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Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů 
 
zřízená podle směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995, 
 
s ohledem na článek 29 a čl. 30 odst. 1 písm. a), čl. 30 odst. 3 uvedené směrnice a na čl. 15 
odst. 3 směrnice 2002/58/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. července 2002, 
 
s ohledem na článek 255 Smlouvy o ES a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského 
parlamentu, Rady a Komise, 
 
s ohledem na svůj jednací řád, 
 
přijala tento dokument: 
 
 
1. Úvod a souvislosti 
 
Ve svém prvním stanovisku k tomuto tématu1 přezkoumala pracovní skupina slučitelnost 
návrhu Mezinárodního standardu pro ochranu soukromí a osobních údajů (dále jen „standard 
pro ochranu soukromí“ nebo „standard“) s minimální úrovní ochrany vyžadovanou 
evropskými právními předpisy o ochraně údajů. Vyjádřila sice svou podporu řadě aspektů 
standardu, včetně odkazu na směrnici 95/46/ES, nedospěla však k závěru, že je slučitelný 
s minimální úrovní ochrany podle uvedené směrnice, a předložila některá doporučení. 
 
Návrh standardu byl od té doby změněn a platí od 1. ledna 2009. V reakci na předcházející 
žádosti pracovní skupiny o upřesnění poskytla Světová antidopingová agentura (WADA) 
doplňující informace. 
 
Pracovní skupina vítá skutečnost, že některé její připomínky byly začleněny do standardu pro 
ochranu soukromí2. 
Lituje však, že nebyly vzaty v úvahu její další připomínky (viz. odstavec 3.2). 
 
Toto stanovisko se týká otázek, které podle názoru pracovní skupiny zůstanou i nadále 
problémem v rámci  evropských požadavků na ochranu soukromí a osobních údajů, nebudou-
li provedena přesná zjištění ohledně přiměřenosti. Konstatuje, že standard výslovně uvádí 
zásadu, podle níž se společný minimální soubor pravidel stanovený tímto standardem 
vztahuje na antidopingové organizace, aniž je dotčeno použití přísnějších pravidel nebo 
norem, které bude možná nutné dodržovat podle vnitrostátních právních předpisů. 
 
                                                 
1  Stanovisko 3/2008 ze dne 1. srpna 2008 k návrhu Mezinárodního standardu pro ochranu soukromí v rámci Světového 

antidopingového kodexu (WP 156) http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp156_en.pdf 
 
2  Pozměněná definice „zpracování citlivých údajů“ (která již neobsahuje politické názory, náboženské nebo filozofické 

přesvědčení a odborovou příslušnost, jejichž význam v boji proti dopingu pracovní skupina zpochybnila (3.2)) a 
upřesnění uvedené v článku 6.2. Pracovní skupina rovněž konstatovala, že článek 6 byl přeformulován a kromě souhlasu 
– od nynějška informovaného souhlasu – nyní také stanoví, že „osobní údaje“ se zpracovávají, „pokud to právní úprava 
výslovně dovoluje“. Upozornila také na další změny podle jejích připomínek, mimo jiné na to, že byly vypracovány 
poznámky k článku 9.2, že v článku 11.2 byla vypuštěna slova „zjevně svévolné“ v souvislosti s výkonem práva na 
přístup a že práva účastníků podat stížnost u mezinárodní antidopingové organizace jsou nyní stanovena v článku 11.5. 

 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp156_en.pdf
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Mezinárodní úmluva UNESCO o dopingu ve sportu z roku 2005, která byla ratifikována 25 
z 27 členských států EU, byla uzavřena s cílem schválit činnost agentury WADA na 
mezinárodní úrovni. Úmluva se nedotýká práv a povinností signatářů vyplývajících 
z ostatních dohod uzavřených dříve (článek 6). Podporuje spolupráci mezi státy za určitých 
podmínek a vždy podléhá vnitrostátnímu právu, a to směrnici 95/46/ES a prováděcím 
předpisům členských států. Podle práva ES jsou ustanovení mezinárodní dohody, která jsou 
neslučitelná s právem ES, podřízena právu ES. Úmluva UNESCO neobsahuje konkrétní 
odkazy ani na základní práva obecně, ani na práva na ochranu údajů jednotlivě. 
 
Pracovní skupina nemůže omezit své připomínky pouze na standard pro ochranu soukromí. 
Protože standard pro ochranu soukromí obsahuje četné odkazy na kodex WADA a na 
databázi ADAMS (viz. článek 2.2), je nutné jej přezkoumat v širší souvislosti s jeho 
uplatňováním. Stanovisko proto po připomenutí hlavních rysů systému vyvinutého agenturou 
WADA (bod 2) zmiňuje podrobněji tyto otázky: místo pobytu (3.1), nezačleněné připomínky 
z prvního stanoviska (3.2), důvody pro zpracování (3.3), předávání údajů do databáze 
ADAMS v Kanadě a do jiných zemí mimo EU (3.4), doby uchování údajů (3.5) a sankce 
(3.6). 
 
Správci v EU, například vnitrostátní antidopingové organizace, národní či mezinárodní 
sportovní federace a olympijské výbory, mohou z tohoto stanoviska vyvodit jisté právní meze, 
které existují pro zpracování osobních údajů sportovců (a dalších subjektů údajů). Pracovní 
skupina zdůrazňuje, že správci v EU jsou odpovědni za zpracování osobních údajů 
v souladu s vnitrostátním právem, a proto nesmí přihlížet ke Světovému 
antidopingovému kodexu a k mezinárodním standardům, pokud odporují vnitrostátním 
právním předpisům. Pracovní skupina těmto správcům doporučuje vyžádat si právní 
poradenství, aby plně porozuměli všem relevantním otázkám, zejména použitelnosti 
vnitrostátních státních předpisů. 
 
 
2. Popis hlavních rysů antidopingového systému agentury WADA 
 

2.1 Mezinárodní souvislosti 
 
Agentura WADA je nadace založená podle švýcarského práva, jejímž cílem je podporovat a 
koordinovat na mezinárodní úrovni boj proti dopingu ve všech druzích sportu a při 
naplňování tohoto cíle spolupracovat s mezivládními organizacemi, vládami, veřejnými 
orgány a jinými veřejnými a soukromými subjekty bojujícími proti dopingu ve sportu. Přijala 
kodex WADA, jehož součástí je řada standardů, včetně standardu pro ochranu soukromí3. 
Účelem tohoto kodexu je zajistit harmonizované, koordinované a účinné antidopingové 
programy na mezinárodní a vnitrostátní úrovni ve vztahu k odhalování, odstrašování a 
prevenci dopingu. Kodex byl přijat mezinárodními federacemi sportů pěstovaných v EU a 
vnitrostátními antidopingovými organizacemi všech členských států EU. 
 

                                                 
3  Dosud bylo přijato pět standardů: Seznam zakázaných látek a zakázaných metod, Mezinárodní standard pro testování, 

Mezinárodní standard pro laboratoře, Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky a Mezinárodní standard pro 
ochranu soukromí a osobních údajů. 
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2.2 Kodex, antidopingové kontroly a databáze ADAMS 
 
Kodex WADA kromě jiného vyžaduje, aby antidopingové organizace prováděly výběr 
sportovců pro začlenění do registru pro testování a získávaly od nich také informace o místě 
pobytu. 
 
Agentura WADA vyvinula a kontroluje on-line systém správy a řízení („ADAMS“), databázi 
nacházející se v kanadském Montrealu.4 Jeho prostřednictvím působí jako „informační 
středisko“ pro údaje týkající se dopingových kontrol. Antidopingové organizace, které mají 
zájem, mohou databázi ADAMS užívat jako nástroj pro sdílení údajů, i když informace 
naznačují, že agentura WADA má časem v úmyslu stanovit povinné užívání databáze 
ADAMS.  
 
Užívání je upraveno standardní dohodou mezi agenturou WADA a antidopingovými 
organizacemi, která antidopingovým organizacím umožňuje vytvořit v databázi ADAMS 
profil sportovců zařazených do registru pro testování a zakládá právo poskytnout 
„požadovaný přístup“ k profilu a „dalším údajům“ o sportovci kterékoli antidopingové 
organizaci, kterou kodex opravňuje testovat daného sportovce. Profil musí obsahovat registr 
pro testování, do něhož sportovec náleží; jméno (jméno, příjmení); datum narození; pohlaví; 
státní občanství; sportovní příslušnost; seznam sportů a disciplín, v nichž sportovec soutěží; 
seznam všech antidopingových organizací oprávněných k přístupu k údajům týkajícím se 
dopingových kontrol sportovce a označení udávající, zda sportovec soutěží na mezinárodní 
úrovni. Jméno, datum narození, pohlaví a sportovní příslušnost sportovce lze sdělovat jiným 
uživatelům databáze ADAMS. 
 
Podle dohody jsou antidopingové organizace povinny zajistit, aby sportovci poskytovali do 
databáze ADAMS své údaje o místě pobytu a aktualizovali je a umožnili přístup k těmto 
údajům, a to i kterékoli jiné antidopingové organizaci, která podle kodexu může sportovce 
testovat. Antidopingové orgány jsou navíc povinny oznamovat do databáze ADAMS všechny 
údaje týkající se dopingových kontrol a všechna rozhodnutí udělující výjimku pro 
terapeutické použití a poskytnout agentuře WADA přístup ke všem výjimkám pro 
terapeutické použití obsaženým v databázi ADAMS. (V některých případech se sportovci 
mohou obrátit na své příslušné antidopingové organizace se žádostí o výjimku pro 
terapeutické použití v souvislosti s používáním jinak zakázaných látek). 
 
Doba uchovávání údajů činí „alespoň“ osm let (s výjimkou údajů o místě pobytu, jejichž doba 
uchovávání je osmnáct měsíců). Maximální doba uchovávání zjevně stanovena není. 
 
Dohoda vyžaduje, aby antidopingové organizace vzaly na vědomí, že souhlas sportovce sice 
není nutný pro vytvoření profilu sportovce, že však „může“ být vyžadován podle platných 
právních předpisů o ochraně soukromí. Antidopingové organizace jsou povinny opatřit si 
všechny potřebné souhlasy sportovců jak v zájmu agentury WADA, tak i ve svém vlastním 
zájmu, a zbavit agenturu WADA odpovědnosti za jakékoli nároky uplatněné vůči ní 
v důsledku nezískání potřebného souhlasu sportovce. 
 
Jeden článek je věnován ochraně údajů a zakazuje, aby antidopingové organizace poskytovaly 
jakékoli údaje jakékoli osobě v rámci svých organizací jinak než na základě zásady 
opodstatněné potřeby, a i v tom případě pouze v souladu s cílem kodexu WADA. Musí 

                                                 
4  Viz. internetová stránka agentury WADA: http://www.wada-ama.org 

http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/
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shromažďovat, zpracovávat a poskytovat údaje pouze pro účel, pro který byly shromážděny, 
informovat příjemce těchto informací o důvěrné povaze údajů, vést příjemce k důvěrnému 
zacházení s těmito údaji a uzavřít s příjemci písemnou dohodu o zachování jejich důvěrnosti. 
Mohou poskytovat údaje osobám uvedeným buď v dohodě nebo v kodexu. 
 
Agentura WADA může zpracovávat údaje pro účely plnění povinností antidopingových 
organizací v rámci kodexu. Rovněž může poskytovat údaje, s výhradou smluvních kontrol a 
souhlasu antidopingových organizací, jakýmkoli třetím poskytovatelům služeb, které může 
zapojit do správy a řízení databáze ADAMS, nebo jak stanoví platné právní předpisy a 
zákony nebo orgán veřejné moci. 
 
Antidopingové organizace jsou odpovědné za provedení přiměřených bezpečnostních opatření 
k zabránění neoprávněnému přístupu k údajům uchovávaným v databázi ADAMS. V případě 
zničení, ztráty, poškození nebo nesprávného předání údajů, které jsou v držení agentury 
WADA, vynaloží WADA přiměřené úsilí o obnovení nebo regeneraci ztracených údajů, za 
žádných okolností však nenese odpovědnost za zničení, ztrátu, poškození nebo nesprávné 
předání údajů v důsledku nesprávného užívání databáze ADAMS antidopingovou organizací 
nebo sportovcem. 
 
Strany na základě dohody uznávají, že jsou odpovědné za dodržování příslušných právních 
předpisů o ochraně osobních údajů a soukromí. Antidopingové organizace proto musí 
dodržovat platné právní předpisy na ochranu údajů. 
 
Neexistuje zvláštní dohoda použitelná pro národní sportovní organizace a mezinárodní 
federace (na rozdíl od antidopingových organizací); podstatné otázky se však zdají být stejné. 
Většina mezinárodních federací má sídlo ve Švýcarsku. 
 
Vlastní dohoda je formulována tak, že se řídí švýcarským právem. 
 
Pro účely tohoto stanoviska se opomíjí otázka správce údajů/zpracovatele údajů, pokud jde o 
zvláštní zpracování, i když by tato otázka mohla být důležitá zejména pro orgány mimo EU 
působící jako správci údajů v EU. 
 
 
3. Zvláštní otázky 
 

3.1 Místo pobytu 
 
Jak již bylo uvedeno, sportovci určení svou mezinárodní federací nebo vnitrostátní 
antidopingovou organizací k začlenění do registru pro testování musí podle kodexu WADA a 
Mezinárodního standardu pro testování poskytovat přesné informace o současném místě 
pobytu. Tyto informace by měly být přístupné antidopingové organizaci prostřednictvím 
databáze ADAMS. Tato ustanovení se přímo týkají pravidel pro ochranu údajů stanovených 
ve standardu pro ochranu soukromí (viz. článek 2.0). 
 
Poskytování těchto údajů je odůvodněno hlavně potřebou uskutečňovat účinné programy 
testování mimo soutěž. Tento požadavek však bude splněn zpracováváním pouze podstatných 
a přiměřených osobních údajů v souladu se zásadami ochrany údajů. Antidopingová úmluva 
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Rady Evropy (1989)5 v tomto ohledu stanoví, že antidopingové kontroly by se měly provádět 
ve vhodnou dobu a vhodnými metodami bez nepřiměřeného zasahování do soukromého 
života sportovce či sportovkyně (čl. 7 odst. 3 písm. a) a odstavec 74 důvodové zprávy). 
 
S přihlédnutím k výše uvedenému by poskytované informace týkající se místa pobytu a 
termínů kontrol měly být jasně stanoveny se zohledněním požadavků zásad nezbytnosti a 
přiměřenosti, pokud jde o účely testování mimo soutěž, a zamezením shromažďování 
informací, které by mohlo vést k nepřiměřenému zasahování do soukromého života sportovců 
nebo odhalit citlivé údaje o sportovcích a/nebo třetích osobách (například jejich příbuzných). 
 
Zpracování relevantních a přiměřených osobních údajů by mělo začít analýzou toho, kterým 
sportovcům hrozí potenciální riziko užívání dopingu a jakým způsobem. Agentura WADA 
poskytuje antidopingovým organizacím nástroje k provedení takové analýzy rizik 
(Mezinárodní standard pro testování, článek 4.4). Pracovní skupina chce zdůraznit, že na této 
analýze rizik by mělo být založeno sestavování registru pro testování. K faktorům 
ovlivňujícím výběr registru pro testování patří kromě jiného druh sportu, v němž sportovec 
soutěží (například v souvislosti s druhem zakázaných látek nebo metod, které mohou být 
v takovém sportu používány pro zvýšení výkonu sportovců, a v souvislosti s kulturou 
nepoužívání zakázaných látek nebo metod), úroveň, na které sportovec soutěží, osobní 
rizikové faktory sportovců. 
 
Analýza rizik, a zejména výše uvedené faktory, mají zohledňovat také rozsah údajů o místě 
pobytu, které mají být od určitých sportovců požadovány. Pracovní skupina s potěšením 
obecně konstatuje, že kodex a Mezinárodní standard pro testování, článek 11.3, nevyžadují 
údaje o místě pobytu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. To by bylo nejen nepřiměřené, ale vedlo 
by to i k povinnosti poskytovat citlivé údaje, protože sportovci, stejně jako ostatní osoby, 
například chodí do kostela, vyhledávají lékařskou pomoc a/nebo navštěvují schůze 
politických stran; a pokud jde o místo pobytu, zpravidla není důvod k povinnému 
zpracovávání citlivých údajů.  
 
Pracovní skupina má za to, že je přiměřené vyžadovat osobní údaje během specifického 
šedesátiminutového časového intervalu a vyplnění názvů a adres všech míst, kde sportovec 
bude trénovat, pracovat nebo provádět jinou pravidelnou činnost (související jen s obvyklým 
programem sportovce, viz. článek 11.3 Mezinárodního standardu pro testování). Uvedené 
příklady ukazují, že informace o čtyřech hodinách denně, nehledě na šedesátiminutový 
časový interval a bydliště, jsou považovány za přiměřené.6 Pracovní skupina proto očekává, 
že agentura WADA nebude požadovat, aby antidopingové organizace shromažďovaly více 
údajů o místě pobytu, než je popsáno výše. 

Dotazy na jakoukoli pravidelnou činnost jinou než soutěž a trénink by kromě toho mohly být 
považovány za nepřiměřené, pokud by byly kladeny jiným než vrcholovým sportovcům 
účastnícím se národních a mezinárodních soutěží. Důvodem je to, že sama agentura WADA 
naznačila, že „[f] pro sportovce soutěžící na nižší úrovni jsou pravidla mnohem volnější. Pro 
tyto sportovce by mohly pravděpodobně stačit údaje o místě pobytu s omezením na místa 
soutěží a tréninků a časy, nebyl by to však „nejúčinnější“ způsob testování z pohledu 
agentury WADA“7. Otázka, zda existuje důvod ke zpracování osobních údajů, však není 
otázkou „účinnosti“, ale spíše otázkou „nezbytnosti“. 
                                                 
5  Viz. internetová stránka Rady Evropy (STE č. 135). http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/135.htm 
6  Viz. například poznámky k čl. 11.3.1 písm. e) Mezinárodního standardu pro testování. 
7  Viz. s. 6 „Odpovědi agentury WADA pracovní skupině zřízené podle článku 29“, 30. ledna 2009. 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/135.htm
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Agentura WADA by kromě toho měla znovu uvážit požadavek na vyplňování bydliště 
(dokonce i přechodného bydliště) pro každý den následujícího čtvrtletí (čl. 11.3.1 písm. d) 
Mezinárodního standardu pro testování), protože se jeví jako sporný vzhledem k tomu, že 
v případě testování bez předchozího oznámení „se dopingový komisař pokusí zjistit místo, kde 
se sportovec zdržuje, v době mezi sedmou a dvacátou druhou hodinou“ (článek 2.2 směrnice 
pro testování mimo soutěž z června 2004). Na základě výše uvedených připomínek ke 
sportovcům nižších úrovní by to bylo relevantní zejména pro tyto sportovce. 
 
Sportovci by dále měli být informováni o tom, které osobní údaje jsou povinni poskytovat: 
v oznámení, které sportovec obdrží, musí být výslovně uvedeno, zda je poskytování 
podrobných informací o místě pobytu sportovců dobrovolné nebo povinné a jaké důsledky 
vyplynou z neposkytnutí těchto informací. 
 

3.2 Některé nezačleněné připomínky z prvního stanoviska (WP 156) 
 
3.2.1 Výrazy a definice užívané v kodexu a ve standardu 
 

• Účastník - osoba 
Pracovní skupina se domnívá, že pojem „účastník“ – jak je definován v kodexu a ve standardu 
pro ochranu soukromí – je příliš restriktivní na to, aby zaručil ochranu jakékoli osoby, jejíž 
údaje lze v rámci provádění kodexu zpracovávat. V této souvislosti upozorňujeme, že kodex, 
mimo jiné v různých článcích týkajících se jednání k porušení antidopingových pravidel a ke 
zveřejnění porušení, používá neomezující výraz „osoba“ (například články 8 a 14 kodexu). 
Poskytování údajů stanovené v článku 7 a práva stanovená v článku 11 standardu pro ochranu 
soukromí se však omezují na „účastníky“. Pracovní skupina sice uznává, že poskytovat 
osobní údaje agentuře WADA budou povinni pouze sportovci a jejich doprovodný personál, 
avšak k zamezení případných nejasností by napomohlo jednotné užívání výrazů v celém 
standardu pro ochranu soukromí i v kodexu. 
 

• Třetí osoba 
Není definován výraz „třetí osoba“ užívaný mimo jiné v článku 14.6 kodexu a v článku 8.3 
standardu pro ochranu soukromí. Pracovní skupina doporučuje stanovit definici. 
 

• Osobní údaje 
Článek 3.2 standardu definuje osobní údaje jako „údaje, zejména citlivé osobní údaje, týkající 
se identifikovaného nebo identifikovatelného účastníka“. Především na základě připomínek 
uvedených výše doporučuje pracovní skupina rozšířit tuto definici a hovořit spíše o 
„jednotlivci“ než o „účastníkovi“. 
Pokud jde o anonymizaci osobních údajů (uvedenou například v článku 10 standardu), 
odkazuje pracovní skupina na své stanovisko 4/2007 k pojetí osobních údajů pro pochopení 
pojmů „anonymizace / anonymní údaje“ podle směrnice. 
Pracovní skupina poznamenává, že standard pro ochranu soukromí neposkytuje s výjimkou 
článku 9 (Zachování bezpečnosti osobních údajů) další záruky ochrany zdravotních a 
soudních údajů zpracovávaných v rámci antidopingových činností. 
 

• Zástupci, kteří jsou třetími osobami 
Pracovní skupina se domnívá, že pojem „zástupci, kteří jsou třetími osobami“ užívaný 
v článku 4.1 standardu zahrnuje subdodavatele ve smyslu čl. 2 písm. e) směrnice 95/46/ES.  
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Na tomto předpokladu jsou založeny další připomínky týkající se tohoto pojmu (viz 
připomínky k bezpečnosti zpracování, které se vztahují k článku 9.4 standardu). Rozsah 
tohoto pojmu je třeba přesně vymezit. 
 
3.2.2  Účely zpracování osobních údajů 
 
Konkrétní účely zpracování údajů prováděného podle kodexu je třeba vymezit a specifikovat. 
Pouhý odkaz na zpracování údajů antidopingovými organizacemi „v rámci jejich 
antidopingových činností“ (článek 4.1 standardu pro ochranu soukromí) a formulace uvedená 
v článku 5.1 téhož standardu („antidopingové organizace zpracovávají osobní údaje, pouze 
pokud je to nezbytné a vhodné pro plnění jejich povinností podle kodexu a mezinárodních 
standardů“) nejsou dostačující. Článek 5.3 poukazuje na řadu účelů, pro které se údaje mohou 
zpracovávat. Je nejasné, jak tyto různě formulované účely chápat, a proto pracovní skupina 
doporučuje tento bod objasnit. Podobně by mohly být upřesněny účely poskytování osobních 
údajů jiným antidopingovým organizacím uvedeným v článku 8.1. 
 
Pracovní skupina kromě toho zdůrazňuje nutnost dodržovat „zásadu účelovosti“ a požadavek 
slučitelnosti dalšího zpracování údajů s původním účelem, pro který byly údaje 
shromažďovány. 
 
3.2.3  Nezbytnost a přiměřenost osobních údajů 
 
Standard pro ochranu soukromí nerozlišuje různé kategorie osob, jichž se týká (sportovce, 
doprovodný personál, třetí osobu). Uplatnění zásady přiměřenosti však bude záviset na 
kategorii, do které osoba patří. Proto je třeba standard pro ochranu soukromí v tomto ohledu 
upravit.  
 
Článek 5.3 standardu by měl specifikovat osobní údaje nebo kategorie osobních údajů 
nezbytné pro dosažení účelů uvedených v písmenech a), b) a c) se zohledněním požadavků 
zásad nezbytnosti a přiměřenosti. Jak bylo uvedeno výše, bude se provádění těchto zásad lišit 
podle kategorie osob, jejichž údaje se budou zpracovávat (sportovec, doprovodný personál).  
 
3.2.4  Přesnost osobních údajů 
 
Článek 5.4 standardu stanoví, že zpracované osobní údaje musí být přesné, úplné a 
aktualizované. Poslední věta tohoto odstavce však zjevně oslabuje tuto povinnost vůči 
antidopingovým organizacím. Zdá se, že tuto povinnost dokonce přesouvá ze správce údajů 
na subjekt údajů8. Připomínka toto přesunutí spíše potvrzuje. Pracovní skupina v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že podle čl. 6 písm. d) směrnice musí být přijata veškerá rozumná 
opatření, aby nepřesné nebo neúplné údaje s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány 
nebo později zpracovávány, byly vymazány nebo opraveny. Tuto povinnost nese správce 
údajů na základě žádosti subjektů údajů o nápravu, je-li to nezbytné. 
 
3.2.5  Informace pro účastníky 
 
Pracovní skupina upozorňuje na požadavky článků 10 a 11 směrnice 95/46/ES, zejména na 
požadavek poskytnout kromě totožnosti správce údajů i totožnost jakéhokoli jeho zástupce. 

                                                 
8  „(…). Ačkoli to nutně nevyžaduje, aby antidopingové organizace ověřovaly přesnost všech osobních údajů, které 

zpracovávají, jsou antidopingové organizace přesto povinny co nejdříve opravit či změnit osobní údaje, o nichž vědí 
jistě, že jsou nesprávné nebo nepřesné“. 
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Článek 7.2 standardu stanoví, že nejsou-li od účastníka shromážděny osobní údaje, jsou 
účastníci informováni „co nejdříve“. Pro splnění požadavků směrnice (čl. 11 odst. 1) musí být 
tyto informace sděleny po zaznamenání údajů nebo, počítá-li se se sdělením údajů třetí osobě, 
nejpozději při jejich prvním sdělení.  
 
Pracovní skupina dále uvádí, že podle poznámek k článku 7.2 se použitím formulace „by měl 
(..) mít přiměřený přístup k informacím...“ oslabuje právo subjektů údajů na informace. 
Připomíná, že právo subjektu údajů být informován je zásadní a je součástí požadavku na 
průhlednost zpracování údajů. Poznámky k článku 7.2 dále stanoví, že každá antidopingová 
organizace by měla zajistit, aby její zpracování osobních údajů bylo pro účastníky přiměřeně 
průhledné. Pracovní skupina doporučuje odstranit slovo „přiměřeně“. Poznámky stanoví 
(časově omezenou) výjimku z poskytování informací. Pracovní skupina sice chápe souvislosti 
výjimky, chce však v tomto ohledu určit příslušná pravidla: upozorňujeme, že směrnice 
95/46/ES umožňuje ve výjimečných případech omezit poskytování informací, ukáže-li se, 
zejména u zpracování pro účely statistiky nebo historických či vědeckých výzkumů, že 
informování subjektu údajů není možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí, nebo pokud 
právní předpisy výslovně upravují zaznamenávání nebo sdělování údajů“. Tato omezení by 
měla být vykládána restriktivně.  
 
A na závěr, pracovní skupina prostudovala páté vydání průvodce sportovce, který je dostupný 
na internetové stránce Světové antidopingové agentury (WADA)9. Doporučuje doplnit příští 
vydání o sedmou část týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů sportovců. To 
by jen přispělo k lepší informovanosti sportovců. 
 
3.2.6  Práva účastníků na osobní údaje 
 
Standard počítá s právem přístupu pro sportovce a jejich doprovodný personál. Podle článku 
12 směrnice má subjekt údajů právo získat od správce údajů informace týkající se alespoň 
účelů zpracování, kategorií údajů, na které se zpracování vztahuje, a příjemců nebo kategorií 
příjemců, kterým jsou údaje sdělovány. Tyto prvky nejsou ve standardu obsaženy. 
 
Standard stanoví, že antidopingové organizace nemají v některých případech povinnost 
odpovídat na žádosti o přístup. Pracovní skupina v tomto ohledu konstatuje, že zvlášť neurčitě 
formulovaná výjimka v článku 11.1 standardu (pokud by to v konkrétním případě 
neznamenalo střet se schopností antidopingové organizace plnit své závazky podle kodexu) se 
na první pohled nezdá být v souladu s články 12 a 15 směrnice. Pracovní skupina bere 
v tomto ohledu na vědomí vysvětlení poskytnuté agenturou WADA, že tato výjimka se 
vztahuje na osobní údaje shromažďované v souvislosti s porušením antidopingových postupů 
a na informace zpracovávané při plánování antidopingových testů. Má však za to, že a priori 
není důvod odepřít přístup k informacím týkajícím se údajů v souvislosti s porušením 
antidopingových postupů. 
 
Výjimka formulovaná v článku 11.2 (žádosti, které jsou z hlediska svého rozsahu nebo 
četnosti zjevně přehnané či představují z hlediska nákladů nebo úsilí neúměrné zatížení) se 
rovněž na první pohled nezdá být v souladu s články 12 a 15 směrnice. 
 

                                                 
9  Průvodce sportovce, páté vydání, k dispozici na internetové stránce http://www.wada-ama.org 
 

http://www.wada-ama.org/
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Pokud jde o články 11.1 a 11.2, pracovní skupina konstatuje, že jakékoli omezení práva na 
přístup je přípustné pouze tehdy, odpovídá-li ustanovením článku 13 směrnice, kterým se 
členským státům povoluje přijímat legislativní opatření s cílem omezit rozsah této povinnosti 
v míře nezbytné pro zachování zájmů uvedených v daných ustanoveních. 
 
Pracovní skupina s uspokojením konstatuje, že účastníci v případě zamítnutí výkonu jejich 
práva na přístup obdrží písemné důvody zamítnutí. Připomíná však, že toto zamítnutí je 
přípustné pouze za podmínek uvedených v článku 13 směrnice, které musí být vykládány 
restriktivně.  
 
Co se týče článku 11.4, pracovní skupina zdůrazňuje, že správce údajů musí podle čl. 12 
písm. c) směrnice oznámit třetí osobě, které byly údaje sděleny, veškeré opravy nebo výmazy 
provedené z důvodů neúplné nebo nepřesné povahy údajů, pokud se to neukáže jako nemožné 
nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Aby byl výraz „pokud je to vhodné“ v souladu s 
evropským nařízením o ochraně údajů, měl by být vykládán pouze ve smyslu těchto dvou 
výjimek. 
 
Pracovní skupina také doporučuje zahrnout do kodexu právo na nápravu a právo na náhradu 
škody, která účastníkovi vznikla z důvodu zpracování neslučitelného se standardem. 
 
3.2.7  Bezpečnost zpracování 
 
Pokud jde o subdodavatele, na něž by se antidopingové organizace mohly obracet (zástupci, 
kteří jsou třetími osobami – bod 9.4), pracovní skupina připomíná pravidla stanovená 
v článcích 16 a 17 směrnice 95/46/ES, zejména povinnost správce údajů zvolit si zpracovatele 
poskytujícího dostatečné záruky s ohledem na technická bezpečnostní opatření a organizační 
opatření usměrňující zpracování, jež má být provedeno. 
 
3.2.8 Kontrola a dohled nad prováděním kodexu a standardu pro ochranu soukromí 
 
Článek 8.3 standardu uvádí, že antidopingová organizace může agentuře WADA sdělit své 
znepokojení nad možným nedodržováním standardu ze strany jiné organizace. Agentura 
WADA informovala pracovní skupinu, že dodržování standardu je zaručeno také 
prostřednictvím pravidelných hodnocení antidopingových organizací a on-line dotazníků, 
které antidopingové organizace předkládají agentuře WADA. Pracovní skupina si klade 
otázku, jak agentura WADA dosud plnila funkci dohledu nad dodržováním standardu. Dohled 
nad prováděním zásad ochrany soukromí vyplývajících z kodexu a standardu a také 
uplatňování vhodných sankcí mají zásadní význam pro zajištění účinnosti kodexu a standardu. 
 

3.3 Důvody pro zpracování 
 
Pracovní skupina lituje, že nebyly vzaty v úvahu připomínky, které vznesla k platnosti 
souhlasu účastníka. Pracovní skupina zastává názor, že takový souhlas nevyhovuje 
požadavkům čl. 2 písm. h) směrnice 95/46/EC, v kterém je souhlas definován jako „jakýkoli 
svobodný, výslovný a vědomý projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení k tomu, aby 
osobní údaje, které se jej týkají, byly předmětem zpracování.“ Vzhledem k sankcím a 
důsledkům spojeným s případným odmítnutím účastníků podrobit se závazkům stanoveným v 
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kodexu (například nedodání informací o místě pobytu) se pracovní skupina nemůže domnívat, 
že by byl souhlas skutečně svobodný10.  
 
Směrnice 95/46/ES navíc zakazuje zpracování citlivých údajů, například údajů týkajících se 
zdraví a údajů odhalujících rasový či etnický původ, pokud v článku 8 směrnice není uveden 
oprávněný důvod ke zpracování. Článek 6.2 standardu pro ochranu soukromí uvádí, že 
zpracování citlivých údajů by se mohlo provádět na základě souhlasu. Čl. 8 odst. 2 písm. a) 
směrnice v podstatě stanoví, že souhlas je důvodem ke zpracování. Výše uvedené připomínky 
vznesené k souhlasu však platí i v tomto kontextu. 
 
Pracovní skupina dále připomíná, že směrnice neumožňuje zpracování údajů týkajících se 
protiprávního jednání na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 8 odst. 5 směrnice 95/46/ES).  
 
Na závěr, zpracování údajů nemůže být založeno na souhlasu, jak je definován v čl. 7 písm. a) 
a v čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
 
Mohlo by být případně založeno na čl. 7 písm. c) a čl. 8 odst. 4 směrnice, pokud platný právní 
předpis opravňuje antidopingové organizace provádět takové zpracování. Je-li uplatňován čl. 
8 odst. 4, pracovní skupina připomíná, že vnitrostátní právní předpisy nebo rozhodnutí orgánu 
dozoru musí být v souladu s ustanoveními o vhodných ochranných opatřeních týkajících se 
ochrany soukromí a údajů a vycházet z významného vnitrostátního veřejného zájmu. 
Významný veřejný zájem třetí osoby podle čl. 8 odst. 4 nelze proto uplatnit.  
 
Aniž jsou dotčeny připomínky k souhlasu, pracovní skupina s uspokojením konstatuje, že 
současná verze standardu stanoví, že antidopingové organizace zpracovávají osobní údaje 
pouze tehdy, jsou-li k tomu výslovně oprávněny platnými právními předpisy. 
 
Pracovní skupina zastává stanovisko, že čl. 7 písm. e) směrnice 95/46/ES může sloužit jako 
právní základ pro zpracování, pokud antidopingové organizace mají veřejnoprávní status, 
včetně jasně vymezeného vnitrostátního veřejného poslání, kterým jsou na základě 
vnitrostátního práva oprávněny zpracovávat nezbytné údaje pro plnění tohoto poslání při 
dodržování předpisů směrnice ve znění provedeném do vnitrostátních právních předpisů. 
Podle názoru pracovní skupiny by však pro antidopingové organizace bylo velmi obtížné 
uskutečnit svůj oprávněný zájem (čl. 7 písm. f) směrnice). Toto ustanovení by vyžadovalo, 
aby antidopingové organizace provedly „test ochrany soukromí“, kterým se porovnají zájmy 
správce údajů na jedné straně se základními právy a zájmy subjektu údajů na straně druhé. 
Závažnost zásahů do soukromí v důsledku boje proti dopingu v pojetí a ve znění provedeném 
agenturou WADA by v tomto kontextu měla být posuzována jako značná. Pracovní skupina 
dále připomíná, že lze zpracovávat pouze údaje, které jsou nezbytné pro daný účel, a že 
k dosažení tohoto účelu by neměly být dostupné jiné, méně rušivé prostředky. 
 
Jak již bylo vysvětleno, nejsou tyto důvody navíc dostačující pro zpracování citlivých údajů. 
 

                                                 
10  Například článek 6.3. písm. a) standardu, který stanoví, že „antidopingové organizace informují účastníky o negativních 

důsledcích vyplývajících z jejich odmítnutí účastnit se dopingových kontrol včetně testování a odmítnutí souhlasu se 
zpracováním osobních údajů požadovaného pro tento účel.“ Poznámka k tomuto ustanovení kromě jiného dodává, že 
účastníci musí být informováni o tom, že jejich odmítnutí by mohlo zabránit jejich pokračující účasti v organizovaném 
sportu a pro sportovce znamenat porušení kodexu a prohlášení soutěžních výsledků za neplatné. 
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Zejména pokud jde o zpracování lékařských údajů, například pro výjimky pro terapeutické 
použití, jsou jediným možným důvodem vnitrostátní právní předpisy, které odpovídají 
požadavkům čl. 8 odst. 4 směrnice 95/46/ES.  
 
Co se týče zpracování informací o sankcích, lze zpracování údajů týkajících se protiprávního 
jednání provádět pouze pod kontrolou veřejné moci, nebo pokud vnitrostátní právo stanoví 
vhodná ochranná opatření, s výhradou výjimek, které mohou být uděleny členským státem na 
základě vnitrostátních předpisů upravujících vhodná zvláštní ochranná opatření (čl. 8 odst. 5 
směrnice). 
 
Proto, pokud vnitrostátní právní předpisy nebo orgán pro ochranu údajů členského státu, 
v němž zpracovatel působí, neodůvodňují zpracování údajů týkajících se protiprávního 
jednání k tomuto účelu, nesmějí antidopingové organizace v členských státech zpracovávat 
údaje týkající se protiprávního jednání ani prostřednictvím jejich zveřejnění na internetu, ani 
zahrnutím do jiných záznamů. 
 

3.4 Přenos údajů do databáze ADAMS v Kanadě a jiných zemí mimo EU 
 
Otázka, zda lze či nelze osobní údaje volně předávat z EU do databáze ADAMS v Kanadě bez 
doplňujících ochranných opatření, závisí na odpovídající úrovni ochrany osobních údajů 
v Kanadě. V tomto ohledu neexistuje rozhodnutí Komise o Kanadě obecně. K dispozici je 
pouze rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů, kterou poskytuje kanadský 
zákon o ochraně osobních informací a elektronických dokumentech (Personal Information 
Protection and Electronic Documents Act, dále jen „PIPEDA“),11 který se uplatňuje pouze na 
organizace v soukromém sektoru, které v rámci obchodní činnosti shromažďují, používají 
nebo zpřístupňují osobní údaje. 
 
Podle standardu na ochranu soukromí, soukromé informace ohledně sportovců a 
doprovodných osob „… uchovává agentura WADA, na kterou dohlížejí kanadské orgány pro 
ochranu soukromí…“. Tyto orgány pro ochranu soukromí nejsou uvedeny. 
 
Dohoda o databázi ADAMS charakterizuje agenturu WADA jako neziskovou organizaci, 
která tudíž nespadá do působnosti PIPEDA. Žádné další dostupné informace nenaznačují, že 
osobní údaje předávané z EU jsou předávány jakékoli jiné organizaci než agentuře WADA, 
bez ohledu na to, jaké má smlouvy o poskytování služeb se třetími osobami. 
Dopisem ze dne 10. listopadu 2008 informuje kanadská komisařka pro ochranu soukromí 
pracovní skupinu zřízenou podle článku 29 o tom, že podle její analýzy se rozhodnutí o 
odpovídající úrovni ochrany PIPEDA nevztahuje na agenturu WADA vzhledem k tomu, že 
její běžné činnosti jsou neobchodní povahy. Sděluje však, že se PIPEDA vztahuje na CGI, 
obchodní společnost, s kterou agentura WADA údajně uzavřela smlouvu o správě databáze 
ADAMS. Podrobnosti této smlouvy nejsou známy, nelze se tedy vyjádřit k tomu, zda práva 
subjektů údajů jsou či nejsou touto smlouvou dotčena. 
 
Na základě informací obdržených od kanadské komisařky na ochranu soukromí, kterou 
pracovní skupina považuje za kvalifikovanou odbornici v této oblasti, nelze s jistotou říci, že 
se PIPEDA nevztahuje ani na agenturu WADA ani na databázi ADAMS. 
 

                                                 
11  Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni 

ochrany osobních údajů, kterou poskytuje kanadský zákon o ochraně osobních informací a elektronických dokumentech 
(2002/2/ES). 
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Pouhý fakt, že se PIPEDA nevztahuje na agenturu WADA ani na databázi ADAMS, 
automaticky neznamená, že jurisdikce, pod niž spadají, nezajišťuje odpovídající úroveň 
ochrany. Ani to však nutně nevylučuje. 
 
Užívání databáze ADAMS není dosud povinné. Na základě kodexu jsou však antidopingové 
organizace spadající do oblasti působnosti práva EU povinny sdílet osobní údaje s dalšími 
příslušnými subjekty v rámci EU i mimo ni. Kodex tedy ukládá povinnost předávání osobních 
údajů z EU. Například informace týkající se pozitivních laboratorních nálezů by měly být 
sdělovány mezinárodní federaci a agentuře WADA12 a údaje o místě pobytu sportovce by 
měly být k dispozici všem antidopingovým organizacím, které mají pravomoc testovat 
sportovce13. Mohou to být například mezinárodní federace, Mezinárodní olympijský výbor 
nebo vnitrostátní antidopingové organizace třetí země14. 
 
Pokud třetí země, do které se údaje předávají, nezajistí odpovídající úroveň ochrany, musí být 
předávání z EU založeno na výjimkách stanovených v čl. 26 odst. 1 směrnice nebo 
doprovázeno doplňujícími zárukami stanovenými v čl. 26 odst. 2 směrnice. Vzhledem k tomu, 
že standardy úrovně ochrany WP1215 nařizují odpovídající opatření pro ochranu dalšího 
předávání, měla by tato ochranná opatření rovněž zajistit odpovídající ochranu osobních údajů 
v případě dalšího předávání. Ochranná opatření stanovená v čl. 26 odst. 2 musí být schválena 
členskými státy a oznámena Komisi. 
 
Pokud jde o návod k výkladu výjimek stanovených v čl. 26 odst. 1 směrnice, odkazuje 
pracovní skupina na svůj pracovní dokument o jednotném výkladu čl. 26 odst. 1 směrnice 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 (WP 114) a na kapitolu 5 svého pracovního dokumentu: 
Předávání osobních údajů do třetích zemí: Uplatňování článků 25 a 26 směrnice EU o ochraně 
údajů (WP 12). Pracovní skupina zejména zdůrazňuje, že výjimky z pravidla přiměřenosti 
uvedené v čl. 26 odst. 1 směrnice se týkají hlavně případů, kdy rizika pro subjekty údajů jsou 
relativně malá nebo kdy jiné zájmy převažují nad právem subjektu údajů na soukromí a 
jinými základními právy. Proto by měly být vykládány restriktivně, aby se výjimka nestala 
pravidlem. 
 
Z důvodů, které pracovní skupina již uvedla ve svém prvním stanovisku (WP 156) a 
zopakovala v tomto stanovisku, nebude souhlas jako důvod veškerého předávání údajů 
sportovců v souladu s požadavky čl. 2 písm. h) směrnice 95/46/ES. I když oznámení pro 
sportovce, které je přílohou dohody upravující užívání databáze ADAMS, splňuje mnoho 
požadavků na informace poskytované správcem údajů subjektu údajů, obsahuje ustanovení, 
která mohou být důvodem k jistým obavám. Sportovci jsou tak informováni, že jejich osobní 
údaje mohou být zpřístupněny osobám nebo stranám nacházejícím se mimo místo bydliště 
sportovce a že zákony o ochraně údajů nemusejí být v některých zemích rovnocenné místním 
vnitrostátním právním předpisům; že mají určitá práva podle platných právních předpisů a že 
s obavami týkajícími se zpracování se lze obrátit na přezkumný orgán, agenturu WADA, 
příslušnou sportovní federaci nebo antidopingovou organizaci. Nejdůležitější je však 
skutečnost, že sportovec je informován o tom, že může svůj souhlas kdykoli zrušit, ale 
v takovém případě mohou agentura WADA a antidopingové organizace ještě mít za to, že je 
třeba ve zpracování pokračovat; že účast sportovce na organizovaných sportovních akcích 

                                                 
12  Viz. článek 14.1.2 kodexu. 
13  Viz. článek 14.3 kodexu. 
14  Viz. také článek 5.1 kodexu. 
15  Pracovní dokument: Předávání osobních údajů do třetích zemí: Uplatňování článků 25 a 26 směrnice EU o ochraně 

údajů, 24. července 1998. 
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závisí na tom, jak dodržuje kodex, což zahrnuje povinnost dobrovolně se účastnit 
antidopingových postupů, a že odvolání souhlasu bude vykládáno jako odmítnutí 
spolupracovat při těchto postupech, takže by sportovec mohl čelit disciplinárním a jiným 
sankcím. 
 
Čl. 26 odst. 1 písm. b) stanoví, že osobní údaje lze předávat do třetí země, jestliže je předání 
nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo pro splnění 
předsmluvních opatření přijatých na žádost subjektu údajů. V případě, že je mezi sportovcem 
mezinárodní úrovně a antidopingovou organizací uzavřena například (pracovní) smlouva o 
tréninku a soutěžích, mohla by poskytovat základ pro předávání osobních údajů nezbytných 
pro soutěže a trénink na mezinárodní úrovni, včetně údajů o místě pobytu, konkrétním 
zúčastněným stranám ve třetích zemích. Výjimka by však měla být vykládána restriktivně. 
Nemělo by se vyměňovat více osobních údajů, než je nezbytně nutné pro účely smlouvy, 
přičemž získávat takové údaje by neměly jiné než přímo zúčastněné strany. Ověření 
nezbytnosti vyžaduje úzkou a těsnou vazbu mezi subjektem údajů a účelem smlouvy. 
V uvedeném příkladě by předávání agentuře WADA jako „informačnímu středisku“ a užívání 
databáze ADAMS pro předávání údajů jiným stranám, třebaže usnadňuje předávání údajů, 
proto nebylo považováno za nezbytné pro splnění smlouvy mezi sportovcem a 
antidopingovou organizací. Ani užívání databáze ADAMS antidopingovou organizací 
spadající do oblasti působnosti práva EU, pokud jde o zpracování údajů o místě pobytu v její 
jurisdikci, by pod tuto výjimku nespadalo. 
 
Bylo by velmi obtížné uplatnit výjimku z čl. 26 odst. 1 písm. d) na předávání údajů pro 
„zachování důležitého veřejného zájmu“. Ospravedlnění prostým veřejným zájmem nestačí; 
musí se jednat o důležitý veřejný zájem. Tento důležitý veřejný zájem musí být jako takový 
určen vnitrostátními právními předpisy platnými pro správce údajů se sídlem v EU. 
 
Pracovní skupina dále doporučuje, aby předávání osobních údajů, které by mohlo být 
kvalifikováno jako hromadné, opakované nebo strukturální, nebylo založeno na výjimkách. 
Také je zdůrazněno, že každé předání, které se týká každého sportovce a každého účelu, by 
vyžadovalo opodstatnění podle čl. 26 odst. 1, pokud by toto ustanovení bylo použito, což by 
se zajišťovalo velmi složitě. 
 
Na závěr, antidopingové organizace jsou povinny zajistit vhodný právní rámec pro všechna 
mezinárodní předání osobních údajů uskutečňovaná v rámci Světového antidopingového 
kodexu. Zejména vzhledem k důsledkům pro právo subjektů údajů na soukromí, ke 
strukturálnímu charakteru mezinárodního předávání údajů a k omezení používání výjimek 
z čl. 26 odst. 1 směrnice by antidopingové organizace měly užívat pokud možno doplňující 
ochranná opatření, například smluvní doložky, jak stanoví čl. 26 odst. 2, přičemž v takovém 
případě bude nezbytné schválení členského státu.  
 

3.5 Doby uchovávání 
 
Pracovní skupina vítá, že do standardu bylo zahrnuto ustanovení týkající se doby uchovávání 
údajů a povinnosti vymazání těchto údajů, jakmile již nejsou zapotřebí vzhledem k účelům, 
pro které byly zpracovány (článek 10). 
 
Agentura WADA sdělila pracovní skupině zřízené podle článku 29, že údaje o místě pobytu 
jsou v databázi ADAMS uchovávány po dobu nejvýše osmnácti měsíců. Článek 2.4 kodexu 
stanoví, že „jakákoli kombinace tří nezastižení na místě pobytu a/nebo nedodání požadované 
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informace o místech pobytu během osmnáctiměsíčního období zjištěná antidopingovou 
organizací, která má pravomoc nad sportovcem, je porušením antidopingového pravidla“. 
 
Většina ostatních informací, jako jsou plány testování, výsledky testování, výjimky pro 
terapeutické použití s podkladovou dokumentací, záznamy o řízeních týkajících se porušení 
antidopingových pravidel atd., je uchovávána nejméně po dobu osmi let. Osmileté období je 
odůvodněno tím, že článek 17 kodexu stanoví osm let jako lhůtu, po jejímž uplynutí nesmí 
být proti sportovci nebo jiné osobě zahájeno řízení pro údajné porušení antidopingových 
pravidel (ustanovení o promlčecí lhůtě). Je považováno za vhodné, protože by zahrnovalo 
nejméně dvoje olympijské hry. Na základě skutečnosti, že se jedná o lhůtu, během níž je nové 
porušení posuzováno Arbitrážním soudem pro sport jako druhé porušení, je považováno i za 
opodstatněné. Agentura WADA také uvádí, že je možné, že některé antidopingové organizace 
uchovávají údaje déle16. 
 
Pracovní skupina zpochybňuje relevanci a nezbytnost těchto dob uchovávání. Co se týče 
údajů o místě pobytu, pracovní skupina se nedomnívá, že existuje oprávněný důvod 
uchovávat tyto údaje po uplynutí data platnosti jednotlivých údajů o místě pobytu. Sám 
článek 14.3 kodexu ve skutečnosti stanoví následující pravidlo pro uchovávání údajů o místě 
pobytu: tyto údaje „se použijí výhradně pro účely plánování, koordinace nebo provádění 
testování; a zničí se poté, jakmile pro tyto účely již nejsou relevantní“. Údaje o místě pobytu 
by mohly být uchovávány déle pouze v případě, že by antidopingová organizace měla za to, 
že se jedná o údajné nedodání informací o místě pobytu a/nebo o nezastižení v místě pobytu. 
V takovém případě je uchovávání po dobu osmnácti měsíců opodstatněné, protože tři údajně 
nedodané informace o místě pobytu se rovnají údajnému porušení antidopingového pravidla. 
Jakmile se však rozhodne, že k porušení antidopingových pravidel nedošlo, měly by být údaje 
o místě pobytu vymazány. Pracovní skupina proto vybízí agenturu WADA, aby 
s přihlédnutím k výše uvedenému změnila svou politiku uchovávání údajů o místě pobytu. 
 
Pracovní skupina se domnívá, že uchovávání údajů o odsouzeních nejdéle po dobu osmi let 
by mohlo být nezbytné vzhledem ke skutečnosti, že Arbitrážní soud pro sport bude nové 
porušení považovat za druhé porušení. 
 
Nebylo by však nezbytné uchovávat všechny údaje pro účel zahájení budoucích řízení. 
Pracovní skupina se například domnívá, že by mohl existovat důvod pro uchovávání vzorků, 
protože nové techniky vyvinuté později by byly schopny zjišťovat látky, které byly v době 
odběru vzorků nezjistitelné. Zdá se, že neexistuje žádné odůvodnění pro až osmileté 
uchovávání dokumentace k výjimkám pro terapeutické použití, plánování testů, případům 
porušení antidopingových pravidel s výsledkem osvobozujícího rozsudku pro sportovce atd. 
 
Pracovní skupina vyzývá agenturu WADA, aby znovu uvážila své ustanovení o osmileté 
promlčecí lhůtě pro všechna porušení antidopingových pravidel. Porušení antidopingových 
pravidel sahá od použití zakázané látky, držení zakázaných látek až po použití zakázané 
metody sportovcem (viz článek 2 kodexu). Mohla by se agentura WADA oprávněně 
domnívat, že bude schopna zahájit řízení proti osobě osm let poté, co došlo k údajnému 
porušení, bez ohledu na druh porušení antidopingového pravidla? Pracovní skupina 
doporučuje, aby agentura WADA zvážila přiměřenější přístup, kromě jiného v závislosti na 
druzích porušení. 
  

                                                 
16  Viz. s.  8 „Odpovědi agentury WADA pracovní skupině zřízené článkem 29“, 30. ledna 2009. 
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Pracovní skupina proto žádá agenturu WADA, aby s využitím zkušeností z této oblasti 
stanovila úměrnější maximální doby uchovávání pro různé kategorie osobních údajů. Také 
agentuře WADA doporučuje, aby zajistila povinnost antidopingových organizací řídit se 
těmito dobami uchovávání.  
 

3.6. Sankce 
 
Článek 14.2.2 kodexu stanoví, že nejpozději dvacet [20] dní poté, co bylo při jednánípodle 
článku 8 kodexu rozhodnuto, že došlo k porušení antidopingového pravidla, nebo toto jednání 
bylo odloženo nebo tvrzení porušení antidopingového pravidla nebylo včas zpochybněno, 
antidopingová organizace odpovědná za výsledky řízení musí veřejně oznámit stav 
antidopingové záležitosti, včetně jména sportovce nebo jiné osoby, která se porušení 
dopustila, sportu, porušeného antidopingového pravidla, dotčené zakázané látky nebo 
zakázané metody a stanovených následků. Podobně musí být veřejně oznámeno rozhodnutí o 
odvolání ve věci porušení antidopingového pravidla. 
 
Článek 14.2.4 dále výslovně uvádí, že zveřejnění musí být zajištěno minimálně umístěním 
požadovaných informací na internetové stránce antidopingové organizace po dobu nejméně 
jednoho [1] roku.  
 
Při výměně informací s pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 uvedla agentura WADA 
několik důvodů pro zpracování těchto údajů na internetu. Za prvé, agentura WADA trvá na 
tom, že pro sportovní veřejnost jsou tyto informace zásadní: brání tomu, aby sportovci, jimž 
byla pozastavena činnost, převzali v rámci organizovaného sportu jinou funkci (například 
trenéra, odborného poradce nebo funkcionáře) nebo se účastnit soutěží v jiném sportu, ačkoli 
jim to kodex zakazuje. Za druhé, agentura WADA využívá zveřejnění na internetu z důvodu 
odstrašujícího účinku: na jedné straně to působí jako sankce: agentura WADA vysvětluje, že 
„[a] sportovci, kteří se dopustí porušení antidopingových pravidel, si jsou vědomi toho, že 
jejich jména budou po přistižení zveřejněna“. Na druhé straně agentura WADA uvádí, že 
ostatní sportovci by si měli „uvědomit, že žádný sportovec, ani na vrcholové úrovni, nemůže 
podvádět beztrestně“17.  
 
Agentura WADA také osvětluje, že se zveřejňují pouze konečná rozhodnutí, v nichž je 
sportovec shledán vinným z porušení antidopingových pravidel. Zdá se, že toto naposled 
uvedené prohlášení odporuje obsahu výše uvedeného článku 14.2.2. 
 
Toto zveřejňování osobních údajů, navíc údajů týkajících se porušení – možná [dosud] 
nepotvrzených v odvolacím řízení – znamená zásah do práva na respektování soukromí a 
ochranu osobních údajů. Aby byl takový zásah odůvodněný, musí být pro dosažení 
konkrétního oprávněného účelu nezbytný, což kromě jiného znamená, že musí existovat 
rozumná přiměřenost mezi důsledky opatření pro dotčenou osobu a tímto oprávněným účelem 
a že pro dosažení účelu nejsou k dispozici jiné méně rušivé prostředky. Pro zpracování musí 
existovat také oprávněný důvod, ohledně něhož pracovní skupina odkazuje na odstavec 3.3. 
Dále se pracovní skupina zabývá nezbytností zpracování pro dané účely. 
 

                                                 
17  Viz. s. 9 „Odpovědi agentury WADA pracovní skupině zřízené podle článku 29“, 30. ledna 2009. 
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3.6.1 Zabránění sportovcům převzít jinou funkci ve sportu nebo se účastnit soutěží 
v jiném sportu 
 
K tomu, aby se sportovcům zabránilo převzít v rámci organizovaného sportu jinou funkci 
nebo se účastnit soutěží v jiném sportu, ačkoli jim to zakazuje kodex, není zveřejňování 
nezbytné; méně významná opatření budou postačující. Pracovní skupina například zmiňuje 
zavedení postupu, který vyžaduje předložení „osvědčení o bezúhonnosti“. Pokud by takové 
prostředky nebyly účinné nebo odpovídající, mohla by se za nezbytnou pro daný účel 
považovat omezená forma elektronického zveřejnění požadovaná pro osoby pověřené 
dohledem nad účinným dodržováním sankcí a osoby odpovědné ve sportovních asociacích. 
Zpřístupnění osobních údajů na internetové stránce, na kterou má přístup kdokoli, je však 
považováno pro tento účel za nepřiměřené. 
 
3.6.2 Odstrašující účinek 
 
Co se týče cíle odstrašení navrženého agenturou WADA, není pracovní skupina přesvědčena 
o nezbytnosti – a tedy ani přiměřenosti – zveřejňování všech sankcí na internetu. Srovnávací 
posouzení zájmů zpracovatele na jedné straně a základních práv subjektu údajů na straně 
druhé povede k závěru, že internetové nebo jiné zveřejňování osobních údajů týkajících se 
odsouzení, z důvodů odstrašení a uložení sankcí, bez ohledu na okolnosti případu, je 
nepřiměřené. Pokud bude sportovec shledán vinným porušením antidopingových pravidel, 
budou mu uloženy sankce v souladu s články 9, 10 a/nebo 11 kodexu a bude například 
vyloučen, prohlášen za nezpůsobilého a/nebo postižen finančně. Otázku, zda by byla nezbytná 
doplňující sankce, zveřejnění, by bylo možné rozhodnout pouze se zohledněním zvláštních 
okolností případu. K prvkům, které by v této souvislosti měly být zváženy, patří například 
závažnost porušení antidopingových pravidel, počet porušení, úroveň, na které sportovec 
soutěží, zda je sportovec nezletilý či dospělý, zda již byla případu věnována pozornost médií a 
zda má sankce důsledky pro výsledky soutěží a kvalifikaci sportovců. Má-li se za to, že 
zveřejnění sankcí je nezbytné, měly by být zváženy méně rušivé prostředky zveřejnění: 
jednorázové zveřejnění bezprostředně po rozhodnutí, například prostřednictvím tiskové 
zprávy, by také mohlo být dostačující. Opodstatněné se nezdá být ani to, že se pro zveřejnění 
sankcí stanoví minimální lhůta jednoho roku. 
 
Co se týče dalšího prvku odstrašení pro zvyšování povědomí jiných sportovců, měla by být za 
postačující považována jiná méně rušivá opatření. Anonymní zveřejnění sankcí včetně 
podstatných skutečností, například úrovně, na které sportovec soutěží, a statistických 
informací, by mohlo danému účelu rovněž sloužit. 
 
Kromě toho je jakékoli zveřejnění na internetu považováno za více rušivé než zveřejnění 
prostřednictvím neelektronických prostředků. Neznamená to pouze, že do údajů může 
nahlížet kdokoli, ale i to, že údaje zveřejněné elektronicky lze použít pro jiné účely a dále je 
zpracovávat, což má za následek, že mohou být sdělovány i poté, co sankce vyprší a 
zveřejnění na internetové stránce již není anonymní. 
 
Již ve svém prvním stanovisku 3/2008 se pracovní skupina tázala, zda je takové zpřístupnění 
přiměřené. Přes další šetření a vysvětlení agentury WADA je však z výše uvedených důvodů 
touto věcí i nadále znepokojena. Na závěr, pracovní skupina zastává názor, že zveřejnění na 
internetu po dobu jednoho roku není nezbytné pro dosažení cílů stanovených agenturou 
WADA, protože se domnívá, že jednak lze těchto cílů dosáhnout způsobem, který je pro 
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dotčené osoby méně poškozující, a jednak že účinky tohoto opatření jsou vzhledem k těmto 
účelům nepřiměřené. 
 
 
4.  Závěr 
 
Pracovní skupina zřízená podle článku 29 na závěr své analýzy znovu vyjadřuje svou podporu 
iniciativě agentury WADA. I když si je vědoma významu boje proti dopingu ve sportu, kromě 
jiného pro zdraví sportovců, klade důraz na to, aby tento boj probíhal v souladu se základními 
právy sportovců a jejich doprovodu, zejména s právem na ochranu jejich soukromí a osobních 
údajů. 
 
Přijetí mezinárodního standardu pro ochranu soukromí a osobních údajů agenturou WADA 
je sice povzbuzující z hlediska zvyšování povědomí o ochraně osobních údajů, úsilí by však 
mělo být zaměřeno tak, aby se zabránilo mylné představě, že se tím na celém světě zajistí 
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů zpracovávaných v EU, jak to požaduje právo 
EU. Na základě prvního stanoviska pracovní skupiny byly samozřejmě provedeny některé 
úpravy standardu pro ochranu soukromí. Pracovní skupina však na předcházejících stránkách 
přesto upozornila na četné otázky, které jsou i nadále problematické. Vybízí agenturu WADA 
a rovněž vnitrostátní antidopingové organizace, národní či mezinárodní sportovní federace a 
olympijské výbory, aby těmto otázkám věnovaly pozornost, a žádá zvláště vnitrostátní 
organizace, aby je při svých činnostech zohledňovaly. Pracovní skupina by ráda vyzdvihla 
některé z těchto otázek, zejména, že souhlas nemůže představovat základ pro oprávněné 
zpracování, ať se již jedná o citlivé údaje ve smyslu článků 7 a 8 směrnice 95/46/ES či nikoli. 
Předávání údajů do databáze ADAMS v Kanadě a další předávání údajů z databáze ADAMS 
bude muset splňovat požadavek odpovídající úrovně ochrany v zemi určení. Pokud tuto 
úroveň nelze považovat za přiměřenou, mohou být předání uskutečňována pouze na základě 
určitých výjimek uvedených v článku 26 směrnice, a to za podmínky, že nejsou pravidelné 
nebo nadměrné, aby se výjimka nestala pravidlem. Co se týče zveřejňování sankcí na 
internetu po dobu jednoho roku, je pracovní skupina toho názoru, že to není nezbytné 
k dosažení účelů stanovených agenturou WADA, a to jednak proto, že jich podle názoru 
pracovní skupiny může být dosaženo způsobem, který by byl pro dotčené osoby méně 
poškozující, a jednak že účinky opatření jsou v porovnání s těmito účely nepřiměřené. Také 
ve světle zásady přiměřenosti vybízí pracovní skupina agenturu WADA a antidopingové 
organizace, aby přezkoumaly shromažďování údajů o místě pobytu podle současného pojetí a 
obecněji i nynější dobu uchovávání zpracovávaných údajů. 
 
Pracovní skupina je přesvědčena, že všechny antidopingové organizace a další zúčastněné 
subjekty se ujmou vlastních povinností v zájmu zajištění plného zohlednění připomínek 
vznesených pracovní skupinou a zaručení plného souladu s pravidly EU pro ochranu údajů. 
 

V Bruselu dne 6. dubna 2009 

 
      
Za pracovní skupinu 
předseda 
Alex TÜRK 


