РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Антидопингов център

ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
Обработване на лични данни в АДАМС
Предназначението на настоящия
формуляр е да Ви информира, че Ваши
лични данни ще бъдат използвани и
обработвани от АДАМС – интернет
базирана система за управление на
база данни, която е разработена и се
администрира
от
Световната
антидопингова
агенция в нейното
качество на информационен център за
данни, свързани с борбата срещу
допинга. Настоящият формуляр също
така е предназначен да Ви даде пообстойна информация за системата
АДАМС, както и за начините, по които
Ваши
лични
данни
ще
бъдат
използвани
във
връзка
с
нея.
Допълнителна информация за АДАМС
ще откриете на интернет страницата на
Световната антидопингова агенция –
www.wada-ama.org.

АДАМС може да бъде използвана за
насрочване
на
състезателни
и
извънсъстезателни
антидопингови
проверки и за управление на свързана
с тях информация, включително за
разрешения за терапевтична употреба,
информация,
свързана
с
местонахождението
на
спортисти,
информация
за
резултатите
от
антидопингови
проверки
и
информация, свързана със санкции на
спортисти.
Антидопинговата
организация,
която Ви е включила в своя регистър
на спортисти за тестване (в случай, че
сте спортист) или Ви е регистрирала в
АДАМС (в случай, че сте длъжностно
или друго лице) – т. нар. „организация
попечител”, има право да използва
АДАМС за една или повече от
гореспоменатите цели в зависимост от
своите
конкретни
потребности
и
изисквания. За изпълнението на своите
отговорности, предвидени в кодекса,
Световната
антидопингова
агенция
разчита на наличната информация в
АДАМС.
За повече информация относно
начините,
по
които
Световната
антидопингова
агенция
и
Вашата
организация
попечител
(или
организацията
попечител
на
Ваш
спортист) използват АДАМС, можете да
се свържете със съответната от тях.

За какво служи АДАМС?
АДАМС
дава
възможност
на
антидопинговите организации (като
напр.
националните
антидопингови
агенции,
международните
и
националните
спортни
федерации,
организациите за спортни прояви от
най-висок
ранг)
и
Световната
антидопингова агенция да реализират
хармонизирани,
координирани
и
ефективни програми за борба срещу
допинга и да изпълняват своите
задължения по Световния антидопингов
кодекс („кодекса”).

Информация за спортисти
Информация за други физически лица
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Информация за спортисти
Категории данни, обработвани в АДАМС
АДАМС съдържа следните категории лични данни:
● Ваш уникален профил в АДАМС, състоящ се от данни за Вашата самоличност (име,
националност, дата на раждане, пол, спорт, спортна дисциплина, членство в спортни
организации, състезателно ниво – национално, международно или др.).
Освен това, в зависимост от начина, по който Вашата организация попечител
използва системата, базата данни на АДАМС може да съдържа:
● данни за Вашето местонахождение (по време на тренировки, състезания,
пътувания, домашен престой, ваканции, обичайни или други занимания);
● данни, свързани с планиране на разпределението на проверки (във връзка с
регистрите на спортисти за тестване, в които сте включени);
● данни, свързани с издадени на Ваше име разрешения за терапевтична употреба (в
случай, че такива са Ви били издавани);
● данни от допингов контрол (свързани с планиране на разпределението на
проверки, взимане на проби и боравенето с тях, лабораторни анализи, управление на
резултати, изслушвания и обжалвания).
Възможно е част от описаните по-горе данни да имат статут на защитени лични
данни по смисъла на законите за защита на личния живот и личните данни, приложими
за държавата, в която живеете.
Отговорност
Вашата организация попечител създава Ваш уникален профил в АДАМС и отговаря
за правилното въвеждане на Ваши лични данни в него. За да разберете коя е Вашата
организация попечител, натиснете бутона „Сигурност” във Вашия профил. Освен
Вашата организация попечител, право на достъп и обработване чрез АДАМС на някои
Ваши лични данни (напр. данни, свързани с разрешения за терапевтична употреба,
лабораторни резултати, информация за местонахождение и санкции) ще има и
Световната антидопингова агенция във връзка с изпълнението на своите отговорности
по кодекса. Вашата организация попечител и Световната антидопингова агенция
отговарят за защитата на Вашите лични данни съобразно приложимите спрямо тях
местни законови и подзаконови нормативни актове и Международния стандарт за
защита на личния живот и личните данни на Световната антидопингова агенция, както
и съобразно допълнителни, строги контролни мерки, регулиращи използването на
АДАМС, които са установени от Световната антидопингова агенция посредством
договорни взаимоотношения.
Отговорността за точността на информацията, която сами въвеждате или която други
лица (напр. пълномощници, треньори или др.) въвеждат в АДАМС от Ваше име, е изцяло
Ваша.
Отговорността
за
точността
и
актуалността
на
информацията
за
местонахождение, която предоставяте, е изцяло Ваша. Важно е да обърнете внимание,
че непредоставянето и/или неактуализирането на информацията за местонахождение
може да доведе до нарушение на антидопинговите правила независимо дали
съответното непредоставяне или неактуализиране е извършено умишлено или се дължи
на проява на небрежност.
За да можете да въвеждате свързани с Вас данни в АДАМС ще Ви бъде предоставена
тайна парола. Отговорността по запазването на паролата в тайна е изцяло Ваша. В
случай, че без да искате разкриете Вашата парола на друго лице, е необходимо
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незабавно да се свържете със Световната антидопингова агенция или с Вашата
организация попечител за да Ви бъде издадена нова.
Разкриване на лични данни
Право на достъп до профила в АДАМС, който е създаден за Вас от Вашата
организация попечител, ще имат и други организации, използващи АДАМС – предимно
антидопингови организации. Целта е да се гарантира, че в системата фигурира само
един Ваш профил.
В случаите, в които това е уместно, организацията попечител ще има право да
предоставя достъп до някои Ваши лични данни в АДАМС на други антидопингови
организации с цел да им бъде дадена възможност да администрират техните
антидопингови програми.
При това положение съответните антидопингови организации ще бъдат длъжни да
защитават Вашите лични данни съобразно приложимите спрямо тях местни законови и
подзаконови нормативни актове и Международния стандарт за защита на личния живот
и личните данни на Световната антидопингова агенция, както и съобразно строгите
контролни мерки, установени от Световната антидопингова агенция посредством
договорни взаимоотношения, които регулират използването на АДАМС.
Сред тези други антидопингови организации могат да бъдат националните
Олимпийски и параолимпийски комитети, организациите за спортни прояви от найвисок ранг (напр.
Международния Олимпийски комитет
и Международния
параолимпийски комитет), международните и националните федерации и националните
антидопингови организации. На всички тях трябва да бъде предоставян достъп съгласно
принципа „необходимост да се знае” така, както е предвидено в кодекса. За да
разберете кои организации имат достъп до Вашите лични данни, натиснете бутона
„Сигурност” във Вашия профил.
Световната антидопингова агенция и гореизброените организации ще разкриват
Ваши лични данни само на лица, които са упълномощени да осъществяват достъп до тях
съгласно принципа „необходимост да се знае”; организация, която осъществява достъп
до АДАМС и я използва, има право да разкрива Ваши лични данни само във връзка с
изпълнието на своите задължения и отговорности по кодекса, основни от които са
установяването на антидопингови програми и осигуряването на подходящ обмен на
информация съобразно неговите разпоредби.
Международни трансфери на лични данни
Достъп до Вашите лични данни чрез АДАМС може да бъде предоставян на лица и
организации, които се намират извън държавата, в която живеете. Например, Ваши
лични данни ще бъдат споделяни със Световната антидопингова агенция, която е
разположена в Швейцария и в Канада, и е възможно да бъдат споделяни с
антидопингови организации, разположени в държави, в които тренирате или се
състезавате. Възможно е законите за защита на личния живот и личните данни в тези
държави да се различават от съответстващите им закони в сила за държавата, на която
сте гражданин.
Права
По силата на приложимите закони и Международния стандарт за защита на личния
живот и личните данни на Световната антидопингова агенция, Вие имате определени
права, в това число право на достъп и/или на коригиране на неточни данни, както и
право на обезщетение при незаконосъобразно обработване на Ваши лични данни.
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В случай, че имате някакви опасения по отношение на обработването на Вашите
лични данни, можете да се свържете със съответната организация – Вашата
организация попечител и/или Световната антидопингова агенция (www.wada-ama.org).
Сигурност
Дата центровете, които обслужват АДАМС, са разположени в Канада. За
поддържането на сигурността на данните, въвеждани в АДАМС, се прилагат засилени
технологични, организационни и други видове мерки за защита. Освен това са налице
допълнителни вътрешни гаранции и договорни взаимоотношения, които са установени
от
Световната
антидопингова
агенция
и
антидопинговите
организации
за
обезпечаването на конфиденциалността и сигурността на Вашите лични данни.
Право на възражение
Вие разбирате, че дори и да възразите да бъдат обработвани Ваши лични данни, на
Вашата организация попечител и на Световната антидопингова агенция може да им се
наложи да продължат да обработват (включително да съхраняват) някои от тях за да
изпълнят своите задължения и отговорности по кодекса.
Вие разбирате, че несъгласието Ви да разкриете или възражението Ви да бъдат
обработени Ваши лични данни могат да доведат до невъзможност за осъществяване на
тестването и останалите процедури, предвидени в кодекса и съответните международни
стандарти на Световната антидопингова агенция, както и че такова несъгласие или
възражение може да бъде равносилно на нарушение на антидопинговите правила.
Съхранение на лични данни
При необходимост, минималният срок за съхранение на Ваши лични данни в АДАМС
може да достигне 8 /осем/ години. Например, ако Вашата организация попечител
използва АДАМС за разрешения за терапевтична употреба и Вие кандидатствате за
разрешение за терапевтична употреба, Вашата молба за разрешение за терапевтична
употреба и свързаната с нея информация ще бъдат съхранявани от АДАМС в електронен
вид поне 8 /осем/ години. Това е срокът, в който могат да бъдат предприемани действия
при нарушение на антидопинговите правила, предвидени в кодекса. Срокът за
съхранение на информацията за Вашето местонахождение е значително по-кратък срок
– 18 /осемнадесет/ месеца. В анекса към Международния стандарт за защита на личния
живот и личните данни са предвидени следните:
Срокове за съхранение
НАДП: нарушение на антидопинговите правила
НАР: неблагоприятен аналитичен резултат
АТР: атипичен резултат
НААР: неаналитичен резултат
I. Посочените данни ще бъдат изтривани не по-късно от края на
календарното тримесечие след изтичането на посочения срок за съхранение
II. От практически съображения, сроковете за съхранение са разделени на
две категории: 18 месеца и 8 години.
III. Сроковете за съхранение могат да бъдат удължавани при висящи дела
за нарушения на антидопинговите правила.
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Модул

Данни

1 – Спортист

Спортист
(обща
информация)

Забележки

считано от
момента на
изключване на
спортиста от
регистъра на
спортистите за
тестване на АДО:

Данни за спортиста, които са релевантни за
практически цели и в случаи на многократни
нарушения
Тези данни не са особено чувствителни
Управляват се от АДО

Име
Дата на раждане
Спортна
дисциплина
Пол

Неограничен
Неограничен
Неограничен

Тази информация може да бъде съхранявана
неограничено време. На АДО трябва да им бъде
позволявано да поддържат регистри на спортистите,
които са били част от техния регистър на спортисти за
тестване. Колкото до високоразрядните спортисти, тази
информация така или иначе е обществена.

Тел. номер(а)

8 години

Ел. поща

8 години

Домашен адрес

8 години

2–
Информация
за
местонахожд
ение
(с изключение
на Програмата
за биологичен
паспорт – вж.
т. 8)
Информация
за
местонахожде
ние

Срок за
съхранение

Неограничен

8 години поради възможност за НАДП: НАР/АТР (при
съхранена проба) или НААР
8 години поради възможност за НАДП: НАР/АТР (при
съхранена проба) или НААР
8 години поради възможност за НАДП: НАР/АТР (при
съхранена проба) или НААР

Критерии

Необходимост
Необходимост
Необходимост

считано от датата,
към която се
отнасят данните:

За съхранение е релевантна е много малка част от
информацията за местонахождение, но е
невъзможно да се установи точно коя част

Информация за
местонахождени
е
Пропуски

18 месеца

Може да бъде релевантна за установяване на НАДП със
задна дата

Необходимост

18 месеца

Необходимост

Пропуснати
проверки

18 месеца

Релевантни при отброяването на три пропуска в
рамките на 18 месеца
Релевантни при отброяването на три пропуска в
рамките на 18 месеца

Необходимост

В случай на НАДП, ще бъде съхранявана неограничено
време като част от дисциплинарното дело (вж. т. 7)
3 – РТУ

РТУ

Унищожаването на медицинска информация води
до невъзможност за УАДА да преразгледа РТУ със
задна дата след като РТУ е изгубило своята
валидност
В голямата си част информацията, свързана с РТУ,
е медицинска и следователно – особено
чувствителна
Управлява се от АДО/КРТУ
Формуляри за
одобрение на
РТУ

8 години, считано
от датата на
одобрение

Могат да бъдат релевантни в случай на повторен
анализ

Пропорционално
ст /
Необходимост

Медицинска
информация в
подкрепа на РТУ
Информация,
която не е
включена в РТУ:
(i) във
формуляра за
одобрение;
или

18 месеца,
считано от датата
на изтичане на
валидността на
РТУ

Губи релевантност след изтичане на срока на действие
на РТУ, освен в случай на повторно подаване на молба
(и чувствителни данни)

Пропорционално
ст
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(ii) в
подкрепящата
медицинска
информация
4 – Тестване

Тестване

считано от датата
на създаване на
документа /
считано от
първата
индикация за НАР,
АТР, НАДП или от
момента на
взимане на проба

Съхранението за по-дълъг срък е релевантно само
в случаите на НАР, АТР, НАДП или съхранена(и)
проба(и)
Управляват се от АДО

Заповеди

18 месеца / 8
години

18 месеца в случай, че няма индикация за НАДП / 8
години в случай, че има индикация за възможно НАДП,
в случай, че пробата се съхранява за повторен анализ
или в случай, че пробата е част от програма за
биологичен паспорт

Пропорционално
ст /
Необходимост

Формуляри за
допингов
контрол

18 месеца / 8
години

18 месеца в случай, че няма индикация за НАДП / 8
години в случай, че има индикация за възможно НАДП,
в случай, че пробата се съхранява за повторен анализ
или в случай, че пробата е част от програма за
биологичен паспорт

Пропорционално
ст /
Необходимост

Приемопредавателна
верига

18 месеца / 8
години

18 месеца в случай, че няма индикация за НАДП / 8
години в случай, че има индикация за възможно НАДП,
в случай, че пробата се съхранява за повторен анализ
или в случай, че пробата е част от програма за
биологичен паспорт

Пропорционално
ст /
Необходимост

5 – Проби
(лаборатория
)
Проби

Единствено при положителните проби могат да
възникнат въпроси, свързани със защитата
личния живот
Управляват се от лабораторията
Проба А

Неограничен / 8
години
Неограничен / 8
години

Тези проби са анонимни и могат да бъдат съхранявани
неограничено време за научни цели
В случай на НАР и ако е възможно пробата да бъде
идентифицирана, максималният срок за съхранение
трябва да бъде 8 години

считано от датата
на създаване на
съответните
документи:

Релевантни за случаите на многократни
нарушения и ретроспективен анализ
Управляват се от АДО

Отрицателни
резултати

8 години

Отрицателните резултати имат историческа стойност и
запазването им може да бъде от интерес за спортиста.

НАР
АТР

8 години
8 години

Необходим за случаите на многократни нарушения
Необходим за случаите на многократни нарушения

Проба Б

6 – Резултати
от проверки
/ Управление
на резултати
(формуляри
/
документаци
я)
Резултати

7–
Дисциплинар
ни решения
(НАДП)
Дисциплинарн
и решения

Пропорционално
ст
Пропорционално
ст

Пропорционално
ст /
Необходимост
Необходимост
Необходимост

Релевантни за случаите на многократни
нарушения
Управляват се от АДО
Санкции по
кодекса

Неограничен

Обезщетения

Неограничен

Съответните
подкрепящи
документи /

Неограничен

Данните трябва да се съхраняват неограничено време
заради тяхната юридическа и юриспруденциална
стойност

Необходимост

Пропорционално
ст
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досиета
8 – Биологичен паспорт на спортист*
*Диференциация между проби и резултати. Тъй като пробите не се използват за непосредствено установяване на НАДП, те не се
съхраняват – съхраняват се само резултатите
*Няма проби А и Б за кръв
* Единствено при положителните проби могат да възникнат въпроси, свързани със защитата личния живот. Пробите за биологичен
паспост не са положителни проби.
Резултати

Резултати

8 години считано
от датата на
получаване на
резултатите

За биологичният паспорт (кръвен модул),
ендокринологичният уринен модул или дългосрочното
профилиране срокът за съхранение на резултатите е 8
години
8 години когато са нужни в подкрепа на атипични или
анормални резултати или за опровергаване на
твърденията на спортист

Необходимост

Информация
за
местонахожде
ние

Информация за
местонахождени
е

8 години считано
от датата на
получаване на
резултатите

В случаите, в които обстоятелствата дават основание
отрицателните резултати да бъдат съхранявани за
бъдещо включване в биологичен паспорт (кръвен
модул / ендокринологичен уринен модул): 8 години
(изисква се само за ограничен брой спортисти)

Необходимост
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Информация за други физически лица
Категории данни, обработвани в АДАМС
АДАМС съдържа данни, свързани с Вашата самоличност, данни за контакт с Вас,
както и данни за това по какъв начин сте свързани (напр. като треньор, представител,
лекар и т. н.) с даден спортист. Възможно е тези данни да имат статут на защитени
лични данни по смисъла на законите за защита на личния живот и личните данни,
приложими за държавата, в която живеете.
Отговорност
Антидопинговата организация, която е включила Ваш спортист в своя регистър на
спортистите за тестване (т. нар. „организация попечител”) отговаря за правилното
въвеждане на Ваши лични данни в АДАМС. Освен Вашата организация попечител, право
на достъп и обработване чрез АДАМС на някои Ваши лични данни във връзка с
изпълнението на своите отговорности по кодекса, има и Световната антидопингова
агенция. Вашата организация попечител и Световната антидопингова агенция отговарят
за защитата на Вашите лични данни съобразно приложимите спрямо тях местни
законови и подзаконови нормативни актове и Международния стандарт за защита на
личния живот и личните данни на Световната антидопингова агенция,
както и
съобразно допълнителни, строги контролни мерки, регулиращи използването на АДАМС,
които са установени от Световната антидопингова агенция посредством договорни
взаимоотношения.
Отговорността за точността на информацията, която сами въвеждате в АДАМС, е
изцяло Ваша. За да имате възможност да въвеждате свързани с Вас данни в АДАМС,
може да Ви бъде предоставена тайна парола. Отговорността по запазването на паролата
в тайна е изцяло Ваша. В случай, че без да искате разкриете Вашата парола на друго
лице, е необходимо незабавно да се свържете със Световната антидопингова агенция
или с организацията попечител за да Ви бъде издадена нова.
Разкриване на лични данни
Вашите лични данни, ако са включени в профила в АДАМС на Ваш спортист, ще
бъдат видими и за други организации, използващи АДАМС – предимно антидопингови
организации. Целта е да се гарантира, че в системата фигурира само по един профил на
спортист.
В случаите, в които това е уместно, организацията попечител и Световната
антидопингова агенция ще имат право да предоставят достъп до някои Ваши лични
данни на други антидопингови организации с цел да им бъде дадена възможност да
администрират техните антидопингови програми. При това положение съответните
антидопингови организации ще бъдат длъжни да защитават Вашите лични данни
съобразно приложимите спрямо тях местни законови и подзаконови нормативни актове
и Международния стандарт за защита на личния живот и личните данни на Световната
антидопингова агенция, както и съобразно строгите контролни мерки, установени от
Световната антидопингова агенция посредством договорни взаимоотношения, които
регулират използването на АДАМС.
Сред тези други антидопингови организации могат да бъдат националните
Олимпийски и параолимпийски комитети, организациите за спортни прояви от найвисок ранг (напр.
Международния Олимпийски комитет
и Международния
параолимпийски комитет), международните и националните федерации и националните
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антидопингови организации. На всички тях трябва да бъде предоставян достъп съгласно
принципа „необходимост да се знае” така, както е предвидено в кодекса.
Световната антидопингова агенция и гореизброените организации ще разкриват
Ваши лични данни само на лица, които са упълномощени да осъществяват достъп до тях
съгласно принципа „необходимост да се знае”; организация, която осъществява достъп
до АДАМС и я използва, има право да разкрива Ваши лични данни само във връзка с
изпълнието на своите задължения и отговорности по кодекса, основни от които са
установяването на антидопингови програми и осигуряването на подходящ обмен на
информация съобразно неговите разпоредби.
Международни трансфери лични данни
Достъп до Вашите лични данни чрез АДАМС може да бъде предоставян на лица и
организации, които се намират извън държавата, в която живеете. Например, Ваши
лични данни ще бъдат споделяни със Световната антидопингова агенция, която е
разположена в Швейцария и в Канада, и е възможно да бъдат споделяни с
антидопингови организации, разположени в държави, в които Ваш спортист тренира
или се състезава. Възможно е законите за защита на личния живот и личните данни в
тези държави да се различават от съответстващите им закони в сила за държавата, на
която сте гражданин.
Права
По силата на приложимите закони и Международния стандарт за защита на личния
живот и личните данни на Световната антидопингова агенция, Вие имате определени
права, в това число право на достъп и/или на коригиране на неточни данни, както и
право на обезщетение при незаконосъобразно обработване на Ваши лични данни.
В случай, че имате някакви опасения по отношение на обработването на Вашите
лични данни, можете да се свържете със съответната организация – Вашата
организация попечител и/или Световната антидопингова агенция (www.wada-ama.org).
Сигурност
Дата центровете, които обслужват АДАМС, са разположени в Канада. За
поддържането на сигурността на данните, въвеждани в АДАМС, се прилагат засилени
технологични, организационни и други видове мерки за защита. Освен това са налице
допълнителни вътрешни гаранции и договорни взаимоотношения, които са установени
от
Световната
антидопингова
агенция
и
антидопинговите
организации
за
обезпечаването на конфиденциалността и сигурността на Вашите лични данни.
Право на възражение
Вие разбирате, че дори и да възразите да бъдат обработвани Ваши лични данни, на
Вашата организация попечител и на Световната антидопингова агенция може да им се
наложи да продължат да обработват (включително да съхраняват) някои от тях за да
изпълнят своите задължения и отговорности по кодекса.
Вие разбирате, че несъгласието Ви да разкриете или възражението Ви да бъдат
обработени Ваши лични данни могат да доведат до невъзможност за осъществяване на
тестването и останалите процедури, предвидени в кодекса и съответните международни
стандарти на Световната антидопингова агенция, както и че такова несъгласие или
възражение може да бъде равносилно на нарушение на антидопинговите правила.
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Съхранение на лични данни
При необходимост, минималният срок за съхранение на Ваши лични данни в АДАМС
може да достигне 8 /осем/ години. Това е срокът, в който могат да бъдат предприемани
действия при нарушение на антидопинговите правила, предвидени в кодекса. В анекса
към Международния стандарт за защита на личния живот и личните данни са
предвидени следните:
Срокове за съхранение
НАДП: нарушение на антидопинговите правила
НАР: неблагоприятен аналитичен резултат
АТР: атипичен резултат
НААР: неаналитичен резултат
I. Посочените данни ще бъдат изтривани не по-късно от края на
календарното тримесечие след изтичането на посочения срок за съхранение
II. От практически съображения, сроковете за съхранение са разделени на
две категории: 18 месеца и 8 години.
III. Сроковете за съхранение могат да бъдат удължавани при висящи дела
за нарушения на антидопинговите правила.
Модул

Данни

1 – Спортист

Спортист
(обща
информация)

Забележки

считано от
момента на
изключване на
спортиста от
регистъра на
спортистите за
тестване на АДО:

Данни за спортиста, които са релевантни за
практически цели и в случаи на многократни
нарушения
Тези данни не са особено чувствителни
Управляват се от АДО

Име
Дата на раждане
Спортна
дисциплина
Пол

Неограничен
Неограничен
Неограничен

Тази информация може да бъде съхранявана
неограничено време. На АДО трябва да им бъде
позволявано да поддържат регистри на спортистите,
които са били част от техния регистър на спортисти за
тестване. Колкото до високоразрядните спортисти, тази
информация така или иначе е обществена.

Тел. номер(а)

8 години

Ел. поща

8 години

Домашен адрес

8 години

2–
Информация
за
местонахожд
ение
(с изключение
на Програмата
за биологичен
паспорт – вж.
т. 8)
Информация
за
местонахожде

Срок за
съхранение

Информация за
местонахождени
е

Неограничен

8 години поради възможност за НАДП: НАР/АТР (при
съхранена проба) или НААР
8 години поради възможност за НАДП: НАР/АТР (при
съхранена проба) или НААР
8 години поради възможност за НАДП: НАР/АТР (при
съхранена проба) или НААР

считано от датата,
към която се
отнасят данните:

За съхранение е релевантна е много малка част от
информацията за местонахождение, но е
невъзможно да се установи точно коя част

18 месеца

Може да бъде релевантна за установяване на НАДП със
задна дата
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Критерии

Необходимост
Необходимост
Необходимост

Необходимост

ние

Пропуски

18 месеца

Пропуснати
проверки

18 месеца

Релевантни при отброяването на три пропуска в
рамките на 18 месеца
Релевантни при отброяването на три пропуска в
рамките на 18 месеца

Необходимост
Необходимост

В случай на НАДП, ще бъде съхранявана неограничено
време като част от дисциплинарното дело (вж. т. 7)
3 – РТУ

РТУ

Унищожаването на медицинска информация води
до невъзможност за УАДА да преразгледа РТУ със
задна дата след като РТУ е изгубило своята
валидност
В голямата си част информацията, свързана с РТУ,
е медицинска и следователно – особено
чувствителна
Управлява се от АДО/КРТУ
Формуляри за
одобрение на
РТУ

8 години, считано
от датата на
одобрение

Могат да бъдат релевантни в случай на повторен
анализ

Пропорционално
ст /
Необходимост

Медицинска
информация в
подкрепа на РТУ
Информация,
която не е
включена в РТУ:
(i) във
формуляра за
одобрение;
или
(ii) в
подкрепящата
медицинска
информация

18 месеца,
считано от датата
на изтичане на
валидността на
РТУ

Губи релевантност след изтичане на срока на действие
на РТУ, освен в случай на повторно подаване на молба
(и чувствителни данни)

Пропорционално
ст

считано от датата
на създаване на
документа /
считано от
първата
индикация за НАР,
АТР, НАДП или от
момента на
взимане на проба

Съхранението за по-дълъг срък е релевантно само
в случаите на НАР, АТР, НАДП или съхранена(и)
проба(и)
Управляват се от АДО

Заповеди

18 месеца / 8
години

18 месеца в случай, че няма индикация за НАДП / 8
години в случай, че има индикация за възможно НАДП,
в случай, че пробата се съхранява за повторен анализ
или в случай, че пробата е част от програма за
биологичен паспорт

Пропорционално
ст /
Необходимост

Формуляри за
допингов
контрол

18 месеца / 8
години

18 месеца в случай, че няма индикация за НАДП / 8
години в случай, че има индикация за възможно НАДП,
в случай, че пробата се съхранява за повторен анализ
или в случай, че пробата е част от програма за
биологичен паспорт

Пропорционално
ст /
Необходимост

Приемопредавателна
верига

18 месеца / 8
години

18 месеца в случай, че няма индикация за НАДП / 8
години в случай, че има индикация за възможно НАДП,
в случай, че пробата се съхранява за повторен анализ
или в случай, че пробата е част от програма за
биологичен паспорт

Пропорционално
ст /
Необходимост

4 – Тестване

Тестване

5 – Проби
(лаборатория
)
Проби

Единствено при положителните проби могат да
възникнат въпроси, свързани със защитата
личния живот
Управляват се от лабораторията
Проба А
Проба Б

Неограничен / 8
години
Неограничен / 8

Тези проби са анонимни и могат да бъдат съхранявани
неограничено време за научни цели
В случай на НАР и ако е възможно пробата да бъде
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Пропорционално
ст
Пропорционално

години

идентифицирана, максималният срок за съхранение
трябва да бъде 8 години

считано от датата
на създаване на
съответните
документи:

Релевантни за случаите на многократни
нарушения и ретроспективен анализ
Управляват се от АДО

Отрицателни
резултати

8 години

Отрицателните резултати имат историческа стойност и
запазването им може да бъде от интерес за спортиста.

НАР
АТР

8 години
8 години

Необходим за случаите на многократни нарушения
Необходим за случаите на многократни нарушения

6 – Резултати
от проверки
/ Управление
на резултати
(формуляри
/
документаци
я)
Резултати

7–
Дисциплинар
ни решения
(НАДП)
Дисциплинарн
и решения

ст

Пропорционално
ст /
Необходимост
Необходимост
Необходимост

Релевантни за случаите на многократни
нарушения
Управляват се от АДО
Санкции по
кодекса

Неограничен

Обезщетения

Неограничен

Съответните
подкрепящи
документи /
досиета

Неограничен

Данните трябва да се съхраняват неограничено време
заради тяхната юридическа и юриспруденциална
стойност

Необходимост

Пропорционално
ст

8 – Биологичен паспорт на спортист*
*Диференциация между проби и резултати. Тъй като пробите не се използват за непосредствено установяване на НАДП, те не се
съхраняват – съхраняват се само резултатите
*Няма проби А и Б за кръв
* Единствено при положителните проби могат да възникнат въпроси, свързани със защитата личния живот. Пробите за биологичен
паспост не са положителни проби.
Резултати

Резултати

8 години считано
от датата на
получаване на
резултатите

За биологичният паспорт (кръвен модул),
ендокринологичният уринен модул или дългосрочното
профилиране срокът за съхранение на резултатите е 8
години
8 години когато са нужни в подкрепа на атипични или
анормални резултати или за опровергаване на
твърденията на спортист

Необходимост

Информация
за
местонахожде
ние

Информация за
местонахождени
е

8 години считано
от датата на
получаване на
резултатите

В случаите, в които обстоятелствата дават основание
отрицателните резултати да бъдат съхранявани за
бъдещо включване в биологичен паспорт (кръвен
модул / ендокринологичен уринен модул): 8 години
(изисква се само за ограничен брой спортисти)

Необходимост
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