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АНЕКС към МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

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 

 

Срок за съхранение 

 

 

Забележки 

 

Критерии 

1 – Спортист 

 

 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 

 

 

Спортист (обща 

информация) 

Име 

Дата на раждане 
Спортна дисциплина 

Пол 

Неограничен 

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) 

Ел. поща 

Домашен адрес 

8 години 

8 години 

8 години 

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 

 

Необходимост 

Необходимост 

Необходимост 

2 – Информация 

за 

местонахождени

е 
(с изключение на 

Програмата за 

биологичен 

паспорт – вж. т. 8) 

 

 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 

местонахождение 

Информация за 

местонахождение 

Пропуски 

Пропуснати проверки 

18 месеца 

 

18 месеца 

18 месеца 

Може да бъде релевантна за установяване на НАДП със задна дата 

 

Релевантни при отброяването на три пропуска в рамките на 18 месеца 

Релевантни при отброяването на три пропуска в рамките на 18 месеца 

Необходимост 

 

Необходимост 

Необходимост 
    

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

 

3 – 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 

 

 

РТУ Формуляри за одобрение на 

РТУ 

8 години, считано от 

датата на одобрение 

 

Могат да бъдат релевантни в случай на повторен анализ 

 

Пропорционалност 

/ 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) 

Пропорционалност 
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Модул 

 

Данни 

 

Срок за съхранение 

 

 

Забележки 

 

Критерии 

4 – 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 

 

Тестване 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 

  

Пропорционалност 

/ 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 

 

Пропорционалност 

/ Необходимост 

 Приемо-предавателна 
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 

 

Пропорционалност 
/ Необходимост 

5 – Проби 

(лаборатория) 

  Единствено при положителните проби могат да възникнат въпроси, свързани със защитата личния 

живот 

Управляват се от лабораторията 

 

 

Проби Проба А Неограничен / 8 години Тези проби са анонимни и могат да бъдат съхранявани неограничено време за научни цели Пропорционалност 

 Проба Б Неограничен / 8 години В случай на НАР и ако е възможно пробата да бъде идентифицирана, максималният срок за съхранение 

трябва да бъде 8 години 

 

Пропорционалност 

6 – Резултати от 

проверки / 
Управление на 

резултати 

(формуляри / 

документация) 

 

 считано от датата на 

създаване на съответните 
документи: 

Релевантни за случаите на многократни нарушения и ретроспективен анализ 

Управляват се от АДО 

 

Резултати Отрицателни резултати 8 години Отрицателните резултати имат историческа стойност и запазването им може да бъде от интерес за спортиста. Пропорционалност 

/ Необходимост 

 НАР 8 години Необходим за случаите на многократни нарушения Необходимост 

 АТР 8 години Необходим за случаите на многократни нарушения 

 

Необходимост 

7 – Дисциплинарни 
решения (НАДП) 

  Релевантни за случаите на многократни нарушения 
Управляват се от АДО 

 

 

Дисциплинарни 

решения 

Санкции по кодекса Неограничен Данните трябва да се съхраняват неограничено време заради тяхната юридическа и юриспруденциална 

стойност 

 

Необходимост 

 Обезщетения Неограничен  Пропорционалност 

 Съответните подкрепящи 

документи / досиета 

 

Неограничен   

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 

местонахождение 

Информация за 

местонахождение 

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 

 


