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Starptautiskais privātuma un personas datu
aizsardzības standarts
Pasaules antidopinga kodeksa Starptautiskais privātuma un personas datu aizsardzības
standarts (ISPPPI) ir Pasaules antidopinga programmā izstrādāts obligāts starptautisks
standarts.
Starptautisko privātuma un personas datu aizsardzības standartu pirmo reizi pieņēma
2009. gada 9. maijā, un tas stājās spēkā 2009. gada 1. jūnijā. Pievienotajā ISPPPI ietverti
ISPPPI grozījumi, un Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) izpildkomiteja to
apstiprinājusi 2013. gada 15. novembrī Pasaules konferencē par dopingu sportā, kas notika
Johanesburgā. Tas stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī.
Starptautiskā privātuma un personas datu aizsardzības standarta oficiālo tekstu apstiprina
WADA, un to publicē angļu un franču valodā. Ja starp teksta versijām angļu un franču valodā
ir pretrunas, noteicošā ir teksta versija angļu valodā.

Publicējusi:
Pasaules Antidopinga aģentūra
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Monreāla, Kvebeka,
Kanāda H4Z 1B7
URL: www.wada-ama.org
Tālr.: +1 514 904 9232
Fakss: +1 514 904 8650
E-pasts: code@wada-ama.org
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IEVADS
Pasaules antidopinga kodeksa Starptautiskais privātuma un personas datu aizsardzības
standarts ir Pasaules antidopinga programmā izstrādāts obligāts starptautisks standarts.
Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) un antidopinga organizācijām jānodrošina, ka
personas dati, kas tiek apstrādāti saistībā ar antidopinga pasākumiem, ir aizsargāti atbilstīgi
tiesību aktiem, principiem un standartiem datu aizsardzības un privātuma jomā. Šā
starptautiskā standarta mērķis ir nodrošināt, ka organizācijas un personas, kas cīnās pret
dopinga lietošanu sportā, atbilstīgi, pietiekami un efektīvi aizsargā privātumu personas
datiem, kurus tās apstrādā, neatkarīgi no tā, vai šāda aizsardzība ir paredzēta arī piemērojamos
tiesību aktos.
Šo dokumentu izskatīja, apsprieda un sagatavoja WADA ekspertu grupa, īpaši ņemot vērā
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 1980. gada Pamatnostādnes par
privātās dzīves aizsardzību un personas datu pārrobežu plūsmu, Eiropas Padomes Konvenciju
par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ELS Nr. 108), APEC
privātuma regulējumu; Eiropas Savienības Pamattiesību hartu; Eiropas Parlamenta un
Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī citus starptautiskus un reģionālus
noteikumus un standartus saistībā ar datu privātuma aizsardzību.
Starptautiskā privātuma un personas datu aizsardzības standarta oficiālo tekstu apstiprina
WADA, un to publicē angļu un franču valodā. Ja starp teksta versijām angļu un franču valodā
ir pretrunas, noteicošā ir teksta versija angļu valodā.
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PIRMĀ DAĻA. IEVADS, KODEKSA NOTEIKUMI UN DEFINĪCIJAS
1.0. Ievads un darbības joma
Starptautiskā privātuma un personas datu aizsardzības standarta mērķis ir nodrošināt, ka
antidopinga organizācijas, īstenojot antidopinga programmas, atbilstīgi, pietiekami un efektīvi
aizsargā apstrādājamo personas datu privātumu, ņemot vērā to, ka dopinga apkarošanas
kontekstā savāktie personas dati var apdraudēt un ietekmēt organizētās sporta sacensībās
iesaistītu vai ar šādām sacensībām saistītu personu privātuma tiesības un intereses.
Kodeksā īpaši noteikts, ka sportistiem un sportistu palīgpersonālam jāsniedz antidopinga
organizācijām ievērojams personas datu apjoms. Tādēļ ir svarīgi, lai antidopinga organizācijas
atbilstīgi aizsargātu savāktos personas datus, nodrošinātu atbilstību tiesiskajiem standartiem
un lai organizēto sporta sacensību dalībnieki tām uzticētos un uz tām paļautos.
Kodeksā ir atzīts un apstiprināts, cik svarīgi ir pilnīgi ievērot to personu privātās intereses,
kuras piedalās antidopinga programmās, kas izstrādātas, pamatojoties uz Kodeksu. Lai
atbalstītu šo apņemšanos, šajā starptautiskajā standartā ir iekļauti obligāti noteikumi un
standarti attiecībā uz personas datu aizsardzību antidopinga organizācijās.
Saskaņā ar citiem līdz šim izstrādātajiem un ieviestajiem starptautiskajiem standartiem šajā
starptautiskajā standartā ir izklāstīti obligātie un vispārējie noteikumi, kuri jāievēro
antidopinga organizācijām, atbilstīgi Kodeksa noteikumiem vācot un apstrādājot personas
datus. Var būt gadījumi, kad antidopinga organizācijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību
aktiem jāpiemēro noteikumi vai standarti, kas ir stingrāki par šajā standartā izklāstītajiem
noteikumiem. Šā starptautiskā standarta īstenošanas nolūkā Kodeksā lietotie termini ir rakstīti
slīprakstā, bet papildu termini, kas attiecas uz šo starptautisko standartu, ir pasvītroti.
2.0. Kodeksa noteikumi
Norādītie Kodeksa punkti tieši attiecas uz Starptautisko privātuma un personas datu
aizsardzības standartu.
Kodeksa 14. pants “Konfidencialitāte un ziņošana”
Antidopinga rezultātu saskaņošanas, publiskas pārredzamības un pārskatabildības un visu
sportistu vai citu personu privātuma ievērošanas principi
14.1. Informācija, kas attiecas uz pozitīvu analīžu rezultātu, netipiskām atradēm un citiem
iespējamiem antidopinga noteikumu pārkāpumiem
14.1.1. Paziņojums sportistiem un citām personām par antidopinga noteikumu pārkāpumiem
Par iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu paziņo tādā formātā un veidā, kā paredzēts
par rezultātu pārvaldību atbildīgās antidopinga organizācijas noteikumos.
14.1.2. Paziņojums valsts antidopinga organizācijām, starptautiskajām federācijām un WADA
par antidopinga noteikumu pārkāpumiem
Antidopinga organizācija, kas atbild par rezultātu pārvaldību, par antidopinga noteikumu
iespējamu pārkāpumu ziņos gan sportistam vai citai personai, gan sportista valsts antidopinga
organizācijai, starptautiskajai federācijai un WADA.
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14.1.3. Antidopinga noteikumu pārkāpuma paziņojuma saturs
Paziņojumā norāda šādu informāciju: sportista vārds un uzvārds, sporta veids un sporta
disciplīna, sportista sacensību līmenis, norāde par to, vai pārbaude tika veikta sacensību laikā
vai ārpus sacensībām, parauga savākšanas datums, laboratorijas paziņotais analīzes rezultāts
un cita informācija, kas prasīta Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā, vai
attiecībā uz antidopinga noteikumu pārkāpumiem, kas nav ietverti 2. panta 1. punktā, —
pārkāptais noteikums un iespējamā pārkāpuma pamatojums.
14.1.4. Ziņojumi par attiecīgo stāvokli
Izņemot izmeklējumus, kurus veicot nav konstatēts antidopinga noteikumu pārkāpums, par
kuru jāziņo atbilstīgi 14. panta 1. punkta 1. apakšpunktam, 14. panta 1. punkta 2. apakšpunktā
minētajām antidopinga organizācijām regulāri paziņo jaunāko informāciju par 7., 8. vai
13. pantā noteiktās pārskatīšanas vai tiesvedības stāvokli un rezultātiem un nekavējoties
sniedz rakstisku pamatotu skaidrojumu par lietas atrisinājumu vai paziņo lēmumu, kas
paskaidro lietas atrisinājumu.
14.1.5. Konfidencialitāte
Saņēmējas organizācijas šo informāciju neizpauž citām personām ārpus to personu loka,
kurām šī informācija ir jāzina (tostarp attiecīgajiem darbiniekiem attiecīgajā valsts
olimpiskajā komitejā, nacionālajā federācijā un komandai — komandu sporta veidos), līdz
antidopinga organizācija, kas atbild par rezultātu pārvaldību, ir vai nav publiskojusi šo
informāciju saskaņā ar 14. panta 3. punktu.
[Piezīme par 14. panta 1. punkta 5. apakšpunktu. Katra antidopinga organizācija savos
antidopinga noteikumos paredz procedūras, ko piemēro, lai aizsargātu konfidenciālu
informāciju, izmeklētu konfidenciālas informācijas neatbilstīgas izpaušanas gadījumus un
noteiktu disciplinārus sodus vainīgajam antidopinga organizācijas darbiniekam vai
pārstāvim.]
14.2. Paziņojums par lēmumiem saistībā ar antidopinga noteikumu pārkāpumu un dokumentu
pieprasījums
14.2.1. Lēmumi par antidopinga noteikumu pārkāpumu, kas pieņemti saskaņā ar 7. panta
10. punktu, 8. panta 4. punktu, 10. panta 4. punktu, 10. panta 5. punktu, 10. panta 6. punktu,
10. panta 12. punkta 3. apakšpunktu vai 13. panta 5. punktu ietver pilnīgu lēmuma
pamatojumu, tostarp, attiecīgā gadījumā pamatojot, kāpēc netika piemērota maksimālā
iespējamā sankcija. Ja lēmums nav angļu vai franču valodā, antidopinga organizācija sniedz
īsu lēmuma kopsavilkumu un attiecīgos iemeslus angļu vai franču valodā.
14.2.2. Antidopinga organizācija, kurai ir tiesības apstrīdēt lēmumu, kas saņemts saskaņā ar
14. panta 2. punkta 1. apakšpunktu, 15 dienu laikā no lēmuma saņemšanas drīkst pieprasīt
visas ar lēmumu saistītās lietas dokumentācijas kopiju.
14.3. Publisks paziņojums
14.3.1. Antidopinga organizācija, kas atbild par rezultātu pārvaldību, drīkst publiskot
informāciju par tāda sportista vai citas personas identitāti, kam antidopinga organizācija
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piedēvē antidopinga noteikumu pārkāpumu, tikai pēc tam, kad sportistam vai citai personai ir
sniegts paziņojums saskaņā ar 7. panta 3. punktu, 7. panta 4. punktu, 7. panta 5. punktu,
7. panta 6. punktu vai 7. panta 7. punktu un attiecīgā antidopinga organizācija ir informēta
saskaņā ar 14. panta 1. punkta 2. apakšpunktu.
14.3.2. Antidopinga organizācija, kas atbild par rezultātu pārvaldību, publiski paziņo par
antidopinga lietas norisi ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas
galīgajā apelācijas lēmumā saskaņā ar 13. panta 2. punkta 1. apakšpunktu vai 13. panta
2. punkta 2. apakšpunktu vai pēc šādas pārsūdzības atcelšanas, vai pēc prasības atsaukšanas
šādā iztiesāšanā atbilstīgi 8. pantam, vai pēc antidopinga pārkāpuma apstrīdēšanas termiņa
beigām, paziņojumā norādot sporta veidu, pārkāpto antidopinga noteikumu, pārkāpumu
izdarījušā sportista vai citas personas vārdu, izmantoto aizliegto vielu vai metodi un noteiktos
sodus. Tai pašai antidopinga organizācijai divdesmit dienu laikā publiski jāpaziņo arī galīgo
apelācijas lēmumu rezultāti saistībā ar antidopinga noteikumu pārkāpumiem, tostarp arī
minētā informācija.
14.3.3. Ja pēc lietas izskatīšanas vai pārsūdzības ir konstatēts, ka sportists vai cita persona nav
izdarījusi antidopinga noteikumu pārkāpumu, lēmumu var publiskot tikai ar tā sportista vai
citas personas piekrišanu, uz ko šis lēmums attiecas. Antidopinga organizācija, kas atbild par
rezultātu pārvaldību, veic pamatotus pasākumus, lai saņemtu šādu piekrišanu, un, to saņemot,
publisko pilnīgu vai sportista vai citas personas apstiprinātu rediģētu lēmuma tekstu.
14.3.4. Attiecīgā informācija tiek publiskota, to ievietojot vismaz antidopinga organizācijas
tīmekļa vietnē un nodrošinot šādas informācijas pieejamību attiecīgajā tīmekļa vietnē ne ilgāk
kā vienu (1) mēnesi vai uz jebkādu diskvalifikācijas perioda laiku.
14.3.5. Antidopinga organizācijas, WADA akreditētas laboratorijas, kā arī antidopinga
organizāciju un WADA akreditētu laboratoriju pārstāvji nedrīkst publiski komentēt konkrētus
izskatāmās lietas faktus (izņemot vispārēju procesa aprakstu un zinātniskus faktus), izņemot
gadījumus, kad šāds komentārs ir atbilde uz attiecīgā sportista, citas personas vai tās pārstāvja
publisku komentāru.
14.3.6. Iepriekš 14. panta 3. punkta 2. apakšpunktā noteiktā obligātā publiskā paziņošana
netiek prasīta, ja sportists vai cita persona, kas atzīta par antidopinga noteikuma pārkāpēju, ir
nepilngadīga persona. Neobligātai publiskai paziņošanai lietā, kurā ir iesaistīta nepilngadīga
persona, jābūt samērīgai ar lietas faktiem un apstākļiem.
14.4. Statistikas pārskati
Antidopinga organizācijas vismaz reizi gadā publicē vispārēju statistikas pārskatu par
veiktajiem dopinga kontroles pasākumiem, šā pārskata kopiju iesniedzot WADA. Antidopinga
organizācijas var publicēt arī tādus ziņojumus, kuros ir norādīti visu to sportistu vārdi, kam
veiktas pārbaudes, kā arī katras pārbaudes veikšanas datums. WADA vismaz reizi gadā
publicē statistiskos pārskatus, kuros apkopota informācija, kas saņemta no antidopinga
organizācijām un laboratorijām.
14.5. Dopinga kontroles informācijas apmaiņas centrs
WADA ir galvenais dopinga kontroles pārbaužu datu un rezultātu apmaiņas centrs, jo īpaši
attiecībā uz starptautiska līmeņa un valsts līmeņa sportistu bioloģiskās pases datiem un
attiecībā uz informāciju par Pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļauto sportistu atrašanās vietu.
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Lai atvieglotu pārbaužu plānošanu un novērstu vairāku antidopinga organizāciju veikto
pārbaužu nevajadzīgu atkārtošanos, ikviena antidopinga organizācija, izmantojot ADAMS vai
citu WADA apstiprinātu sistēmu, pēc pārbaužu veikšanas iespējami drīz ziņo WADA
informācijas apmaiņas centram par visām šādiem sportistiem veiktajām sacensību un ārpus
sacensību pārbaudēm. Šī informācija attiecīgā gadījumā un saskaņā ar piemērojamajiem
noteikumiem būs pieejama attiecīgajam sportistam, sportista valsts antidopinga organizācijai
un starptautiskajai federācijai, kā arī jebkurām citām antidopinga organizācijām, kuras ir
pilnvarotas pārbaudīt sportistu.
Lai WADA varētu pildīt dopinga kontroles pārbaužu datu un rezultātu pārvaldības lēmumu
apmaiņas centra uzdevumus, tai ir izstrādāts datu bāzes pārvaldības rīks — Antidopinga
administrācijas un pārvaldības sistēma (ADAMS), kur tiek ievēroti datu privātuma principi.
WADA ir izstrādājusi ADAMS atbilstīgi datu aizsardzības statūtiem un normām, ko piemēro uz
WADA un citām organizācijām, kuras izmanto ADAMS. Kanādas neatkarīgo datu aizsardzības
iestāžu uzraudzībā stingrā slepenībā un saskaņā ar Starptautisko privātuma un personas datu
aizsardzības standartu WADA uztur privātu informāciju par sportistiem, sportistu
palīgpersonālu vai citām dopinga apkarošanā iesaistītām personām.
14.6. Datu privātums
Pildot Kodeksā noteiktos pienākumus, antidopinga organizācijas var apkopot, uzglabāt,
apstrādāt vai publiskot personas datus par sportistiem un citām personām un vajadzības
gadījumā veikt savus antidopinga pasākumus, kā noteikts Kodeksā un Starptautiskajos
standartos (tostarp konkrēti Starptautiskajā privātuma un datu aizsardzības standartā) un
atbilstīgi piemērojamajiem tiesību aktiem.
[Piezīme par 14. panta 6. punktu. Jānorāda, ka 22. panta 2. punktā noteikts, ka “Katra valdība
ievieš tiesību aktus, noteikumus, politiku vai administratīvo kārtību, lai atbilstīgi Kodeksam
nodrošinātu sadarbību un informācijas apmaiņu ar antidopinga organizācijām un datu
apmaiņu starp antidopinga organizācijām.”]
3.0. Termini un definīcijas
3.1. Atsevišķi Kodeksā definētie termini
Antidopinga organizācija — parakstītājs, kas atbild par antidopinga noteikumu pieņemšanu
attiecībā uz jebkura dopinga kontroles procesa posma sākšanu, īstenošanu vai izpildi. Tie ir,
piemēram, Starptautiskā Olimpiskā komiteja, Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, citas lielu
sporta pasākumu rīkotājas organizācijas, kas veic pārbaudes savās rīkotajās sacensībās,
WADA, starptautiskās federācijas un valstu antidopinga organizācijas.
Sportists — jebkura persona, kas starptautiskā līmenī (kā noteikusi katra starptautiskā
federācija) vai valsts līmenī (kā noteikusi katra valsts antidopinga organizācija) piedalās
sporta sacensībās. Valsts antidopinga organizācija pēc saviem ieskatiem var piemērot
antidopinga noteikumus sportistam, kas nav ne starptautiska, ne valsts mēroga sportists, un
tādējādi termina “sportists” definīciju attiecināt uz šiem sportistiem. Attiecībā uz sportistiem,
kas nav ne starptautiska, ne valsts mēroga sportisti, antidopinga organizācija var izvēlēties:
veikt ierobežotu pārbaudi vai pārbaudi neveikt vispār; analizēt paraugus, izmantojot aizliegto
vielu nepilnu izvēlni; ierobežotā apmērā pieprasīt vai vispār nepieprasīt informāciju par
atrašanās vietu; nepieprasīt iepriekšējas terapeitiskās lietošanas atļaujas. Tomēr, ja kāds no
antidopinga organizācijai pakļautajiem sportistiem, kas nesacenšas starptautiskā vai valsts
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mērogā, bet gan zemākā sacensību līmenī, ir pārkāpis 2. panta 1. punktā, 2. panta 3. punktā
vai 2. panta 5. punktā minētos antidopinga noteikumus, jāpiemēro Kodeksā (izņemot
14. panta 3. punkta 2. apakšpunktā) noteiktais sods. Lai pildītu Kodeksa 2. panta 8. un
9. punkta prasības un lai informētu un izglītotu antidopinga jautājumos, sportists ir jebkura
persona, kuru sporta pasākumos piedalīties norīkojis attiecīgais parakstītājs, valdība vai cita
sporta organizācija, kas pieņēmusi Kodeksu.
[Piezīme. Šajā definīcijā ir skaidri noteikts, ka visiem starptautiska un valsts mēroga
sportistiem ir jāievēro Kodeksa antidopinga noteikumi; precīzas starptautiska un valsts
mēroga sporta definīcijas attiecīgi ir jānosaka starptautisko federāciju un valstu antidopinga
organizāciju antidopinga noteikumos. Tāpat definīcijā ir paredzēts, ka katra valsts antidopinga
organizācija, kas izdara šādu izvēli, var paplašināt savu antidopinga programmu ārpus
starptautiska un valsts mēroga sportistu loka, attiecinot to uz zemāka līmeņa sacensību
dalībniekiem vai individuāliem dalībniekiem, kas nodarbojas ar sportu, taču nepiedalās
sacensībās. Tādējādi valsts antidopinga organizācija varētu, piemēram, izvēlēties pārbaudīt
sportisku atpūtas līmeņa sacensību dalībniekus, bet nepieprasīt iepriekšējas terapeitiskās
lietošanas atļaujas. Taču, ja antidopinga noteikumu pārkāpums ietver pozitīvu analīžu
rezultātu vai neatļautu iejaukšanos, piemēro visus Kodeksā (izņemot 14. panta 3. punkta
2. apakšpunktā) paredzētos sodus. Lēmumu par sodu piemērošanu sportistiem, kas nodarbojas
ar sportu, taču nekad nepiedalās sacensībās, pieņem valsts antidopinga organizācija. Tāpat
lielu sporta pasākumu rīkotājas organizācijas, kas rīko sacensības tikai meistaru klases
sportistiem, var izvēlēties pārbaudīt sacensību dalībniekus, bet, analizējot paraugus,
neizmantot aizliegto vielu pilnu izvēlni. Visiem sportistiem neatkarīgi no sacensību līmeņa
jābūt iespējai saņemt ar dopinga apkarošanu saistītu informāciju un piedalīties izglītošanas
programmās.]
Sportista palīgpersonāls — visi treneri, menedžeri, aģenti, komandas dalībnieki,
amatpersonas, medicīnas personāls, medicīnas palīgpersonāls, vecāki vai jebkura cita persona,
kas strādā ar sportistu, ārstē vai palīdz sportistam, kurš piedalās sporta sacensībās vai
gatavojas tām.
Dalībnieks — jebkurš sportists vai sportista palīgpersonāls.
3.2. Starptautiskajā privātuma un personas datu aizsardzības standartā definētie termini
Antidopinga pasākumi — Pasākumi, kas noteikti Kodeksā un Starptautiskajos standartos un
kas jāveic antidopinga organizācijām un to trešās personas pārstāvjiem, lai noteiktu, vai ir
noticis antidopinga noteikumu pārkāpums, tostarp, lai ievāktu informāciju par atrašanās vietu,
veiktu pārbaudi, īstenotu rezultātu pārvaldību, noteiktu, vai uz sportista izmantoto aizliegto
vielu vai aizliegto metodi attiecas stingri lietošanas ierobežojumi, atļaujot to lietošanu tikai
likumīgos un dokumentētos terapeitiskos nolūkos; lai izglītotu dalībnieku par viņu tiesībām
un pienākumiem; izmeklētu antidopinga noteikumu pārkāpumus un sāktu tiesvedību pret
personām, kas, iespējams, ir izdarījušas šādu pārkāpumu.
Personas dati — informācija, kas cita starpā ietver sensitīvus personas datus, kas attiecas uz
identificētu vai identificējamu dalībnieku, vai uz citām personām, kuru informācija ir
apstrādāta tikai saistībā ar antidopinga organizācijas antidopinga pasākumiem.
[Piezīme par 3.2. punktu. Tas nozīmē, ka personas dati cita starpā ir sportista vārds,
dzimšanas gads, kontaktinformācija un informācija par sportista piederību sporta
organizācijām, atrašanās vietu, terapeitiskās lietošanas atļaujām, ja tādas ir piešķirtas,
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antidopinga pārbaužu rezultātiem un rezultātu pārvaldību (tostarp par disciplinārlietām,
pārsūdzībām un sankcijām). Personas dati ietver arī personas datus un kontaktinformāciju, kas
attiecas uz citām personām, piemēram, uz medicīnas speciālistiem un citām personām, kas
strādā ar sportistu, ārstē viņu vai palīdz viņam antidopinga jautājumos. Arī šāda informācija ir
personas dati, un to regulē ar šo standartu visā tās apstrādes laikā, neraugoties uz to, vai
attiecīgā persona turpina būt organizēto sporta sacensību dalībnieks.]
Apstrāde (un citi kopējas izcelsmes vārdi, piemēram, apstrādāt, apstrādāts) — personas datu
vākšana, saglabāšana, uzglabāšana, atklāšana, pārsūtīšana, nosūtīšana, mainīšana, dzēšana vai
cita izmantošana.
Aizsardzības pārkāpums — personas datu jebkāda neatļauta un/vai nelikumīga apstrāde, kā
arī piekļuve šādiem elektroniskā veidā, papīra formātā vai citā veidā pieejamiem personas
datiem, vai informācijas sistēmas traucēšana, pārkāpjot personas datu privātumu, drošību,
konfidencialitāti vai viengabalainību.
Sensitīvi personas dati — personas dati, kas attiecas uz dalībnieka rasi vai etnisko izcelsmi,
izdarītajiem pārkāpumiem (krimināliem un citiem), veselību (tostarp informācija, kas iegūta,
analizējot sportista nodotos paraugus) un ģenētiskā informācija.
Trešā persona — ikviena fiziska vai juridiska persona, kas nav fiziskā persona, uz kuru
attiecas attiecīgie personas dati, kā arī antidopinga organizācijas un trešās personas pārstāvji.
Trešās personas pārstāvis — ikviena fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai
institūcija, ietverot arī apakšuzņēmējus un viņu apakšuzņēmējus, kas apstrādā personas datus
antidopinga organizācijas uzdevumā vai tās vārdā.
OTRĀ DAĻA. PERSONAS DATU APSTRĀDES STANDARTI
4.0. Personas datu apstrāde saskaņā ar šo starptautisko standartu un spēkā esošajiem tiesību
aktiem
4.1. Šajā starptautiskajā standartā ir noteiktas obligātās prasības, kas antidopinga
organizācijām un to trešās personas pārstāvjiem jāpilda, apstrādājot dalībnieku personas datus
antidopinga pasākumu kontekstā. Visām antidopinga organizācijām ir jāievēro šis standarts
arī tad, ja tā prasības ir stingrākas nekā prasības, kas izriet no antidopinga organizāciju spēkā
esošajiem tiesību aktiem datu aizsardzības un/vai privātuma jomā; šīs prasības atspoguļo to,
cik būtiski svarīgi ir aizsargāt to dalībnieku un citu personu privātumu, kas ir iesaistītas
antidopinga pasākumos vai ir saistītas ar tiem.
[Piezīme par 4.1. punktu. Antidopinga organizācijām un pārstāvjiem, kas antidopinga
organizāciju uzdevumā vai vārdā apstrādā personas datus, ir jāievēro vismaz šajā
starptautiskajā standartā noteiktās prasības ar nosacījumu, ka tādējādi netiek pārkāpti citi
spēkā esoši tiesību akti. Gadījumos, kad, nodrošinot atbilstību šim starptautiskajam
standartam, antidopinga organizācijai būtu jāpārkāpj citi spēkā esoši tiesību akti, noteicošie ir
attiecīgie tiesību akti. Šādos gadījumos netiks atzīta neatbilstība Pasaules antidopinga
kodeksam.]
4.2. Uz antidopinga organizācijām var attiekties tādi tiesību akti datu aizsardzības un
privātuma jomā, kuros noteiktās prasības ir stingrākas par noteikumiem, kas izriet no šā
starptautiskā standarta. Šādā gadījumā antidopinga organizācijām personas datu apstrāde
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jānodrošina atbilstīgi visiem šiem tiesību aktiem un noteikumiem datu aizsardzības un
privātuma jomā.
[Piezīme par 4.2. punktu. Atsevišķās valstīs uz antidopinga organizācijām var attiekties
tiesību akti un noteikumi, kas reglamentē tādu fizisku personu datu apstrādi, kuras ir saistītas
ne vien ar dalībniekiem, bet arī ar citām fiziskām personām, piemēram, šo organizāciju
darbiniekiem vai citu antidopinga organizāciju nodarbinātām personām, vai nosaka papildu
ierobežojumus, kas ir stingrāki par šajā starptautiskajā standartā noteiktajiem. Šādos
gadījumos antidopinga organizācijām ir jārīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem
un noteikumiem datu aizsardzības jomā.]
5.0. Attiecīgu un samērīgu personas datu apstrāde
5.1. Antidopinga organizācijas personas datus apstrādā tikai tad, kad tas ir vajadzīgs, lai
pildītu Kodeksā un starptautiskajā standartā noteiktos pienākumus, vai kad to paredz spēkā
esošie tiesību akti un noteikumi, vai kad attiecīgie dati ir jāizmanto juridiskā procesā, ar
nosacījumu, ka šāda apstrāde nav pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem privātuma un
datu aizsardzības jomā.
5.2. Antidopinga organizācijas neapstrādā personas datus, kas ir nebūtiski vai nav vajadzīgi
saistībā ar 5. panta 1. punktā noteiktajiem antidopinga pasākumiem.
[Piezīme par 5.2. punktu. Antidopinga organizācijas pārbauda dažādos kontekstus, kādos tās
apstrādā personas datus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde attiecīgajā gadījumā ir
nepieciešama, lai sasniegtu kādu no 5. panta 1. punktā noteiktajiem mērķiem. Ja antidopinga
organizācijas nespēj pamatot datu apstrādes nepieciešamību, tās neveic personas datu
apstrādi.]
5.3. Ja Kodeksā vai tiesību aktos nav noteikts citādi, tad:
a) antidopinga organizācijas, kas apstrādā personas datus (kas var ietvert ar sportistu saistītu
sensitīvu personas datu apstrādi, ar dalībniekiem un, iespējams, ar citām personām saistītu
nesensitīvu personas datu apstrādi), lai pārbaudītu sportista atbilstību terapeitiskās lietošanas
atļaujas saņemšanai, apstrādā tikai tos personas datus, kas ir vajadzīgi, lai pieņemtu minēto
lēmumu, kā paredzēts Starptautiskajā terapeitiskās lietošanas atļaujas standartā;
b) antidopinga organizācijas, kas apstrādā ar dalībniekiem un citām personām saistītus
personas datus, lai veiktu pārbaudes, apstrādā tikai tos personas datus (tostarp informāciju par
atrašanās vietu un terapeitiskās lietošanas atļauju), kas ir vajadzīgi, lai veiktu pārbaudes
(piemēram, pārbaužu sadalījuma plānošana, paraugu ņemšana un apstrāde, paraugu
transportēšana uz laboratoriju un citi saistīti jautājumi), kā paredzēts Kodeksā vai
Starptautiskajā pārbaužu un izmeklējumu standartā;
c) antidopinga organizācijas, kas apstrādā ar dalībniekiem un citām personām saistītus
personas datus, lai piedalītos izmeklēšanā un rezultātu pārvaldībā (tostarp saistītajās
disciplinārlietās, pārsūdzību izskatīšanā un iztiesāšanā), apstrādā tikai tos personas datus (kas
cita starpā ietver informāciju par atrašanās vietu, terapeitiskās lietošanas atļaujām un pārbaužu
rezultātiem), kas ir vajadzīgi, lai izmeklētu un konstatētu vienu vai vairākus antidopinga
noteikumu pārkāpumus;
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d) antidopinga organizācijas var apstrādāt ar dalībniekiem un citām personām saistītus
personas datus citiem konkrētiem mērķiem, ja tie attiecas tikai uz dopinga apkarošanu un ir
atzīti par nozīmīgiem šādā apkarošanā, pamatojoties uz pienācīgi dokumentētu novērtējumu,
ko veikusi antidopinga organizācija.
[Piezīme par 5.3. punkta d) apakšpunktu. Konkrētos gadījumos, lai aktīvi iesaistītos dopinga
apkarošanā, antidopinga organizācijām var būt lietderīgi vai nepieciešams apstrādāt personas
datus arī citiem mērķiem papildus 5.3. punkta a) līdz c) apakšpunktā norādītajiem. Šādi mērķi
var būt, piemēram, pārbaužu plānošanas un pārbaužu procedūru un procesu attīstīšanu un
uzlabošanu. Šādai apstrādei jābūt saistītai tikai ar dopinga apkarošanu, un to var veikt tikai
tad, ja antidopinga organizācija ir dokumentāri pierādījusi šādas apstrādes nepieciešamību.]
5.4. Antidopinga iestāžu apstrādātajiem personas datiem ir jābūt precīziem, pilnīgiem, un tie
pastāvīgi jāatjaunina. Antidopinga organizācijas iespējami drīz izlabo vai groza personas
datus, ja ir zināms, ka tie ir nepareizi vai neprecīzi, ņemot vērā dalībnieku pienākumus, kas
noteikti Kodeksa 14. panta 3. punktā un Starptautiskā pārbaužu un izmeklējumu standarta
11. pantā.
[Piezīme par 5.4. punktu. Ja par savu personas datu paziņošanu antidopinga organizācijām un
to precizitāti, pilnīgumu un aktualitāti atbild paši dalībnieki, viņi par šo pienākumu ir
jāinformē un, ja iespējams, jāpiedāvā viņiem atbilstīgi līdzekļi tā izpildei. Piemēram, katrai
konkrētai personai var nodrošināt iespēju piekļūt saviem personas datiem internetā,
izmantojot tiešsaistes rīkus un resursus.]
6.0. Personas datu apstrāde saskaņā ar tiesību aktiem vai saņemot piekrišanu
6.1. Antidopinga organizācijas personas datus apstrādā tikai,
? ņemot vērā spēkā esošus juridiskus apsvērumus, kas var ietvert atbilstību juridiskiem
pienākumiem, līguma izpildi vai dalībnieka un citu personu īpaši svarīgo interešu aizsardzību;
? ja tas ir atļauts saskaņā ar dalībnieka vai citas personas apzinātu piekrišanu, ņemot vērā šā
starptautiskā standarta 6.2. punkta b) apakšpunktā, 6.3. punktā un 6.4. punktā noteiktos
izņēmumus.
[Piezīme par 6.1. punktu. Šajā starptautiskajā standartā paredzēts, ka personas dati, kas
attiecas uz dalībniekiem, tiks apstrādāti, ja šī apstrāde ir skaidri noteikta tiesību aktos vai ja tā
notiek ar dalībnieku piekrišanu, ņemot vērā attiecīgos izņēmumus, lai nodrošinātu, ka
dalībnieki nepārkāpj Kodeksa noteikumus. Galveno atbildību par sportista un/vai viņa
palīgpersonāla piekrišanas saņemšanu uzņemas antidopinga organizācijas, kas iekļauj šo
sportistu Pārbaudāmo sportistu reģistrā.]
6.2. Ja antidopinga organizācijas apstrādā personas datus ar informēto dalībnieku piekrišanu,
lai saņemtu apzinātu piekrišanu, tām ir jānodrošina pienācīgas informācijas sniegšana
dalībniekam vai personai, uz kuru attiecas personas dati, kā sīkāk skaidrots 7. punktā.
a) Antidopinga organizācijas informē dalībniekus par negatīvajām sekām, kas var rasties, ja
viņi atsakās piedalīties dopinga kontrolēs, tostarp pārbaudēs, un nepiekrīt šim mērķim
nepieciešamo personas datu apstrādei.
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[Piezīme par 6.2. punkta a) apakšpunktu. Lai novērstu pārpratumus, dalībnieki tiek informēti
par to, ka, atsakoties pēc pieprasījuma piedalīties dopinga kontrolēs, viņiem var liegt
turpmāko dalību organizētās sporta sacensībās, un ka sportista atteikums ir uzskatāms par
Kodeksa pārkāpumu, kura dēļ var arī anulēt sacensību rezultātus. Dalībnieks, kas uzskata, ka
antidopinga organizācija neievēro šo starptautisko standartu, saskaņā ar 11. panta 5. punktu
var par to informēt WADA, kas, neierobežojot citas tiesības, kuras dalībniekam ir saskaņā ar
spēkā esošajiem tiesību aktiem, izvērtē sūdzības pamatotību.]
b) Antidopinga organizācijas informē dalībniekus, ka arī tad, ja viņi nepiekrīt savu personas
datu apstrādei vai vēlāk atsauc savu piekrišanu, tās tomēr var veikt viņu personas datu
apstrādi gadījumos, kad to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti un šāda personas datu apstrāde
vajadzīga, lai:
? sāktu vai turpinātu izmeklēšanu saistībā ar iespējamiem dalībnieka izdarītiem antidopinga
noteikumu pārkāpumiem;
? vadītu tiesvedību vai piedalītos tiesvedībā saistībā ar iespējamiem dalībnieka izdarītiem
antidopinga noteikumu pārkāpumiem; vai
? izvirzītu vai īstenotu tiesībpamatotu prasījumu, kas attiecas uz antidopinga organizāciju,
dalībnieku vai uz abiem minētajiem, vai lai aizstāvētos pret šādu prasījumu.
[Piezīme par 6.2. punkta b) apakšpunktu. Atsevišķos gadījumos antidopinga organizācijām ir
jābūt iespējai apstrādāt personas datus bez dalībnieka atļaujas. Šādi izņēmumi ir vajadzīgi, lai
novērstu situācijas, kad dalībnieki atsakās atļaut datu apstrādi vai vēlāk atsauc savu
piekrišanu, lai apietu antidopinga pasākumus un izvairītos no dopinga noteikumu pārkāpumu
konstatēšanas.]
6.3. Ja antidopinga organizācijas apstrādā sensitīvos personas datus ar dalībnieku piekrišanu,
jāsaņem skaidra un rakstveida piekrišana no dalībnieka vai personas, uz kuru attiecas personas
dati. Sensitīvo personas datu apstrāde tiek veikta, ievērojot īpašus drošības pasākumus vai
procedūras, kas noteiktas piemērojamos tiesību aktos un noteikumos datu aizsardzības jomā.
[Piezīme par 6.3. punktu. Antidopinga organizācijām, kas apstrādā sensitīvos personas datus,
saskaņā ar šo starptautisko standartu ir noteikti papildu ierobežojumi, kuros atspoguļota šādi
apstrādājamas informācijas sensitivitātes pakāpe. Lai gan šajā standartā ir noteikts, ka par
sensitīviem personas datiem ir uzskatāmas noteiktas informācijas kategorijas, tas nenozīmē,
ka antidopinga organizācijām šie dati ir jāapstrādā saskaņā ar 5.1. punktu.]
6.4. Gadījumos, kad informētie dalībnieki vecuma, garīgo spēju vai cita tiesību aktos atzīta
likumīga iemesla dēļ nespēj dot apzinātu piekrišanu, to šā starptautiskā standarta vajadzībām
dalībnieka vārdā var dot dalībnieka likumīgais pārstāvis, aizbildnis vai cits kompetents
pārstāvis šā starptautiskā standarta nolūkā, kā arī īstenot tālāk 11. punktā noteiktās dalībnieka
tiesības. Antidopinga organizācijas nodrošina, ka šādos gadījumos atļauju saņemšana notiek
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
7.0. Dalībniekiem un citām personām sniedzamās informācijas atbilstības nodrošināšana
7.1. Antidopinga organizācija informē dalībniekus vai personas, uz kurām attiecas personas
dati, par viņu personas datu apstrādi. Šajā informācijā tiek iekļauts:
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? tās antidopinga organizācijas nosaukums, kura ievāc personas datus;
? informācija par to, kādi personas dati var tikt apstrādāti;
? personas datu iespējamās izmantošanas mērķi un glabāšanas ilgums;
? citi iespējamie personas datu saņēmēji, tostarp antidopinga organizācijas citās valstīs, kurās
dalībnieks varētu piedalīties sacensībās, trenēties vai ceļot;
? iespējamība un apstākļi, kādos personas datus (piemēram, pārbaužu rezultāti un tiesas
lēmumi) var publiskot, ja to paredz piemērojamie tiesību akti;
? informācija par dalībnieka tiesībām attiecībā uz personas datiem saskaņā ar šo starptautisko
standartu un līdzekļiem šo tiesību īstenošanai, tostarp par kārtību, kādā iesniedzamas sūdzības
saskaņā ar 11. panta 5. punktu; un
? jebkāda cita informācija, kas ir nepieciešama, lai garantētu, ka personas datu apstrāde norit
godīgi, piemēram, informācija par pārvaldes iestādēm vai struktūrām, kas uzrauga
antidopinga organizāciju veikto personas datu apstrādi.
7.2. Antidopinga organizācijas pirms personas datu ievākšanas no dalībniekiem vai citām
personām vai datu ievākšanas laikā minēto informāciju paziņo dalībniekiem vai citām
personām, un antidopinga organizācijas atbild uz dalībnieku jautājumiem un kliedē viņu
bažas, kas saistītas ar antidopinga organizāciju īstenoto personas datu apstrādi. Ja antidopinga
organizācijas personas datus nesaņem tieši no dalībnieka, bet gan trešajām personām, tās šo
informāciju iespējami drīz paziņo dalībniekam vai citai personai, ja to jau iepriekš nav
izdarījušas citas personas. Izņēmuma kārtā paziņojumu dalībniekam vai citām personām vai
novilcināt vai apturēt, ja šāda paziņojuma sniegšanu varētu pamatoti uzskatīt par antidopinga
lietas izmeklēšanas apdraudējumu vai par antidopinga procesa viengabalainības mazināšanu.
Šādos gadījumos novilcināšanu pamato, iesniedzot atbilstīgus dokumentus, un informē
dalībnieku vai pārējās personas, cik vien drīz tas ir praktiski iespējams.
[Piezīme par 7.2. punktu. Antidopinga organizācijas atzīst, ka saskaņā ar godīguma
pamatprincipiem dalībniekiem, kuru personas dati tiek apstrādāti, veicot antidopinga
pasākumus, ir jānodrošina pieeja informatīviem materiāliem, kuros vienkāršā valodā ir
izskaidrots personas datu vākšanas un apstrādes mērķis un kārtība. Šis starptautiskais
standarts rosina nodrošināt, lai dalībnieki gūst vispārīgu izpratni par dažādiem ar personas
datu apstrādi saistītiem uzdevumiem un pienākumiem, ko veic dažādas organizācijas, kuras
nodarbojas ar dopinga izskaušanu sportā. Antidopinga organizācijas nekādā gadījumā
necenšas maldināt vai nepareizi informēt dalībniekus, lai ievāktu vai izmantotu viņu personas
datus.
Lai gan dažkārt nolūkā saglabāt attiecīgā antidopinga procesa viengabalainību dalībniekiem
īslaicīgi nevar atklāt attiecīgo ar antidopinga pasākumiem saistīto informāciju, it sevišķi
informāciju par plānotajām pārbaudēm, kā arī par izmeklēšanu un tiesvedību saistībā ar
antidopinga noteikumu pārkāpumiem, katra antidopinga organizācija nodrošina, ka tās veiktā
personas datu apstrāde ir pārredzama dalībniekiem. Tāpat dažkārt nevar īslaicīgi atklāt
paziņojumu dalībniekiem, ja šī informācija pamatoti apdraud notiekošu nenovēršamu
izmeklēšanu ar dopinga pārkāpumu saistītās lietās, ko veic antidopinga organizācija vai
tiesībaizsardzības iestādes. Ir svarīgi savlaicīgi sniegt dalībniekiem atbilstīgu informāciju
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saskaņā ar šo 7. punktu par to, cik nopietnas un negatīvas sekas var būt tam, ja tiek atklāts, ka
dalībnieki ir pārkāpuši antidopinga noteikumus.]
7.3. Antidopinga organizācijas sniedz iepriekš minēto informāciju, norādot saskaņā ar
9.1. punktu norīkotās pilnvarotās personas kontaktinformāciju, tādā veidā un formātā vai nu
rakstveidā, vai mutiski vai citādi, lai tā būtu vienkārši saprotama dalībniekiem vai personām,
uz kurām attiecas personas dati, ņemot vērā vietējo praksi, paražas un īpašos apstākļus
saistībā ar personas datu apstrādi.
[Piezīme par 7.3. punktu. Antidopinga organizācijām atsevišķos gadījumos ir jānosaka
efektīvākais informācijas sniegšanas veids, atzīstot, ka situācijās, kad tas ir iespējams,
dalībniekiem vēlams nosūtīt rakstveida paziņojumu. Minēto informāciju var arī sniegt,
izmantojot vispārpieejamus avotus, piemēram, brošūras un interneta vietnes, kurās iekļauto
informāciju var papildināt arī ar īsākiem paziņojumiem uz veidlapām un citiem dokumentiem,
ko izsniedz tieši dalībniekiem.]
8.0. Personas datu atklāšana citām antidopinga organizācijām un trešajām personām
8.1. Antidopinga organizācijas neatklāj personas datus citām antidopinga organizācijām,
izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai antidopinga organizācijas varētu saņemt
personas datus, kas vajadzīgi, lai izpildītu pienākumus, kas noteikti Kodeksā un ir saskaņā ar
spēkā esošajiem tiesību aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā.
[Piezīme par 8.1. punktu. Daudzos Kodeksā noteiktos gadījumos antidopinga organizācijām
konkrēti dalībnieku personas dati jānodod citām antidopinga organizācijām, lai tās varētu
veikt Kodeksā norādītās pārbaudes. Piemēram, tas var būt nepieciešams, lai veiktu sportistu
pārbaudes sacensību laikā un ārpus tām. Šādos gadījumos antidopinga organizācijas
savstarpēji sadarbojas, lai nodrošinātu, ka dalībnieku dalība šajās pārbaudēs ir pietiekami
pārredzama un notiek atbilstīgi šajā starptautiskajā standartā izklāstītajiem noteikumiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.]
8.2. Antidopinga organizācijas neatklāj personas datus citām antidopinga organizācijām: i) ja
saņēmējas antidopinga organizācijas nevar apliecināt tiesības, pilnvaras vai nepieciešamību
iegūt šos personas datus; ii) ja ir pieejami pierādījumi tam, ka saņēmējas antidopinga
organizācijas nerīkojas vai nevar rīkoties saskaņā ar šo starptautisko standartu; iii) ja saskaņā
ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai kompetentas uzraudzības iestādes noteiktiem
ierobežojumiem attiecīgajai antidopinga organizācijai ir aizliegts atklāt personas datus vai iv)
ja attiecīgo datu atklāšana nopietni traucētu antidopinga noteikumu pārkāpumu izmeklēšanu,
kas vēl nav pabeigta. Ja antidopinga organizācija apšauba to, ka cita antidopinga organizācija
spēj rīkoties saskaņā ar šo starptautisko standartu, tā savas šaubas pēc iespējas drīzāk dara
zināmas attiecīgajai antidopinga organizācijai un WADA.
8.3. Papildus iepriekš 8.1. nodaļā un 8.2. nodaļā minētās informācijas publiskošanai
antidopinga organizācijas personas datus trešajai personai drīkst atklāt, ja:
a) tas ir noteikts tiesību aktos, noteikumos vai piespiedu tiesvedībā;
b) tas notiek ar attiecīgā dalībnieka apzinātu, skaidru un rakstveida piekrišanu vai
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c) tas ir vajadzīgs, lai palīdzētu tiesībaizsardzības un valsts iestādēm konstatēt, izmeklēt vai
iztiesāt noziedzīgu nodarījumu vai Kodeksa pārkāpumu, ja pieprasītie personas dati tieši
attiecas uz konkrēto nodarījumu un minētās iestādes to citādi nevar iegūt.
[Piezīme par 8.3. punkta c) apakšpunktu. Antidopinga organizācijas spēju sadarboties ar
tiesībaizsardzības iestādēm un nodot tām personas datus un veidu, kādā tam jānotiek, var
ietekmēt spēkā esošie tiesību akti un noteikumi. Šādi noteikumi dažkārt var ietvert prasību vai
aicinājumu antidopinga organizācijām izpaust personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, ja
tās ir informētas, ka šāda informācija var būt nozīmīga izmeklēšanā. Antidopinga
organizācijām jāievēro šādas valstu noteiktās saistības, ja tādas ir.]
9.0. Personas datu drošības uzturēšana
9.1. Antidopinga organizācijas pilnvaro personu, kas atbild par to, lai tiktu ievērots šis
starptautiskais standarts un visi vietējā mērogā piemērojamie tiesību akti privātuma un datu
aizsardzības jomā. Antidopinga organizācijas veic attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka
dalībniekiem pēc pieprasījuma ir pieejams šīs pilnvarotās personas vārds un
kontaktinformācija.
9.2. Antidopinga organizācijas aizsargā personas datus, kurus tās apstrādā, veicot visus
vajadzīgos drošības pasākumus, tostarp fiziskus, organizatoriskus, tehniskus, vides un citus
pasākumus, lai novērstu personas datu zudumu, zādzību, iznīcināšanu, kā arī neatļautu
piekļuvi, izmantošanu, pārveidošanu vai atklāšanu (tostarp atklāšanu, izmantojot
elektroniskos tīklus).
[Piezīme par 9.2. punktu. Antidopinga organizācijas nodrošina, ka to darbinieku piekļuve
personas datiem notiek tikai tad, ja ir vajadzīga informācija un saskaņā ar viņiem uzticētajiem
uzdevumiem un pienākumiem. Darbinieki, kuriem ir pieeja personas datiem, ir jāinformē par
nepieciešamību turēt personas datus slepenībā.]
9.3. Antidopinga organizācijas piemēro drošības pasākumus, kuros ir ņemta vērā
apstrādājamo personas datu sensitivitāte. Antidopinga organizācijas apstrādājamiem
sensitīvajiem personas datiem piemēro augstāko drošības līmeni, tādējādi norādot, ka
nelikumīga vai neatļauta šīs informācijas atklāšana rada vēl lielāku risku attiecīgajam
dalībniekam vai personai, uz kuru attiecas personas dati.
9.4. Antidopinga organizācijas, kas saistībā ar antidopinga pasākumiem un programmām
atklāj personas datus trešās personas pārstāvjiem, nodrošina, ka šiem pārstāvjiem tiek
piemērotas atbilstīgas pārbaudes, tostarp līgumiskā kontrole, lai aizsargātu personas datu
konfidencialitāti un privātumu un nodrošinātu, ka personas datus apstrādā tikai antidopinga
organizāciju uzdevumā un vārdā.
[Piezīme par 9.4. punktu. Antidopinga organizācijas atbild par to, lai tiktu aizsargāti visi
personas dati, kuri ir to faktiskā kontrolē vai valdījumā, tostarp personas dati, kurus apstrādā
trešās personas pārstāvji, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, laboratoriju darbinieki un
ārējie dopinga kontrolieri.]
9.5. Antidopinga organizācijām ir jāizvēlas trešās personas pārstāvji, kas saskaņā ar spēkā
esošajiem tiesību aktiem un šo starptautisko standartu sniedz pienācīgas garantijas attiecībā uz
veicamās datu apstrādes tehnisko drošību un organizatoriskajiem pasākumiem.
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9.6. Drošības pārkāpuma gadījumā atbildīgā antidopinga organizācija informē dalībniekus vai
citas personas, uz kurām attiecas pārkāpums, ja šāds pārkāpums varētu būtiski ietekmēt
attiecīgo personu tiesības un intereses. Tiklīdz antidopinga organizācijai ir pilnīgāka
informācija par drošības pārkāpumu, tai cik vien drīz tas ir praktiski iespējams jāinformē par
to un jāizskaidro pārkāpuma raksturs, iespējamās negatīvās sekas, ko tas var radīt attiecīgajām
personām, un jāinformē par koriģējošiem pasākumiem, kurus veikusi vai kuri jāveic
antidopinga organizācijai. Antidopinga organizācijai jānodrošina arī, lai saskaņā ar
9.1. nodaļu ieceltā persona arī ir informēta par drošības pārkāpumu.
[Piezīme par 9.6. punktu. Visā pasaulē aizvien biežāk prasa obligāti ziņot par drošības
pārkāpumu. Saskaņā ar šā standarta 4. punktu antidopinga organizācijām jāievēro valstu
noteiktie pienākumi, kas ir stingrāki nekā šajā standartā noteiktie (proti, saskaņā ar kārtību
dažās valstīs var pieprasīt papildu ziņošanu kompetentajai iestādei vai noteikt konkrētus
paziņošanas termiņus). Pārkāpums būtiskas neietekmē konkrēto personu, ja attiecīgajiem
personas datiem tiek piemēroti pienācīgi tehnoloģiskās aizsardzības pasākumi (piemēram,
šifrēšana) un ja nekas neliecina, par drošības pārkāpumu. Paziņojumu sniedz jebkādā
piemērotā veidā — rakstiski, mutiski vai citādi, ņemot vērā drošības pārkāpuma īpašos
apstākļus, tostarp zaudējumus, ko drošības pārkāpuma dēļ varētu ciest attiecīgās personas.
10.0. Personas datu saglabāšana tikai vajadzības gadījumā un šo datu iznīcināšanas
nodrošināšana
10.1.Lai saglabātu sensitīvus personas datus, parasti jānorāda pārliecinošāki iemesli un
pamatojumi nekā nesensitīvu personas datu gadījumā.
10.2. Antidopinga organizācijas nodrošina, ka personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir
nepieciešams, lai izpildītu Kodeksā vai šajā standartā noteiktos uzdevumus, vai kā noteikts
spēkā esošajos tiesību aktos vai noteikumos, vai kamēr tie ir nepieciešami juridiskā procesā.
Ja personas dati minētajiem mērķiem vairs nav nepieciešami, tie tiek dzēsti, iznīcināti vai
anonimizēti.
10.3. Lai nodrošinātu 10.1. punkta efektīvu piemērošanu, antidopinga organizācijas nosaka
precīzu glabāšanas laiku, kurā tiek regulēta personas datu apstrāde atbilstīgi minētajiem
ierobežojumiem. Antidopinga organizācijas izstrādā īpašus plānus un pasākumus, lai
nodrošinātu personas datu drošu uzglabāšanu un galīgu iznīcināšanu.
10.4. Dažādiem personas datu veidiem var piemērot dažādus glabāšanas laikposmus, ņemot
vērā personas datu apstrādes mērķus saistībā ar antidopinga pasākumiem, tostarp terapeitiskās
lietošanas atļaujas piešķiršanu, pārbaudi, ar dopinga lietošanu saistītu pārkāpumu izmeklēšanu
un soda piemērošanu par šādiem pārkāpumiem. Antidopinga organizācijas stingri ievēro šos
glabāšanas laikus, kas noteikti A pielikumā (glabāšanas laiki), kurā laiku pa laikam tiek
izdarīti grozījumi.
11.0. Dalībnieku un citu personu tiesības attiecībā uz personas datu izmantošanu
11.1. Dalībniekiem vai personām, uz kurām attiecas personas dati, ir tiesības saņemt no
antidopinga organizācijām: a) apstiprinājumu par to, vai antidopinga organizācijas apstrādā ar
viņiem saistītus personas datus; b) informāciju atbilstīgi 7.1. punktam un c) attiecīgo personas
datu kopiju pieņemamā termiņā, izņemot gadījumus, kad šāda rīcība nepārprotami ir pretrunā
attiecīgās antidopinga organizācijas spējai plānot vai izpildīt pārbaudi bez iepriekšēja
paziņojuma vai izmeklēt un konstatēt antidopinga noteikumu pārkāpumus.
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[Piezīme par 11.1. punktu. Izņemot ārkārtas apstākļus (kas var ietvert situācijas, kad attiecīgo
personas datu apjoms ir ievērojams, un to apkopošanai ir nepieciešamas nesamērīgas pūles),
antidopinga organizācijai parasti jāatbild ne vēlāk kā 6 līdz 8 nedēļu laikā no pieprasījuma
saņemšanas dienas.]
11.2. Antidopinga organizācijām jāpilda to dalībnieku vai to personu prasības, uz kurām
attiecas personas dati un kuras vēlas piekļūt saviem personas datiem, ja vien tās nerada
antidopinga organizācijām pārmērīgas izmaksas vai pūles, ņemot vērā attiecīgo personas datu
būtību.
11.3. Ja antidopinga organizācija atsakās nodrošināt dalībniekam pieeju viņa personas datiem,
tā iespējami drīz par to informē dalībnieku un rakstiski paskaidro šīs prasības noraidījuma
iemeslus. Antidopinga organizācijas nodrošina, ka dalībnieki, kuri saskaņā ar šā standarta
11. punktu pieprasa pieeju personas datiem, saņem tikai tos personas datus, kas attiecas uz
viņiem, nevis uz citiem dalībniekiem vai trešajām personām.
11.4. Ja konstatē, ka antidopinga organizācijas veiktā personas datu apstrāde bijusi neprecīza,
nepilnīga vai pārmērīga, tā attiecīgos personas datus iespējami drīz izlabo, groza vai dzēš. Ja
antidopinga organizācija attiecīgos personas datus ir atklājusi citai antidopinga organizācijai,
kas pēc savām zināšanām vai savas pārliecības turpina šo personas datu apstrādi, tā iespējami
drīz informē sākotnējo antidopinga organizāciju par veiktajām izmaiņām, izņemot gadījumus,
kad pierādīts, ka tas ir neiespējami vai prasa nesamērīgas pūles.
11.5. Ja dalībniekam ir pamatots un godprātīgs iemesls domāt, ka antidopinga organizācija
nerīkojas saskaņā ar šo starptautisko standartu, viņš, neierobežojot citas tiesības un saskaņā ar
spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir tiesīgs iesniegt antidopinga organizācijai sūdzību, un katrai
antidopinga organizācijai ir jāizstrādā kārtība šo sūdzību godprātīgai un taisnīgai izskatīšanai.
Ja situācijai netiek rasts apmierinošs risinājums, dalībnieks var informēt par to WADA un/vai
iesniegt sūdzību sporta šķīrējtiesai, kas noteiks, vai pārkāpums ir izdarīts. Ja nav ievēroti
starptautiskā standarta noteikumi, attiecīgajai antidopinga organizācijai būs jānovērš
pārkāpums.
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STARPTAUTISKĀ PRIVĀTUMA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS STANDARTA A PIELIKUMS
GLABĀŠANAS LAIKS
ADNP — antidopinga noteikumu pārkāpums
NAR — nelabvēlīgs analīžu rezultāts
NA — netipiska atrade
NAR — neanalītisks rezultāts
I. Norādītie dati tiks dzēsti ne vēlāk kā kalendārā ceturkšņa beigās pēc norādītā glabāšanas laika beigām.
II. Praktisku apsvērumu dēļ glabāšanas laiks iedalīts divās kategorijās — 18 mēneši un 10 gadi.
III. Glabāšanas laikus var pagarināt izskatāmu antidopinga noteikumu pārkāpumu gadījumā.
Modulis

Dati

sākot no dienas, kad
sportists ir izslēgts
no ADO pārbaužu
saraksta:

1. Sportists

Sportists (vispārīgi)

Glabāšanas
laiks

Vārds, uzvārds
Dzimšanas datums
Sporta veids
Dzimums
Tālruņa numurs(-i)
E-pasta adrese
Mājas adrese

Uz nenoteiktu laiku
Uz nenoteiktu laiku
Uz nenoteiktu laiku
Uz nenoteiktu laiku
10 gadi
10 gadi
10 gadi

Piezīmes
Sportista dati, kas ir nozīmīgi, ņemot vērā praktiskus
apsvērumus un daudzkārtējus pārkāpumus.
Šie dati nav īpaši sensitīvi.
Pārvalda ADO.
Šo informāciju var glabāt nenoteiktu laiku — Būtu jāļauj ADO
glabāt to sportistu datus, kas bija iekļauti to pārbaužu sarakstā.
Attiecībā uz elites sportistiem šī informācija jebkurā gadījumā ir
publiski pieejama.
10 gadi, ņemot vērā iespējamu ADNP. NAR/ NA (glabātais
paraugs) vai NAR
10 gadi, ņemot vērā iespējamu ADNP: NAR/ NA (glabātais
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Modulis

Dati

Glabāšanas
laiks

Piezīmes

Kritēriji

paraugs) vai NAR
10 gadi, ņemot vērā iespējamu ADNP: NAR/ NA (glabātais
paraugs) vai NAR
2. Atrašanās vieta
(izņemot sportista
pases programmu, skatīt
8. punktu)
Atrašanās vieta

Atrašanās vieta
Kļūmes
Neierašanās uz
pārbaudēm

sākot no dienas, uz
kuru attiecas dati:

Svarīgi ir saglabāt tikai nelielu daļu no atrašanās vietas
informācijas, taču nav iespējams noteikt, kuru daļu.

18 mēneši
18 mēneši
18 mēneši

Var būt svarīgi noteikt ADNP ar atpakaļejošu spēku
Svarīgi attiecībā uz trīs pārkāpumu konstatēšanu 12 mēnešu laikā.
Svarīgi attiecībā uz trīs pārkāpumu konstatēšanu 12 mēnešu laikā.

Nepieciešamība
Nepieciešamība
Nepieciešamība

ADNP gadījumā glabā kā daļu no disciplinārlietas dokumentiem
nenoteiktu laiku (skatīt 7. punktu).
3. Terapeitiskas lietošanas
atļauja

Terapeitiskas lietošanas
atļauja (TUE)

Terapeitiskas
lietošanas atļaujas
apstiprinājuma
veidlapas
TUE apliecinoša
medicīniskā
informācija
Informācija par TUE
nav iekļauta:
i) apstiprinājuma
veidlapā;
vai
ii) apliecinošajā

10 gadi no
apstiprinājuma
datuma
18 mēneši no
terapeitiskas
lietošanas atļaujas
termiņa beigām

Medicīniskās informācijas iznīcināšanas dēļ WADA nav
iespējams.
Pārskatīt TUE ar atpakaļejošu spēku pēc tam, kad šī atļauja ir
zaudējusi spēku.
TUE informācija galvenokārt ir medicīniska informācija un
tāpēc ir īpaši sensitīva.
Samērīgums
Pārvalda ADO/ TUEC.
/nepieciešamība
Samērīgums
Var būt svarīga atkārtotas pārbaudes gadījumā.
Zaudē nozīmi pēc TUE termiņa beigām, izņemot atkārtota
pieteikuma (un sensitīvas informācijas) gadījumā.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tulkojums  Valsts valodas centrs, 2014

20

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modulis

Dati

Glabāšanas
laiks

Piezīmes

Kritēriji

medicīniskajā
informācijā
4. Pārbaudes

Pārbaudes

Norīkojumi

no dokumenta
izveides datuma /
no pirmās norādes
par NAR, NF,
ADNP vai
parauga vākšana
18 mēneši / 10 gadi

Dopinga kontroles
veidlapa
Uzraudzības ķēde

18 mēneši / 10 gadi
18 mēneši / 10 gadi

A paraugs

Uz nenoteiktu laiku
/ 10 gadi
Uz nenoteiktu laiku
/ 10 gadi

Šie paraugi ir anonīmi, un tos var glabāt nenoteiktu laiku
zinātniskiem mērķiem.
NAR gadījumā un tad, ja paraugi ir identificējami, kā
maksimālais glabāšanas laiks būtu jānosaka 10 gadi.

no attiecīgo
dokumentu izveides
datuma:

Svarīgi, ņemot vērā vairākkārtējus pārkāpumus un analīzi ar
atpakaļejošu spēku.
Pārvalda ADO.

10 gadi

Negatīviem rezultātiem ir vēsturiska vērtība, un to glabāšana
varētu būt sportista interesēs.
Svarīgi, ņemot vērā daudzkārtējus pārkāpumus.
Svarīgi, ņemot vērā daudzkārtējus pārkāpumus.

B paraugs

6. Pārbaudes rezultāti /
rezultāti
pārvaldība
(veidlapas/dokumentācija) Negatīvi rezultāti
Rezultāti

18 mēneši, ja nav norādes par ADNP / 10 gadi, ja ir norāde par
iespējamu ADNP, ja paraugu glabā iespējamas atkārtotas
pārbaudes vajadzībām vai tad, ja tā paredzēta pases programmā.
18 mēneši, ja nav norādes par ADNP / 10 gadi, ja ir norāde par
iespējamu ADNP, ja paraugu glabā iespējamas atkārtotas
pārbaudes vajadzībām vai tad, ja tā paredzēta pases programmā.
18 mēneši, ja nav norādes par ADNP / 10 gadi, ja ir norāde par
iespējamu ADNP, ja paraugu glabā iespējamas atkārtotas
pārbaudes vajadzībām vai tad, ja tā paredzēta pases programmā.

Samērīgums/nepieciešamība
Samērīgums/nepieciešamība
Samērīgums/nepieciešamība

Tikai uz pozitīvajiem paraugiem attiecas iespējams privātuma
aspekts.
Pārvalda laboratorija

5. Paraugi (laboratorija)

Paraugi

Ilgstošai glabāšanai ir nozīme tikai NAR, NF, ADNP vai
glabātu paraugu gadījumā.
Pārvalda ADO.

NAR
NA

10 gadi
10 gadi

Samērīgums
Samērīgums

Samērīgums/nepieciešamība
Nepieciešamība
Nepieciešamība
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Modulis

Dati

Glabāšanas
laiks

7. Disciplinārie lēmumi
(ADNP)
Disciplinārie lēmumi

Piezīmes

Kritēriji

Svarīgi, ņemot vērā daudzkārtējus pārkāpumus.
Pārvalda disciplinārlietu izskatīšanas iestāde / sporta
federācija / ADO.
Sodi atbilstīgi
Kodeksam
Šķīrējtiesas
nolēmumi
Attiecīgā apliecinošā
dokumentācija /
dokumenti

Nenoteiktu laiku
Nenoteiktu laiku
Nenoteiktu laiku

Būtu jāglabā nenoteiktu laiku, ņemot vērā tās juridisko un
precedenta nozīmi.

Nepieciešamība
Samērīgums

8. Sportista bioloģiskā pase*
* Paraugu un rezultātu nošķiršana. Tā kā paraugus neizmanto, lai tiešā veidā konstatētu ADNP, paraugus neuzglabā, bet uzglabā tikai rezultātus.
* Asins analīzēm neizmanto A vai B paraugus.
* Tikai uz pozitīvajiem paraugiem attiecas iespējams privātuma aspekts. Bioloģiskās pases paraugi nav pozitīvie paraugi.
Rezultāti

Rezultāti

10 gadi no rezultātu
iegūšanas datuma

Atrašanās vieta

Atrašanās vieta

10 gadi no dienas,
uz kuru attiecas dati

Attiecībā uz bioloģisko pasi (asins modulis)
endokrīnajiem/steroīdajiem urīna moduļiem vai ilgstošu
izmeklējumu rezultātu glabāšanas laiks ir 10 gadi.
10 gadi, ja nepieciešams apliecināt netipiskus/ neraksturīgus
rezultātus / atspēkot sportista prasības.
Gadījumos, kad apstākļi attaisno negatīvo rezultātu glabāšanu to
turpmākai iekļaušanai bioloģiskajā pasē (asins modulis/
endokrīnie/ steroīdie urīna moduli): 10 gadi (nepieciešami tikai
attiecībā uz ierobežotu sportistu skaitu).

Nepieciešamība

Nepieciešamība
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