паспортизиране.

Съответстващо
/Задължително

4 - Тестване

Тестване

5 - Проби (лаборатория)

Проби

Само неблагоприятни проби представляват възможна лична информация
Управлява се от Лабораторията
Проба А

Неопределено / 10 години

Тези проби са анонимни и могат да бъдат задържани неопределено време за научни цели

Съответстващо

Проба Б

Неопределено / 10 години

В случай на AAF и ако пробата може да се идентифицира, максималният период за съхранение
трябва да бъде 10 години

Съответстващо

От създаването на съответните
документи:

Съответстващо, поради многобройни нарушения и ретроспективен анализ
Управлява се от АДО

Отрицателни резултати

10 години

Негативните резултати имат ретроспективна стойност и запазването им може да бъде от полза за Съответстващо
спортиста.
/Задължително

AAF
ATF

10 години
10 години

Необходимо, поради многобройни нарушения.
Необходимо, поради многобройни нарушения.

6 – Резултати от тестване /
Управление на резултати
(формуляри/ документация)
Резултати

7 – Дисциплинарни решения
(ADRV)
Дисциплинарни решения

Критерии

Задължително
Задължително

Съответстващо, поради многобройни нарушения.
Управлява се от дисциплинарен орган / спортна федерация / АДО
Санкции съгласно Кодекса
Съдебни санкции
Съответна допълнителна
документация/досиета

Неопределено
Неопределено
Неопределено

Трябва да се съхранява за неопределен срок поради законова и прецедентна стойност.

Задължително
Съответстващо

8 – Биологичен Паспорт на Спортиста*
*Разграничаване между проби и резултати. Тъй като пробите не се използват пряко за установяване на ADRV, няма да бъдат съхранявани пробите, а само резултатите.
*При кръвта няма проби А и Б.
*Само неблагоприятни проби представляват възможна лична информация. Пробите за биологичен паспорт не са неблагоприятни проби.
Резултати

Резултати

10 години от датата на
получаване на резултатите

Местонахождение

Местонахождение

10 години от датата, за която се
отнасят данните

За биологичен паспорт (кръвен модул), ендокринологичен/стереоиден уринни модули или
Задължително
продължително изграждане на профил, срокът за съхранение на резултатите е 10 години
10 години, когато е необходимо да се подкрепят атипични /отклоняващи се/ резултати, за да се
отхвърлят претенциите на спортист.
При случаи, когато обстоятелствата дават основание за съхраняване на отрицателни резултати Задължително
за бъдещо включване в биологичен паспорт (кръвен модул/ендокринологичен/стереоиден
уринни модули): 10 години (необходимо само при ограничен брой спортисти).

