INFORMÁCIE
poskytnuté dotknutej pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby (športovca),
ktorá absolvuje (je účastná) dopingovej kontroly a osoby vykonávajúcej dopingovú
kontrolu

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

Úvodné ustanovenia
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Hanulova 5/C, 840 11 Bratislava IČO:
5011923 sa zaväzuje chrániť všetky osobné údaje, ktoré sú spracúvané najmä v súvislosti s výkonom
jej pôsobnosti a úloh podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a pravidiel Svetového antidopingového
programu. Prevádzkovateľ za účelom splnenia jej povinnosti vyplývajúcej mu z čl. 13 a 14 GDPR
pristúpil k vypracovala týchto Informácií, na ktorých poskytnutie má dotknutá osoba právo.
a) pojem

„prevádzkovateľ“

alebo

zámeno

„naše“

vrátane

všetkých

jeho

príslušných

gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem
prevádzkovateľ podľa bodu 1.1 týchto Informácií;
b) pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho

príslušných

gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem
dotknutá osoba (najmä športovec a osoba vykonávajúca dopingovú kontrolu, najmä
dopingový komisár, chaperon, sprievodná osoba športovca);
c)

pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely tejto
Zmluvy významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR;

1.1.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Hanulova 5/C, 840 11
Bratislava, IČO: 50119231;

1.2.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Mgr. Slavomíra Horváthová, email: gdpr@antidoping.sk;

1.3.

Kategórie dotknutých osobných údajov:

Prosím berte na vedomie, že vo vzťahu k Vám ako osobe (športovcovi) podstupujúcej (účastnej)
dopingovej kontroly spracúvame najmä tu uvedené osobné údaje. V prípade Vášho záujmu sa
na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o poskytnutie informácie, aké konkrétne osobné
údaje o Vás zo zoznamu podľa tohto bodu Informácií spracovávame.
1.3.1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú meno, priezvisko, národnosť, dátum
narodenia, doklad totožnosti (druh dokladu, číslo dokladu), pohlavie športovca;

1.3.2. kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú adresa trvalého pobytu a krajina pobytu,
telefónne číslo a e-mailová adresa športovca;
1.3.3. ďalšie údaje súvisiace s výkonom dopingovej kontroly a nakladaním s
výsledkami,
1.3.3.1.

číslo formulára dopingovej kontroly;

1.3.3.2.

druh vykonávaného športu športovcom;

1.3.3.3.

meno a priezvisko trénera a lekára športovca;

1.3.3.4.

druh dopingového testu (podľa odoberanej biologickej vzorky, a to buď moč
alebo krv);

1.3.3.5.

štát, mesto, dátum a čas dopingovej kontroly;

1.3.3.6.

vlastnoručný podpis športovca;

1.3.3.7.

druh dopingovej kontroly (súťažná / mimosúťažná);

1.3.3.8.

čas príchodu športovca do miestnosti na dopingovú kontrolu;

1.3.3.9.

dátum dopingovej kontroly;

1.3.3.10. kód testovacej misie;
1.3.3.11. kód vzorky krvi A a B, čas odberu krvi;
1.3.3.12. číslo neúplnej vzorky krvi, množstvo, čas zapečatenia, vlastnoručný podpis
športovca a dopingového komisára;
1.3.3.13. kód vzorky moču A a B, množstvo, čas zapečatenia, špecifická hmotnosť,
športová disciplína;
1.3.3.14. kód opakovanej vzorky moču, množstvo, čas zapečatenia, špecifická hmotnosť,
športová disciplína;
1.3.3.15. informácia o všetkých prípravkoch na predpis / bez predpisu, doplnkoch výživy
užitých športovcom za posledných sedem dní vrátane dávkovania,
1.3.3.16. všetky transfúzie prijaté športovcom za posledné tri mesiace;
1.3.3.17. číslo dodatkového formulára;
1.3.3.18. poznámky k odberu biologickej vzorky športovca;
1.3.3.19. meno a priezvisko a podpis svedka odberu vzorky moču športovca;
1.3.3.20. meno, priezvisko a podpis komisára pre odber krvi;
1.3.3.21. meno, priezvisko, funkcia a podpis sprievodnej osoby športovca;
1.3.3.22. čas ukončenia dopingovej kontroly;
1.3.3.23. účel správy;
1.3.3.24. prehlásenie o liečbe;
1.3.3.25. komentáre;
1.3.3.26. „Iné“;
1.3.3.27. doplňujúca správa k priebehu dopingovej kontroly vyhotovená dopingovým
komisárom alebo chaperonom s možnosťou obsahu ďalších osobných údajov
športovca alebo iných osôb súvisiacich s vykonávanou dopingovou kontrolou;
1.4.

Účely spracúvania osobných údajov:

1.4.1. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa,
a to konkrétne povinností pri výkone dopingovej kontroly a nakladaním s výsledkami
prevádzkovateľom vyplývajúcich z:
1.4.1.1.

zákon č. 440/2015 Z.z. o športe;

1.4.1.2.

Pravidlá Svetového antidopingového programu, a to:

1.4.1.2.1. Svetový antidopingový kódex (2021);

1.4.1.2.2. Medzinárodné normy (pre rozličné technické a prevádzkové oblasti v rámci
antidopingového programu boli vyvinuté a budú sa vyvíjať v spolupráci so
signatármi a vládami a budú schvaľované Svetovou antidopingovou
agentúrou (ďalej ako „WADA“). Účelom týchto medzinárodných noriem je
harmonizácia medzi antidopingovými organizáciami zodpovednými za
špecifické technické a prevádzkové časti antidopingových programov.
Dodržiavanie medzinárodných noriem je záväzné pre zabezpečenie súladu
so Svetovým antidopingovým

kódexom (2021) (ďalej ako „kódex“).

Výkonný výbor WADA môže po náležitých konzultáciách so signatármi,
vládami a inými príslušnými zainteresovanými stranami priebežne
upravovať medzinárodné normy. Medzinárodné normy a všetky ich úpravy
budú publikované na webovej stránke WADA a nadobúdajú účinnosť
dňom, ktorý bude stanovený danou medzinárodnou normou alebo jej
úpravou);
1.4.1.2.3. Technické dokumenty (Výkonný výbor WADA môže priebežne schvaľovať
a publikovať technické dokumenty súvisiace s povinnými technickými
požiadavkami

na

zavedenie

medzinárodnej

normy.

Dodržiavanie

technických dokumentov je záväzné pre zabezpečenie súladu s kódexom.
Ak zavedenie nového alebo revidovaného technického dokumentu nie je
závislé na čase, umožní výkonný výbor WADA náležitú konzultáciu so
signatármi, vládami a inými relevantnými zainteresovanými osobami.
Technické dokumenty nadobudnú účinnosť ihneď po ich zverejnení na
stránke WADA, ak nebol určený neskorší termín);
1.4.1.2.4. Modely správnej praxe a odporúčaných postupov (Modely správnej praxe
a odporúčaných postupov založené na kódexe a medzinárodných normách
sú a budú vytvárané tak, aby poskytovali riešenia v rôznych oblastiach
boja proti dopingu. WADA odporučí modely a postupy, ktoré budú k
dispozícii signatárom a iným relevantným zainteresovaným stranám,
nebudú však záväzné. Okrem toho, že WADA bude poskytovať vzory
antidopingovej dokumentácie, poskytne signatárom zároveň aj pomoc pri
zaškolení);
1.4.1.3. Antidopingové pravidlá Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (2021);
1.4.2. spracúvanie sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby na účel použitia
osobných údajov dotknutej osoby v rozsahu odobratej biologickej vzorky športovca
na antidopingové výskumné účely po ukončených všetkých analýz odobratej
biologickej vzorky športovca;
1.5.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.5.1. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;
1.5.2. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby na účel
a v rozsahu podľa bodu 1.4.2;
1.6.

Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ zamýšľa prenos osobných údajov medzinárodnej organizácii WADA so
sídlom v Kanade, ku ktorej (krajina) Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti
(Rozhodnutie Európskej komisie č. 2002/2/EC).
1.7.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám
príjemcov:
1.7.1. WADA;
1.7.2. Medzinárodné a národné športové organizácie a zväzy;
1.7.3. Akreditované laboratóriá WADA (EÚ);
1.7.4. Komisie pre konanie vo veci dopingu;
1.8.

Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:
1.8.1. po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä tých
identifikovaných v bode 1.4 týchto Informácií;
1.8.2. v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základ súhlasu do naplnenia
účelu spracúvania osobných údajov podľa bodu 1.4.1, teda do okamihu ukončenia
analýz spojených s výkonom dopingovej kontroly a konaním vo veci porušenia
antidopingového pravidla;
1.9.

Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.9.1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä
namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe oprávnených
záujmov a vo verejnom záujme (neaktuálne pre spracúvanie osobných údajov na tu
uvedený účel spracúvania); Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre
daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre
to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
Ak máte na to dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať
proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také
spracúvanie náš oprávnený záujem.
Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad Vašim osobným
záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek Vašej
námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnení pokračovať v spracovaní Vašich
údajov, v prípade, ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie našich právnych nárokov.
1.9.2. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás
spracovávajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Ak teda takéto osobné údaje o Vás spracúvame, máte právo získať prístup k svojim
osobným údajom a informácie o tom:
-

aké sú účely spracovania Vašich osobných údajov,

-

aké sú kategórie týchto spracúvaných osobných údajov,

-

kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov,

-

plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracúvané,

-

či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných
údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti
tomuto spracovaniu,

-

informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od Vás

-

či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
podľa čl. 22 GDPR; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás,

-

aké sú primerané záruky týkajúce sa prenosu Vašich osobných údajov v
prípade, ak Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie.

1.9.3. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
Žiadame Vás, aby ste nám poskytovali vždy správne údaje. Ak sa však napriek tomu
stane, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov
znamená, že ste oprávnení nás požiadať o ich zmenu.
1.9.4. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je
splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
-

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané,

-

odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého
my spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ
pre ich ďalšie spracúvanie,

-

namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na
právnom

základe

verejného

záujmu

alebo

oprávneného

záujmu

a

neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
-

Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

-

Vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť
podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie,

-

Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej

-

ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov.

spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR,

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na
konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov
potrebné na:
-

na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

-

na splnenie zákonnej povinnosti,

-

na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

-

na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel,
pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo
závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania,

-

z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom
9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR.

1.9.5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás
týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
-

počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných
údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov,

-

pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz
osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania
osobných údajov,

-

my už nebudeme potrebovať Vaše osobné údaje na žiadny z účelov
spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, alebo na
uplatňovanie svojich právnych nárokov.

1.9.6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
Ak je naše právo na spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase
alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte
právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli k inému
prevádzkovateľovi.
1.9.7. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na
ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
1.10. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním
osobných údajov:
Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu pred poskytnutím súhlasu dotknutej
osoby, že má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov odvolať.
V prípade, ak bol súhlas prevádzkovateľovi udelený písomne, odvolanie súhlasu musí byť
rovnako písomné a doručené prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví
týchto Informácií alebo odovzdané osobe oprávnenej za prevádzkovateľa takéto podanie
prijať.
V prípade, pokiaľ je súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľovi
poskytnutý elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom), dotknutá osoba je oprávnená
súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať na mailovej adrese zodpovednej osoby
gdpr@antidoping.sk.
1.11. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane

informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných
následkov ich neposkytnutia):

1.11.1. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.4.1 týchto Informácií
je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na
splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných
právnych predpisov;
1.11.2. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.4.2 týchto Informácií
dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a v prípade udelenia
súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov je oprávnená postupovať podľa bodu
1.10 týchto Informácií;
1.12. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?
Osobné údaje získavame priamo od Vás tým, že nám ich poskytnete v rámci vyplneného
formulára dopingovej kontroly;
***

