Az ADAMS rendszerben kezelt sportolói adatok köre*
*A WADA kötelező érvényű adatvédelmi szabályzata alapján.
* A hivatkozott adatok legkésőbb a meghatározott megőrzési időszak lejáratát követő naptári negyedév végéig törlendők.
* Praktikus okokból a megőrzési időszakok két kategóriába kerületek besorolásra: 18 hónap és 10 év.
* Az adatkezelés időtartama meghosszabbítható függőben lévő doppingvétség, doppingeljárás esetén.
Modul

Adat

Adatkezelés célja

1. Sportoló

Megjegyzések

Adatkezelés
időtartama

A sportoló adatai praktikus
okokból
és
többszörös
doppingvétség elkövetése miatt
relevánsak.

Attól
az
időponttól
kezdve,
hogy
a
sportoló a HUNADO
vizsgálati csoportjából
kikerült:

Kritérium

Alacsony kockázatú adatok.

Sportoló
(általános)

Név

A
sportoló
azonosítása.

általános

Születési idő
Sportág

Ezen
információk
elit
(profi)
sportolók esetében a sportolói
nyilvántartástól
függetlenül
is
nyilvánosak.

Nem
Telefonszám(ok)
Email-cím
Otthoni cím

2.Holléti
információk

(kivéve a biológiai

Határozatlan

Szükségesség

Határozatlan
Határozatlan
Határozatlan

Kapcsolattartás,
kapcsolatfelvétel,
doppingellenes
felvilágosító
(kizárólag
edukációs)
hírlevelek küldése

10 év mint általános elévülési idő
egy
lehetséges
doppingvétség
megvalósulása miatt.

10 év

Szükségesség

10 év
10 év

A holléti információk csupán
elenyésző
részének
a
megőrzése
lenne
releváns,
ugyanakkor
ezen
releváns
részek
előre
történő

Az
esemény
felmerülésének
időpontjától számított:

1

útlevél
programot,
8. pont)

meghatározása
lenne.

lásd:

lehetetlen

Holléti
információ
szolgáltatás
elmulasztása

Egy esetleges doppingvétség
elkövetésének
megállapításához
szükséges
adat.

3 mulasztás 12 hónap alatt történő
regisztrálása
doppingvétségnek
számít.

18 hónap

Szükségesség

Sikertelen mintavétel

Egy esetleges doppingvétség
elkövetésének
megállapításához
szükséges
adat.

3 mulasztás 12 hónap alatt történő
regisztrálása
doppingvétségnek
számít.

18 hónap

Szükségesség

Doppingvétség
megvalósulása
esetén határozatlan időre történő
megőrzés, lásd: a „fegyelmi ügyek”
alatt (7. pont).

3.
TUE
(gyógyászati
célú
mentesség)

Az
orvosi
információk
megsemmisítése
megakadályozná a gyógyászati
célú mentességek (TUE) WADA
által
történő
utólagos
felülvizsgálatát, azt követően,
hogy a TUE érvényessége lejárt.
A
TUE
információk
többségükben
egészségügyi
adatok, ezért azok kezelése
magas kockázatú.

A HUNADO, illetve a HUNADO
TUE Bizottsága által kezelt
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adatok.
TUE

TUE
megadásával
kapcsolatos
nyomtatványok
(kérelem, határozat)

Gyógyászati célú mentesség
megadása a sportoló részére.

Releváns lehet a minta elévülési
időn belül történő megismételt
vizsgálata (reanalízis) esetén.

10 év, a TUE engedély
megadásától

Szükségesség,
arányosság

Gyógyászati célú mentesség
megadása a sportoló részére.

Elveszti a relevanciáját a TUE
lejárata után, kivéve, ha a kérelem
ismételt módon benyújtásra kerül.

18
hónap
a
érvényességének
végétől

Szükségesség,
arányosság

A hosszú távú mintamegőrzés
elrendelése
csak
pozitív
vizsgálati eredmény, atipikus
eredmény, doppingvétség vagy
tárolt
minta/minták
esetén
releváns.

A
dokumentáció
elkészültének
dátumától / az pozitív
vizsgálati
eredmény,
ATP,
doppingvétség
első indikációjától vagy
a
mintavételtől
számított

TUE kiegészítő orvosi
dokumentáció

TUE információ, amely
nem szerepel

TUE
a

(i)
a
beleegyező
nyomtatványon;
vagy
(ii) a kiegészítő orvosi
információban.

4.
Doppingellenőrz
és

A hatáskörrel rendelkező ADO
kezeli.

Doppingellenőrzé

Kiküldetési
nyomtatvány (mission

Doppingellenőrzés elvégzése

18 hónap/ 10 év

Szükségesség,

3

s

order)

arányosság

Doppingellenőrzési
űrlap

Doppingellenőrzés elvégzése

„Chain
of
custody”
nyomtatvány (a minta
integritásának
alátámasztásául
szolgáló dokumentum
az
ellenőrzés
különböző
szakaszaiban)

A sportolótól származó minta
integritásának
a
védelme,
illetve ennek dokumentálása.

5.
Laboratóriumi
minták

18 hónap, amennyiben nem történt
doppingvétség
/
10
év
doppingvétség
megvalósulása
esetén, ha a minta a lehetséges
újraanalizálás
céljából
kerül
tárolásra, vagy ha része a biológiai
útlevél-programnak.

18 hónap/ 10 év

Szükségesség,
arányosság

18 hónap/ 10 év

Szükségesség,
arányosság

Határozatlan idő / 10
év

Arányosság

Határozatlan idő / 10
év

Arányosság

Csak a pozitív minták vethetnek
fel adatvédelmi kérdéseket.
A laboratórium kezeli.

Minták

6. Vizsgálati
eredmények,
eredménykezel
és

A minta

Doppingvétség megállapítása,
doppingellenes
tudományos
kutatás

B minta

Doppingvétség megállapítása,
doppingellenes
tudományos
kutatás

Pozitív vizsgálati eredmény esetén,
továbbá, ha a minta azonosítható,
10 év a maximális megőrzési idő.

Ezen minták alapján a sportolók
nem beazonosíthatók (névtelenek),
és
határozatlan
időtartamra
szólóan
megőrizhetők
doppingellenes
(tudományos)
kutatás céljából.

A többszörös doppingvétségek
és a visszamenőleges elemzés
elvégzése
céljából
releváns

A
releváns
dokumentumok
kiállításától számított:
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(űrlapok/doku
mentáció)

adat.

Negatív eredmények

Pozitív
eredmény

vizsgálati

Doppingvétség megállapítása
elévülési időn belül.
Sportolói
által
történő
felhasználás (védekezés) egy
esetleges doppingeljárásban.

A
doppingvétségek
általános
elévülési ideje 10 év, ez alatt a
minták újravizsgálhatók. A negatív
eredmények
történeti
értékkel
rendelkeznek, és a megtartásuk a
sportoló érdekében állhat (pl.:
védekezés egy doppingeljárásban).

Atipikus eredmény

7.
Fegyelmi
ügyek

10 év

Szükségesség,
arányosság

10 év

Szükségesség

10 év

Szükségesség

Határozatlan

Szükségesség,
arányosság

Határozatlan

Szükségesség,
arányosság

Határozatlan

Szükségesség,
arányosság

A többszörös doppingvétségek
megállapításához
szükséges
adatok.

(doppingvétség
ek)

8. A sportoló
biológiai
útlevele*

A
Nemzetközi
Doppingellenes
Szabályzat
szerint
kiszabott szankciók

Többszörös
doppingvétség
megállapítása.

Választottbírósági,
bírósági döntések

Többszörös
doppingvétség
megállapítása.

Alátámasztó
dokumentumok

Többszörös
doppingvétség
megállapítása,
a
tényállás
megállapítása.

Egy
esetleges
doppingvétség
megállapításán
túl
precedens
értékkel is bírnak.

* Miután a minták doppingvétség megállapítására önmagukban nem használandók, azok nem kerülnek tárolásra, csupán az eredmények.

5

Eredmények

Eredmények

Doppingvétség megállapítása

Holléti
információk

Holléti információk

Előre
be
nem
doppingellenőrzések
lefolytatása.

jelentett

A
biológiai
útlevél
alapján
doppingvétség
megállapítása
lehetséges.
A
doppingvétség
megállapítása körében a holléti
információk
fontos
információt
tartalmazhatnak.

10 év az eredmények
kiadásának
időpontjától.

Szükségesség

10
év
az
adatok
megszerzésének
időpontjától.

Szükségesség

Doppingvétség megállapítása.
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