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FIȘĂ INFORMATIVĂ: Schimbări semnificative în SIPCIP 2021 

Procesare relevantă și proporțională 
● Organizațiile anti-doping (OAD) vor procesa 

informațiile personale acolo unde este relevant și 
proporțional, cu scopul de a efectua activități în 
domeniul anti-doping în temeiul Codului și al 
Standardelor Internaționale. 

Prelucrarea în conformitate cu un temei 
juridic valid  

● Consimțământul este unul dintre temeiurile 
juridice posibile pentru prelucrarea informațiilor 
personale în scopuri anti-doping. 

● Acolo unde se solicită consimțământul, acesta 
trebuie să fie specific și fără ambiguități. 
 
Dezvăluirea informațiilor personale 

● OAD-urile pot divulga informații cu caracter personal pentru a ajuta autoritățile de aplicare a 
legii sau autoritățile guvernamentale sau alte autorități, cu condiția ca informațiile personale 
să fie în mod rezonabil relevante pentru infracțiunea sau încălcarea în cauză și să nu poată fi 
obținute în alt mod rezonabil de către aceste autorități. 

● Organismele profesionale de reglementare sunt un astfel de tip de autoritate. 
 

 
Securitatea informațiilor personale 
 

● Experții individuali sau consultanții pot fi "agenți terță parte", care trebuie să fie supuși unor 
controale  contractuale și tehnice adecvate. 

● OAD-urile au flexibilitatea de a conduce evaluări pentru prelucrarea informațiilor personale 
sensibile și informațiile privind localizarea la o frecvență adecvată care să reflecte legile 
privind confidențialitatea și protecția datelor aplicabile, precum și orice modificări la o astfel 
de prelucrare. 

 
Retenţie 
 

● Anexa A la SIPCIP este principala referință pentru stabilirea perioadelor de păstrare. 
● WADA este singura responsabilă pentru implementarea timpilor de păstrare stabiliți în anexa 
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A în baza de date ADAMS. 
● Orice informație personală care nu este inclusă în anexa A trebuie păstrată de OAD doar cât 

este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin conform Codului, Standardelor 
Internaționale sau altfel impuse de lege. 

● Există două categorii de păstrare în anexa A: 12 luni sau 10 ani. Perioada de 12 luni se aplică 
pentru majoritatea informațiilor de localizare, anumitor documente incomplete și 
informațiilor legate de SUT. Perioada de 10 ani se aplică altor categorii de informații, deoarece 
este perioada în care poate fi inițiată o acțiune pentru o încălcare a regulilor antidoping 
(ADRV) conform Codului. 

● Păstrarea informațiilor de localizare în scopul pașaportului biologic al sportivului (ABP) (sub o                         
perioadă de păstrare de 10 ani) a fost redusă semnificativ la orașul, țara și localizarea în                               
competiție. 

● Ar trebui să se facă trimitere la Cod pentru a stabili dacă o probă biologică poate fi păstrată în 
scopuri științifice și în ce condiții. 
 
Drepturile participanților 
 

● Participanții sau alte persoane pot avea drepturi suplimentare în conformitate cu legile 
aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor, iar OAD-urile vor urma procesul 
descris în SIPCIP atunci când răspund la solicitările cu privire la astfel de drepturi. 

● OAD cu relația primară cu un participant sau o persoană care depune o cerere va fi în 
principal responsabilă pentru primirea și răspunsul la astfel de cerere. 

● WADA va răspunde în coordonare cu ADO-ul relevant dacă va primi o astfel de cerere. 
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