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Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů 
 
zřízená podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995,  
s ohledem na článek 29 a čl. 30 odst. 1 písm. a) a čl. 30 odst. 3 uvedené směrnice a na čl.15 
odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, 
s ohledem na článek 255 Smlouvy o ES a na nařízení Evropského parlamentu a Rady 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. 
 

 

Úvod 
 
Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC) si vyžádalo 
stanovisko pracovní skupiny zřízené podle článku 29 (dále jen „pracovní skupina“) k návrhu 
mezinárodního standardu o ochraně soukromí, zpracovaného Světovou antidopingovou 
agenturou (dále jen „WADA“). 
 
Návrh standardu je třeba číst ve spojení se Světovým antidopingovým kodexem (dále jen 
„kodex“) WADA, a zejména s článkem 14 tohoto kodexu.  
 
Kodex požaduje, aby sportovci antidopingovým organizacím pravidelně sdělovali konkrétní 
údaje. Tyto údaje budou následně ukládány spolu s ostatními údaji (včetně citlivých údajů) do 
databáze s názvem ADAMS, nacházející se v Kanadě. 
 
Podle závazků zamýšlených kodexem se zpracovávají také údaje o doprovodném personálu 
sportovců – dle definice stanovené kodexem – a o dalších kategoriích osob. Pro účely kodexu 
zahrnuje pojem „účastník“ sportovce i jejich doprovodný personál. 
 
Část I – Úvod, ustanovení kodexu a definice pojmů  
 
Bod 2 – Ustanovení kodexu  
Ačkoli je názor pracovní skupiny spíše než na Světový antidopingový kodex vázán na návrh 
mezinárodního standardu předložený pracovní skupině dne 7. července 2008, pracovní 
skupina by ráda zdůraznila (odkazuje-li se v návrhu standardu na ustanovení kodexu), že 
některá ustanovení kodexu vzbuzují otázky o své slučitelnosti s evropskými normami o 
ochraně údajů.  
 
Každá osoba účastnící se antidopingových činností má právo na respektování svého soukromí 
a na ochranu osobních údajů a znění článku 14 kodexu by tak mohlo být upraveno takto: 
„Signatáři kodexu souhlasí s principy koordinace nakládání s antidopingovými výsledky, 
veřejné průhlednosti a odpovědnosti a respektování soukromých zájmů všech osob, včetně 
osob obviněných z toho, že porušily antidopingová pravidla.“  
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Článek 14.2 - Zveřejnění  
Pracovní skupina připomíná, že zveřejňování a sdělování údajů představují způsoby 
zpracování údajů podléhající režimu ochrany. Pracovní skupina vítá skutečnost, že 
k zveřejnění rozhodnutí v případě, kdy se sportovec nedopustil porušení antidopingových 
předpisů, dojde pouze se souhlasem sportovce. Doporučuje však vyjasnění mezinárodního 
standardu v tom smyslu, aby antidopingovým organizacím bylo zřejmé, že „přiměřená snaha 
o získání tohoto souhlasu“ nemůže v souvislosti se zveřejněním právoplatně nahradit tento 
souhlas (viz článek 14.2.3).  
 
Pracovní skupina rovněž zpochybňuje úměrnost zpracování, které spočívá ve zveřejnění 
rozsudku a dalších informací souvisejících se sportovci nebo jakoukoli jinou „osobou“ na 
internetu po dobu nejméně jednoho roku (14.2.4 – viz též část II bod 10 níže). V tomto ohledu 
pracovní skupina navrhuje, aby tyto „osoby“, nejedná-li se o samotné sportovce nebo jejich 
doprovodný personál, rovněž podléhaly tomuto standardu. V tomto případě neexistuje důvod 
je vyjímat z privilegia ochrany.  
 
Článek 14.5 (databáze ADAMS)  
S výjimkou několika málo řádků v článku 14.4 kodexu se návrhem standardu nijak nestanoví 
přesná pravidla pro zpracování údajů v souvislosti s databází ADAMS. Návrh standardu je 
určen pouze pro antidopingové organizace. Ustanovení na ochranu údajů v rámci boje proti 
dopingu je však nutno zaručit jak pro zpracování údajů prováděné antidopingovými 
organizacemi, tak pro užívání databáze ADAMS. Pracovní skupina zaznamenává u této 
databáze působnost kanadských orgánů na ochranu údajů. Nemůže se však spokojit s nízkým 
počtem odkazů na tuto databázi v textu standardu. 
 
Pracovní skupina proto doporučuje buď úpravu mezinárodního standardu tak, aby se databázi 
ADAMS věnoval podrobněji, anebo vypracování procesních zásad WADA pro uživatele 
databáze ADAMS. Pokud jde o přenosy údajů z EU do Kanady, je také třeba upozornit, že by 
se měla věnovat pozornost provádění těchto přenosů v souladu s předpisy EU o řádném 
zabezpečení dalšího předávání údajů.  
 
Článek 14.6  
Pojem „třetí strana“ není definován.  
 
Obecně by měly být stanoveny konkrétní účely zpracování údajů prováděného podle kodexu. 
Jediný odkaz na zpracování údajů antidopingovými organizacemi „v souvislosti se svou 
antidopingovou činností“ nepostačuje.  
 
Bod 3 – Pojmy a definice  
 
Účastník  
Pracovní skupina se domnívá, že pojetí „účastníka“ – ve smyslu definice uvedené v kodexu – 
je příliš restriktivní na to, aby zaručilo ochranu jakékoli osoby, jejíž údaje lze v rámci 
provádění kodexu zpracovávat (viz výše uvedené poznámky týkající se pojmů „osoba“ podle 
článku 14.2.4 a „třetí strany“ podle článku 14.6). Pracovní skupina sice uznává, že poskytovat 
údaje agentuře WADA budou povinni pouze sportovci a jejich doprovodný personál, 
jednotné užívání pojmů v mezinárodním standardu a v kodexu by však napomohlo zabránit 
záměnám. 
 
V článku 3.2 návrhu standardu jsou uvedeny tři nové definice: 
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Osobní informace 
Uvedená definice obsahuje definici „osobních údajů“ z čl. 2 písm. a) směrnice. Pracovní 
skupina podotýká, že s výjimkou článku 9 (Zachování bezpečnosti osobních informací) 
neposkytuje návrh standardu v rámci antidopingových činností další záruky ochrany 
zdravotních a soudních údajů.  
 
Citlivé osobní informace  
Osobní informace považované za citlivé odpovídají informacím uvedeným v článku 8 
směrnice. Pracovní skupina zde odkazuje na svou připomínku k článku 6 standardu týkající se 
zpracování těchto údajů (viz níže).  
 
Zpracování  
Definice sice doslova neodpovídá definici uvedené v čl. 2 písm. b) směrnice, je však 
přijatelná. 
 
Část – Standardy pro nakládání s osobními informacemi  
 
Bod 4 – Zpracování osobních informací v souladu s mezinárodním standardem a 
příslušnými zákony  
Pracovní skupina se domnívá, že pojem „zástupci, kteří jsou třetími stranami“ zahrnuje 
subdodavatele ve smyslu čl. 2 písm. e) směrnice o ochraně údajů. Z tohoto předpokladu 
vycházejí další připomínky k tomuto pojmu (viz bod 9). Rozsah tohoto pojmu je třeba přesně 
vymezit.  
 
Odstavec 4.1 
Pracovní skupina se domnívá, že odstavec 4.1 by měl být upraven tak, aby jasně stanovil, že 
standard jsou povinni dodržovat také zástupci, kteří jsou třetími stranami, i v případě, že se 
tak děje v rozsahu přesahujícím ustanovení norem platných podle příslušných vnitrostátních 
právních předpisů. 
 
Návrh standardu nerozlišuje mezi různými skupinami osob, na které se standard vztahuje 
(sportovci, doprovodný personál, třetí strana). Použití zásady proporcionality však bude 
záviset na kategorii, do níž daná osoba patří (jaké údaje? jaké uložené údaje?). Proto by měl 
být návrh standardu v tomto ohledu upraven.  
 
Zpracovávání podstatných a přiměřených osobních informací  
Článek 5.3 by měl s přihlédnutím k požadavkům podle zásad nezbytnosti a proporcionality 
stanovit osobní informace nebo jejich kategorie nezbytné k dosažení účelů uvedených 
v písmenech a), b) a c). Jak je uvedeno výše, provádění těchto zásad se bude lišit podle 
kategorie osob, jejichž údaje se budou zpracovávat (sportovec, doprovodný personál).  
 
Článek 5.4 návrhu standardu stanoví, že zpracovávané osobní informace musí být přesné, 
úplné a aktuální. Zdá se však, že poslední věta tohoto odstavce tuto povinnost zeslabuje vůči 
antidopingovým organizacím. Zdá se dokonce, že přesouvá odpovědnost ze správce údajů na 
subjekt údajů1. Tomuto posunu nasvědčuje také komentář. V tomto ohledu pracovní skupina 
zdůrazňuje, že podle čl. 6 písm. d) směrnice o ochraně údajů musí být přijata veškerá 
                                                 
1  „(…). Ačkoli antidopingové organizace nejsou povinny ověřovat přesnost všech jimi zpracovávaných 

osobních informací, požaduje se, aby co nejdříve opravily či doplnily veškeré osobní informace, o kterých s 
jistotou vědí, že jsou nesprávné či nepřesné.“  
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nezbytná opatření, aby nepřesné nebo neúplné údaje s ohledem na účely, pro které byly 
shromážděny nebo později zpracovány, byly vymazány nebo opraveny. Tuto odpovědnost má 
v případě potřeby správce údajů na základě žádosti o opravu, předloženou subjekty údajů.  
 
Bod 6 – Zpracování osobních informací se souhlasem  
Na základě článku 7 směrnice o ochraně údajů musí veškeré zpracovávání údajů vycházet z 
platného právního základu. Existence tohoto právního základu má zásadní význam při 
zpracovávání zdravotních údajů. 
 
Článek 6.1 
Článek 6.1 návrhu standardu vyzývá antidopingové organizace, aby k zajištění zákonnosti 
zpracovávání údajů využívaly souhlas sportovců a členů jejich doprovodného personálu. 
Pracovní skupina se domnívá, že tento souhlas není v souladu s podmínkami čl. 2 písm. h) 
směrnice o ochraně údajů. Podle tohoto ustanovení 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“. Souhlas se zpracováním údajů 
shromažďovaných v souvislosti s plněním závazků podle Světového antidopingového kodexu 
není svobodný ani informovaný. Z důvodu sankcí spojených s případným odmítnutím 
účastníků podrobit se závazkům podle kodexu (sdělování údajů o pobytu, lékařské 
antidopingové kontroly) se pracovní skupina nemůže domnívat, že by byl souhlas jakkoli 
svobodný2. Pracovní skupina má rovněž pochybnosti, zda by souhlas byl informovaný (viz 
bod níže).  
 
Vzhledem k tomu, že není možné vycházet při zpracování údajů z čl. 7 písm. a) a čl. 8 písm. 
a) směrnice o ochraně údajů, bude zpracování údajů muset vycházet z jiného přijatelného 
právního důvodu. Pracovní skupina připomíná, že zpracování údajů související s porušením 
předpisů není dovoleno ani na základě souhlasu, byť informovaného, subjektu údajů (čl. 8 
písm. 2) směrnice o ochraně údajů).  
 
Pracovní skupina proto doporučuje, aby WADA zvážila jiné důvody ke zpracovávání 
osobních údajů ve smyslu článku 7 a citlivých osobních údajů ve smyslu článku 8 směrnice o 
ochraně údajů.  
 
Možnými právními důvody pro zpracovávání mohou být různé mezinárodní antidopingové 
dohody, jako například Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu nebo Antidopingová 
úmluva Rady Evropy, pokud tyto úmluvy zakládají závaznou zákonnou povinnost, které – 
podle čl. 7 písm. c) a čl. 8 písm. 4 směrnice o ochraně údajů na vnitrostátní úrovni – 
antidopingové organizace jako správci údajů podléhají.  
 
Článek 6.2 
Článek 6.2 návrhu standardu umožňuje případné zpracovávání citlivých údajů, například 
údajů výše uvedených v článku 3.2. Podle směrnice o ochraně údajů jsou součástí citlivých 
osobních údajů údaje související s rasovým či etnickým původem, politickými názory, 
náboženským nebo filozofickým přesvědčením, odborovou příslušností nebo sexuálním 
životem. Pracovní skupina má velmi vážné pochybnosti o relevantnosti zpracovávání těchto 
kategorií informací, zejména pokud mají být tyto údaje zahrnuty do databáze ADAMS. Proto 
pracovní skupina vyzývá agenturu WADA, aby poskytla další informace nebo přezkoumala 
relevantnost případného zpracovávání těchto údajů a aby v článku 6.2 uvedla významné 
                                                 
2  Například bod 6.3 návrhu standardu, jímž se stanoví, že „antidopingové organizace informují účastníky o 

negativních důsledcích vyplývajících z jejich odmítnutí účastnit se dopingových kontrol, včetně testování“.  
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informace, které mají být v tomto rámci zpracovávány. Nadto pak definice v článku 3.2 
obsahuje genetickou charakteristiku. Pracovní skupina zpochybňuje oprávněnost a potřebu 
zpracovávání těchto údajů a žádá agenturu WADA, aby se přesvědčila, zda je toto 
zpracovávání nezbytné. V každém případě však doporučuje obzvláště vysokou úroveň 
ochrany při jejich zpracování.  
 
Článek 6.4  
Oblast působnosti článku 6.4 by měla být rozšířena tak, aby umožnila právním zástupcům 
účastníků vykonávat další práva zamýšlená návrhem standardu, jako jsou například práva 
podrobně uvedená v bodě 11.  
 
Bod 7 – Zajištění odpovídající informovanosti účastníků  
Pracovní skupina poukazuje na požadavky článků 10 a 11 směrnice o ochraně údajů, zejména 
na požadavek poskytnout kromě totožnosti správce údajů také totožnost jakéhokoli jeho 
zástupce.  
 
Článek 7.2 stanoví, že pokud nejsou osobní informace shromážděny od účastníka, informují 
se účastníci „co nejdříve“. Pro splnění požadavků směrnice o ochraně údajů (čl. 11 odst. 1) 
musí být tyto informace sděleny v době provádění záznamu údajů nebo, počítá-li se se 
sdělením údajů třetí osobě, nejpozději při jejich prvním sdělení. Za výjimečných okolností 
nemusí být tyto informace poskytnuty, „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 je však třeba vykládat restriktivně.  
 
Pracovní skupina dále uvádí, že podle komentáře k článku 7.2 se použitím formulace „by měl 
(…) mít přiměřený přístup k informacím…“ zřejmě oslabuje právo subjektů údajů na 
informace. Pracovní skupina připomíná, že právo subjektu údajů na informace je zásadní a 
představuje součást požadavku na průhlednost zpracování údajů.  
 
Bod 8 – Sdělování osobních informací jiným antidopingovým organizacím a třetím stranám  
Pracovní skupina zdůrazňuje, že předání z Evropského hospodářského prostoru do třetí země 
může proběhnout pouze tehdy, zajistí-li tato třetí země odpovídající úroveň ochrany ve 
smyslu čl. 25 odst. 2 směrnice o ochraně údajů nebo poskytne-li správce dostatečná ochranná 
opatření pro ochranu soukromí nebo zakládá-li se předání na jedné z výjimek či odchylek, 
s nimiž počítá čl. 26 odst. 1 směrnice o ochraně údajů.  
 
V tomto případě sídlí databáze ADAMS v Kanadě. Pro účely čl. 25 odst. 2 směrnice o 
ochraně údajů se Kanada považuje za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních 
údajů předávaných z Evropského společností příjemcům podléhajících kanadskému zákonu o 
ochraně osobních informací a elektronických dokumentech (Personal Information Protection 
and Electronic Documents Act – PIPEDA)3. Pracovní skupině však není zřejmé, zda se za 
správce databáze ADAMS považuje WADA nebo národní antidopingový úřad v Kanadě, 
nebo zda správce podléhá ustanovením zákona PIPEDA. Pracovní skupina doporučuje, aby 
toto bylo vyjasněno a aby v případě, že by správce databáze ADAMS nepodléhal zákonu 

                                                 
3  2002/2/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2001 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů, kterou poskytuje kanadský zákon o ochraně osobních 
informací a elektronických dokumentech (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) 
(oznámeno pod číslem K(2001) 4539). 
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PIPEDA, byly podniknuty další kroky, které zajistí, aby byla u informací předávaných 
z Evropského společenství do databáze ADAMS poskytována odpovídající úroveň ochrany. 
 
Pracovní skupina zdůrazňuje potřebu respektovat „zásadu konečnosti“ a požadavek na 
slučitelnost pokračujícího zpracovávání předávaných údajů s původním účelem, za jakým 
byly údaje shromážděny.  
 
Zejména u článku 8.4 pracovní skupina opakuje již v bodě 6 uvedené připomínky k platnosti 
souhlasu. Pracovní skupina dále poukazuje na skutečnost, že toto ustanovení by 
neumožňovalo zveřejnění osobních informací o sportovcích nebo jiných osobách na internetu, 
jak předpokládá článek 14.2.4 Antidopingového kodexu (viz bod 2 výše – Ustanovení 
kodexu). 
 
Bod 9 – Zachování bezpečnosti osobních informací 
U bodu 9.1 by měly být kontaktní údaje osoby označené antidopingovou organizací 
neprodleně sděleny dotyčným osobám (stejně jako informace uvedené v bodě 7.1, a nikoli 
pouze na jejich žádost). 
 
U subdodavatelů, na které se mohou antidopingové organizace obracet (zástupci, kteří jsou 
třetími stranami – bod 9.4), pracovní skupina připomíná pravidla stanovená články 16 a 17 
směrnice o ochraně údajů, a zejména závazek správce údajů zvolit zpracovatele poskytujícího 
dostatečné záruky s ohledem na technická bezpečnostní opatření a organizační opatření 
usměrňující zpracování, jež má být provedeno. 
 
Bod 10 – Uchovávání osobních informací pouze po nezbytně nutnou dobu a zajištění jejich 
likvidace  
Pracovní skupina vítá, že se v této verzi návrhu nachází ustanovení týkající se délky 
uchovávání údajů a povinnosti tyto údaje vymazat, nejsou-li již s ohledem na účel, pro který 
byly zpracovány, zapotřebí. Vyzývá však agenturu WADA, aby u těchto údajů – nebo alespoň 
u některých kategorií údajů – s ohledem na zkušenosti z této oblasti pokud možno určila 
přiměřenou maximální dobu uchovávání údajů antidopingovými organizacemi. Bod 2 
pojednávající o pravidlech zveřejnění uvedených v čl. 14.2.4 Antidopingového kodexu by zde 
neměl sloužit jako vzor, protože se zdá neúměrný vzhledem ke svému ustanovení, že 
„minimálně“ osobní informace o sportovcích nebo jiných osobách, kterým se připisuje 
porušení antidopingových pravidel, by se měly umístit na internetovou stránku antidopingové 
organizace a „ponechat zde po dobu nejméně jednoho roku.“ (viz část I výše). 
 
Pro porozumění významu „anonymizace / anonymních údajů ve smyslu směrnice odkazuje 
pracovní skupina na své stanovisko 4/2007 o pojetí osobních údajů4.  
 
Bod 11 – Práva účastníků s ohledem na osobní informace 
Standard počítá s právem přístupu pro sportovce a jejich doprovodný personál. Na základě 
článku 12 směrnice o ochraně údajů má každá dotčená osoba zejména 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. S těmito prvky 
návrh standardu nepočítá.  
 

                                                 
4  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_cs.pdf 
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Návrh stanoví, že v určitých případech nemají antidopingové organizace povinnost na žádosti 
o přístup odpovídat. Pracovní skupina v tomto ohledu konstatuje, že u výjimek, které jsou 
obzvláště neurčitě vyjádřeny v bodech 11.1 (pokud by toto v konkrétním případě neznamenalo 
střet se schopností antidopingové organizace plnit své závazky podle kodexu) a 11.2 (žádosti, 
které jsou z hlediska svého rozsahu nebo četnosti zjevně svévolné nebo přemrštěné nebo které 
z hlediska nákladů nebo úsilí znamenají neúměrné zatížení), se na první pohled zdá, že nejsou 
v souladu s články 12 a 15 směrnice. Jakékoli omezení práva na přístup je přípustné pouze 
tehdy, odpovídá-li ustanovením článku 13 směrnice, jímž se členským státům povoluje 
přijímání legislativních opatření s cílem omezit rozsah této povinnosti, pokud je toto omezení 
nezbytné pro zajištění zájmů uvedených v rámci daných ustanovení.  
 
Pracovní skupina s uspokojením konstatuje, že v případě zamítnutí výkonu práva účastníků na 
přístup k údajům obdrží účastníci důvody tohoto zamítnutí písemně. Připomíná však, že toto 
zamítnutí je přípustné pouze za podmínek článku 13 směrnice, jenž musí být vykládán 
restriktivně.  
 
K článku 11.4 pracovní skupina zdůrazňuje, že na základě čl. 12 písm. c) směrnice musí 
správce údajů oznamovat třetí straně, které údaje byly sděleny, veškeré opravy nebo výmazy 
prováděné z důvodů neúplné nebo nepřesné povahy údajů, pokud se to neukáže jako nemožné 
nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Pro zajištění shody s evropskou úpravou ochrany údajů 
by mělo být spojení „v příslušných případech“ vykládáno výhradně ve smyslu těchto dvou 
výjimek.  
 
Doplňující ustanovení  
Konečně pak pracovní skupina považuje za politováníhodné, že se v návrhu standardu 
neobjevuje řada klíčových zásad evropského režimu ochrany údajů. Vyzývá agenturu 
WADA, aby zvážila vložení určitých doplňujících ustanovení, jejichž smyslem je zaručit: 
 

- Zákaz automatizovaných individuálních rozhodnutí (článek 15 směrnice): vzhledem 
k sankcím, k nimž může zpracování údajů vést, se tento zákaz jeví jako zásadní.  

- Nezávislou kontrolu provádění minimálních ustanovení standardu antidopingovými 
organizacemi. Článek 8.3 návrhu standardu uvádí, že antidopingová organizace může 
agentuře WADA sdělit své znepokojení nad možným neplněním standardu jinou 
organizací. Pracovní skupina se domnívá, že takovýto informační mechanismus 
vzbuzuje pochybnosti o závazku agentury WADA zabezpečit účinné provádění a 
dodržování minimálních ustanovení zavedených standardem. Dále konstatuje, že 
nedodržování norem není spojeno s žádnými sankcemi vůči antidopingovým 
organizacím. Nakolik účinný tedy tento standard bude?  

- Existenci práva na nápravu a práva na náhradu škody vzniklé v důsledku úkonu 
zpracování neslučitelného se standardem. 

- Skutečnost, že národní antidopingové organizace se řídí vnitrostátním právem 
upravujícím zpracování osobních informací. 

 
*** 

 
Pracovní skupina podporuje iniciativu agentury WADA ve věci přijetí minimálních norem na 
ochranu soukromí a osobních údajů sportovců a dalších zúčastněných osob v rámci boje proti 
dopingu. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 se domnívá, že tento standard může, 
s přihlédnutím ke svému zeměpisnému záběru, sehrát významnou roli v oblasti zpracování 
údajů, které nepodléhá právním předpisům Evropské unie nebo právním předpisům 
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považovaným Evropskou unií za odpovídající. Tento standard také může ve všech státech – 
ať již u nich zpracování údajů podléhá odpovídající ochraně, či nikoli – přispět ke zvýšení 
informovanosti antidopingových organizací.  
 
Pracovní skupina s potěšením registruje odkaz na směrnici o ochraně údajů uvedený 
v preambuli tohoto návrhu standardu. Nemůže ho však ještě plně podpořit, protože minimální 
požadavky v něm obsažené dosud zjevně nedosahují minimálních norem požadovaných 
evropskou úpravou ochrany údajů. Bude-li přihlédnuto k výše uvedeným připomínkám, může 
to vést k dalšímu zpřesnění informací o databázi ADAMS. Pracovní skupina proto agenturu 
WADA vyzývá, aby při zpracování návrhu standardu vzala tyto připomínky v úvahu, uvítá od 
této agentury další objasnění a souhlasí s případným setkáním s agenturou WADA konaným 
za tímto účelem. 
 
Pracovní skupina si nicméně přeje být průběžně informována o následném zpracování svých 
připomínek a obecněji o vývoji práce agentury WADA na tomto návrhu standardu.  

V Bruselu dne 1. srpna 2008 

 
      
Za pracovní skupinu 
předseda 
Alex TÜRK 

 


