
2018 – Padrão Internacional para Proteção da Privacidade e Informações Pessoais
(PIPPIP) – 1º de junho de 2018

Página 1



Padrão Internacional para Proteção da Privacidade e Informações Pessoais
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PREÂMBULO

O Padrão Internacional Mundial Antidopagem para Proteção da Privacidade e Informações Pessoais
é  um  Padrão  Internacional obrigatório,  desenvolvido  como  parte  do  Programa  Mundial
Antidopagem.

A  AMA e  as  Organizações  Antidopagem compartilham  a  responsabilidade  de  garantir  que  as
Informações Pessoais Processadas em conexão com as  Atividades Antidopagem sejam protegidas
conforme exigido pelas leis, princípios e padrões de proteção de dados e privacidade. O principal
objetivo  deste  Padrão  Internacional é  garantir  que  as  organizações  e  Pessoas envolvidas  na
antidopagem no esporte apliquem proteções de privacidade apropriadas, suficientes e eficazes às
Informações Pessoais que  Processam, independentemente de isso também ser exigido pelas leis
aplicáveis.

Um grupo de referência de especialistas da  AMA analisou,  discutiu e preparou este documento,
levando  em  consideração,  especificamente,  as  Diretrizes  da  Organização  para  Cooperação  e
Desenvolvimento  Econômico  (OCDE)  de  1980  sobre  Proteção  da  Privacidade  e  dos  Fluxos
Transfronteiriços de Dados Pessoais;  a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das
Pessoas no que diz respeito ao Processamento Automático de Dados Pessoais (ETS. No. 108); o
Marco  de  Privacidade  da  APEC;  a  Carta  dos  Direitos  Fundamentais  da  União  Europeia,
Regulamento  UE  2016/679  relativo  à  proteção  das  pessoas  físicas  no  que  diz  respeito  ao
processamento  de  dados  pessoais,  e  outras  regras,  padrões  e  jurisprudências  internacionais  e
regionais de privacidade de dados, como o julgamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de
18 de janeiro de 2018 (FNASS e outros vs. França).

O texto oficial do Padrão Internacional para a Proteção da Privacidade e Informações Pessoais será
mantido pela  AMA e publicado em inglês e em francês. Em caso de conflito entre as versões em
inglês e em francês, prevalecerá a versão em inglês. 

2018 – Padrão Internacional para Proteção da Privacidade e Informações Pessoais
(PIPPIP) – 1º de junho de 2018

Página 3



Sumário
Sumário.................................................................................................................................................4

PARTE UM: INTRODUÇÃO, DISPOSIÇÕES E DEFINIÇÕES DO CÓDIGO................................5

1.0 Introdução e Escopo...................................................................................................................5

2.0 Disposições do Código..............................................................................................................5

3.0 Termos e Definições..................................................................................................................9

PARTE DOIS: NORMAS/PADRÕES PARA MANUSEIO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS.......11

4.0  Processamento  de  Informações  Pessoais  de  acordo  com  o  Padrão  Internacional e  Lei
Aplicável........................................................................................................................................11

5.0 Processando Informações Pessoais Relevantes e Proporcionais.............................................12

6.0 Processando Informações Pessoais de acordo com a Lei ou com Consentimento..................13

7.0  Garantindo que  Informações  Apropriadas  sejam Fornecidas  aos  Participantes e  a  outras
Pessoas...........................................................................................................................................15

8.0 Divulgação de Informações Pessoais a outras Organizações Antidopagem e a Terceiros......17

9.0 Mantendo a Segurança das Informações Pessoais...................................................................18

10.0 Retendo as Informações Pessoais Quando Relevante e Garantindo sua Destruição.............20

11.0 Direitos dos Participantes e de outras Pessoas com Relação às Informações Pessoais........20

APÊNDICE  A do  PADRÃO  INTERNACIONAL PARA PROTEÇÃO  DA PRIVACIDADE  E
INFORMAÇÕES PESSOAIS............................................................................................................22

TEMPOS DE RETENÇÃO................................................................................................................22

2018 – Padrão Internacional para Proteção da Privacidade e Informações Pessoais
(PIPPIP) – 1º de junho de 2018

Página 4



PARTE UM: INTRODUÇÃO, DISPOSIÇÕES E DEFINIÇÕES DO
CÓDIGO

1.0 Introdução e Escopo
A finalidade do Padrão Internacional  para a  Proteção da Privacidade e  Informações  Pessoais  é
garantir  que  as  Organizações  Antidopagem apliquem  proteções  de  privacidade  apropriadas,
suficientes  e  eficazes  às  Informações  Pessoais que  Processam ao  realizarem  programas
antidopagem, em reconhecimento ao fato de que as  Informações Pessoais coletadas no contexto
antidopagem  podem  afetar  e  implicar  os  direitos  de  privacidade  das  Pessoas envolvidas  e
associadas ao esporte organizado.

O Código, em especial, exige que Atletas e Pessoal de Apoio ao Atleta forneçam uma quantidade
significativa de  Informações Pessoais a  Organizações Antidopagem. Como resultado, é essencial
que  as  Organizações  Antidopagem protejam  adequadamente  as  Informações  Pessoais que
Processam, tanto para atender aos padrões legais quanto para garantir  a contínua confiança dos
envolvidos no esporte organizado.

O Código reconhece e afirma a importância de garantir que os direitos de privacidade das Pessoas
sujeitas a programas antidopagem baseados no  Código sejam totalmente respeitados. Em apoio a
esse compromisso, este Padrão Internacional fornece regras e padrões obrigatórios relacionados à
proteção de Informações Pessoais por parte de Organizações Antidopagem.

De  maneira  compatível  com  outros  Padrões  Internacionais que  foram  desenvolvidos  e
implementados  até  o  momento,  este  Padrão  Internacional estabelece  um  conjunto  mínimo  e
comum de regras com as quais as  Organizações Antidopagem devem estar em conformidade ao
coletar e manipular  Informações Pessoais conforme o  Código.  Em alguns casos, pode-se exigir,
pelas leis aplicáveis, que as Organizações Antidopagem apliquem regras ou padrões que excedam
os estabelecidos neste Padrão. Para os fins deste Padrão Internacional, as definições que aparecem
no  Código  devem estar  em itálico,  e  definições  adicionais  criadas  para  os  fins  deste  Padrão
Internacional devem estar sublinhadas.

2.0 Disposições do Código
Os seguintes  artigos  do  Código são  diretamente  relevantes  a  este  Padrão  Internacional  para  a
Proteção da Privacidade e Informações Pessoais.

➢ Artigo 14 do Código – Confidencialidade e Notificação

Os princípios de coordenação dos resultados antidopagem, transparência pública e responsabilidade
e respeito pela privacidade de todos os Atletas ou outras Pessoas são os seguintes:

14.1 Informação Relativa a Resultados Analíticos Adversos, Resultados Atípicos e outras Violações
Declaradas de Regra Antidopagem.

14.1.1 Notificação de Atletas e outras Pessoas sobre Violações de Regra Antidopagem.

2018 – Padrão Internacional para Proteção da Privacidade e Informações Pessoais
(PIPPIP) – 1º de junho de 2018

Página 5



A forma e o modo de notificação de uma violação de regra antidopagem declarada será
como previsto nas regras da Organização Antidopagem com responsabilidade de gestão de
resultados.

14.1.2  Notificação  de  Violações  de  Regra  Antidopagem  às  Organizações  Nacionais
Antidopagem, Federações Internacionais e à AMA.

A  Organização  Antidopagem com  responsabilidade  de  gestão  de  resultados  também
notificará a  Organização Nacional Antidopagem do  Atleta, a Federação Internacional e a
AMA da declaração de uma violação de regra antidopagem simultaneamente à notificação do
Atleta ou outra Pessoa.

14.1.3 Conteúdo de uma Notificação de Violação de Regra Antidopagem.

A notificação incluirá: o nome do  Atleta, país, esporte e modalidade dentro do esporte, o
nível competitivo do Atleta, se o teste foi Em-Competição ou Fora-de-Competição, a data da
coleta  da  Amostra,  o  resultado  analítico  relatado  pelo  laboratório  e  outras  informações
exigidas pelo Padrão Internacional para Testes e Investigações, ou por violações de regra
antidopagem que não sejam o Artigo 2.1, a regra violada e a base da violação declarada.

14.1.4 Relatórios de Status.

Exceto  no  que  diz  respeito  a  investigações  que  não  resultaram em notificação  de  uma
violação de regra antidopagem nos termos do Artigo 14.1.1, as Organizações Antidopagem
mencionadas no Artigo 14.1.2 serão atualizadas regularmente sobre o status e conclusões de
qualquer  revisão/análise  ou processo conduzido de acordo com os Artigos  7,  8  ou 13 e
receberão uma explicação ou decisão imediata e fundamentada por escrito que explique a
resolução da questão.

14.1.5 Sigilo.

As organizações recebedoras não divulgarão essas informações para além das Pessoas que
precisam  saber  (que  incluiriam  o  pessoal  apropriado  do  Comitê  Olímpico  Nacional
aplicável,  da  Federação  Nacional  e  da  equipe  em  um  Esporte  de  Equipe)  até  que  a
Organização  Antidopagem com  responsabilidade  de  gestão  de  resultados  tenha  feito
Divulgação Pública ou tenha falhado em fazer a Divulgação Pública, conforme exigido no
Artigo 14.3.

[Comentário ao Artigo 14.1.5: Cada Organização Antidopagem fornecerá, em suas próprias regras
antidopagem, procedimentos para a proteção de informações  confidenciais e  para investigar e
disciplinar a divulgação indevida de informações confidenciais por qualquer funcionário ou agente
da Organização Antidopagem.]

14.2 Notificação de Decisões de Violação de Regra Antidopagem e Solicitação de Arquivos. 

14.2.1 As decisões relativas à violação de regra antidopagem, proferidas em conformidade
com os artigos 7.10, 8.4, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 ou 13.5, incluirão todos os motivos da
decisão, inclusive, se for o caso, uma justificativa do por que não ter sido aplicada a máxima
sanção  possível.  Quando  a  decisão  não  estiver  em  inglês  ou  francês,  a  Organização
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Antidopagem fornecerá um breve resumo em inglês ou em francês da decisão e dos motivos
que a suportam.

14.2.2 Uma  Organização  Antidopagem que  tenha  o  direito  de  recorrer  de  uma decisão
recebida  nos  termos do Artigo  14.2.1 poderá,  no prazo de 15 dias  após  o recebimento,
solicitar uma cópia do arquivo completo (autos) do caso referente à decisão. 

14.3 Divulgação Pública.

14.3.1  A identidade  de  qualquer  Atleta ou  outra  Pessoa, que  seja  declarada  por  uma
Organização Antidopagem como tendo cometido uma violação de regra antidopagem, pode
ser  Divulgada  Publicamente pela  Organização  Antidopagem com  responsabilidade  de
gestão de resultados somente após a notificação ter sido fornecida ao Atleta ou outra Pessoa,
de  acordo  com  os  Artigos  7.3,  7.4,  7.5,  7.6  ou  7.7,  e  às  Organizações  Antidopagem
aplicáveis, de acordo com o Artigo 14.1.2.

14.3.2 Em não mais de vinte dias após ter sido determinado em uma decisão final de recurso
nos  termos  do  Artigo  13.2.1  ou  13.2.2,  ou  esse  recurso  ter  sido  renunciado,  ou  uma
audiência nos termos do Artigo 8 ter sido renunciada, ou uma declaração de violação de
regra antidopagem não tiver sido contestada em tempo hábil, a  Organização Antidopagem
responsável  pela  gestão  de  resultados  deve  Informar/Comunicar  Publicamente a
decisão/estipulação  do  assunto  antidopagem,  inclusive  o  esporte,  a  regra  antidopagem
violada, o nome do Atleta ou outra Pessoa que cometeu a violação, a Substância Proibida ou
Método  Proibido envolvido  e  as  Consequências impostas.  A  mesma  Organização
Antidopagem também deve  Informar/Comunicar Publicamente, no prazo de vinte dias, os
resultados  das  decisões  finais  de  recurso  relativas  a  violações  de  regra  antidopagem,
inclusive as informações descritas acima.

14.3.3 Em qualquer caso onde for determinado, após uma audiência ou recurso, que o Atleta
ou outra  Pessoa não cometeu uma violação de regra antidopagem, a decisão poderá ser
Divulgada Publicamente apenas com o consentimento do  Atleta ou outra  Pessoa  que é o
sujeito dessa  decisão.  A  Organização  Antidopagem com  responsabilidade  de  gestão  de
resultados envidará esforços razoáveis para obter esse consentimento e, se o consentimento
for obtido, Divulgará Publicamente a decisão em sua totalidade ou na forma editada que o
Atleta ou outra Pessoa venha a aprovar.

14.3.4  A publicação  será  realizada,  no  mínimo,  através  da  postagem  das  informações
obrigatórias na página eletrônica da Organização Antidopagem e deixando as informações
em  exibição  pelo  que  for  mais  longo:  um  mês  ou  a  duração  de  qualquer  período  de
Inelegibilidade.

14.3.5 Nenhuma  Organização  Antidopagem ou  laboratório  credenciado  pela  AMA,  ou
oficial/funcionário de ambos, deverá comentar publicamente sobre os fatos específicos de
quaisquer casos pendentes (em oposição à descrição geral do processo e ciência), salvo em
resposta a comentários públicos atribuídos ao Atleta, outra Pessoa ou seus representantes.

14.3.6 A Comunicação/Divulgação  Pública obrigatória exigida no Artigo 14.3.2 não será
exigida quando o Atleta ou outra Pessoa que se descubra ter cometido uma violação de regra
antidopagem for um  Atleta Menor de Idade.  Qualquer Comunicação/Divulgação  Pública
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opcional em um caso que envolva um Atleta Menor de Idade será proporcional aos fatos e
circunstâncias do caso.

14.4 Comunicação/Divulgação Estatística

As  Organizações  Antidopagem  deverão,  pelo  menos  anualmente,  publicar  publicamente  um
relatório  estatístico  geral  de  suas  atividades  de  Controle  de  Dopagem,  com  uma  cópia  sendo
fornecida à AMA. As Organizações Antidopagem poderão também publicar relatórios mostrando o
nome de cada  Atleta testado e a data de cada  Teste. A AMA publicará, pelo menos anualmente,
relatórios estatísticos que resumam as informações que receber de  Organizações Antidopagem e
laboratórios.

14.5 Câmara de Compensação de Informações relativas a Controle de Dopagem.

A AMA atuará como uma câmara de compensação central para dados e resultados de Testes para
Controle de Dopagem, inclusive, em especial,  os dados do  Passaporte Biológico do Atleta para
Atletas  de  Nível  Internacional e  Atletas  de  Nível  Nacional,  e  informações  de  localização  dos
Atletas, inclusive aqueles em  Grupos Alvo de Teste. Para facilitar o planejamento coordenado da
distribuição de testes e evitar duplicação desnecessária em  Testes  feitos por várias  Organizações
Antidopagem,  cada  Organização  Antidopagem deve  reportar/informar  todos  os  testes  Em
Competição e  Fora de Competição realizados nesses  Atletas à câmara de compensação da  AMA,
usando o sistema ADAMS ou outro sistema aprovado pela AMA, o mais brevemente possível após a
realização desses testes. Essas informações serão disponibilizadas, quando apropriado e de acordo
com as regras aplicáveis, ao Atleta, à Organização Nacional Antidopagem do Atleta e à Federação
Internacional,  e a quaisquer outras  Organizações Antidopagem com autoridade de  Teste sobre o
Atleta. 

De modo a permitir que sirva de câmara de compensação para dados de Testes para Controle de
Dopagem e para decisões de gestão de resultados, a AMA desenvolveu uma ferramenta de gestão de
banco de dados, o sistema ADAMS, que reflete os princípios da privacidade de dados. Em especial,
a  AMA desenvolveu o  ADAMS para ser compatível com os estatutos e normas de privacidade de
dados aplicáveis  à  AMA e  a  outras  organizações  que usam o  ADAMS.  Informações  privadas  a
respeito de um Atleta, Pessoal de Apoio ao Atleta ou outros envolvidos em atividades antidopagem
serão mantidas pela  AMA,  que é supervisionada por autoridades de privacidade canadenses, em
estrito  sigilo  e  em conformidade com o  Padrão Internacional para a Proteção da Privacidade e
Informações Pessoais.

14.6 Privacidade de Dados.

As  Organizações  Antidopagem podem  coletar,  armazenar,  processar  ou  divulgar  informações
pessoais relacionadas a Atletas e outras Pessoas, quando necessário e apropriado para realizar suas
atividades  antidopagem  no  âmbito  do  Código e  dos  Padrões  Internacionais (inclusive,
especificamente, o Padrão Internacional para Proteção da Privacidade e Informações Pessoais), e
em conformidade com a lei aplicável.

[Comentário ao Artigo 14.6: Observe que o Artigo 22.2 estabelece que “Cada governo adotará
legislação,  regulamento,  políticas  ou  práticas  administrativas  para  cooperação  e
compartilhamento de informações com Organizações Antidopagem e compartilhamento de dados
entre Organizações Antidopagem, conforme previsto no Código."]

2018 – Padrão Internacional para Proteção da Privacidade e Informações Pessoais
(PIPPIP) – 1º de junho de 2018

Página 8



3.0 Termos e Definições
3.1 Termos Selecionados Definidos no Código

Organização Antidopagem: Um  Signatário que é responsável por adotar regras para dar início,
implementar  ou  impor  qualquer  parte  do  processo  de  Controle  de  Dopagem.  Isto  inclui,  por
exemplo,  o  Comitê  Olímpico  Internacional,  o  Comitê  Paralímpico  Internacional,  outras
Organizações  de  Grandes  Eventos que  realizam  Testes em  seus  Eventos,  a  AMA,  Federações
Internacionais e Organizações Nacionais Antidopagem.

Atleta: Qualquer pessoa que compita em um esporte em nível internacional (como definido por
cada Federação Internacional) ou em nível nacional (como definido por cada Organização Nacional
Antidopagem). Uma  Organização Antidopagem tem o poder de aplicar regras antidopagem a um
Atleta que  não é  nem um  Atleta  de  Nível  Internacional nem um  Atleta  de  Nível  Nacional,  e,
portanto, de incluí-los na definição de “Atleta”. Em relação aos Atletas que não são nem de Nível
Internacional nem de  Nível  Nacional,  uma  Organização Antidopagem pode  optar  por:  realizar
Testes limitados ou nenhum  Teste; analisar  Amostras em busca de um número menor que a lista
completa  de  Substâncias  Proibidas;  exigir  informações  de  localização  limitadas  ou  nenhuma
informação; ou não exigir  AUTs antecipadas. No entanto, se uma violação de regra antidopagem
relativa aos Artigos 2.1, 2.3 ou 2.5 for cometida por qualquer Atleta sobre quem uma Organização
Antidopagem tenha autoridade, que compete abaixo do Nível Internacional  ou Nacional, então as
Consequências estabelecidas no Código (exceto o Artigo 14.3.2) devem ser aplicadas. Para os fins
do Artigo 2.8 e do Artigo 2.9 e para fins de informação e educação antidopagem, qualquer Pessoa
que participe de esportes sob a autoridade de qualquer  Signatário, governo ou outra organização
esportiva que aceite o Código é um Atleta.

[Comentário: Esta definição deixa claro que todos os Atletas de Nível Internacional e Nacional
estão sujeitos às regras antidopagem do Código, com as definições precisas de esporte de nível
internacional e de nível nacional a serem estabelecidas nas regras antidopagem das Federações
Internacionais  e  Organizações  Nacionais  Antidopagem,  respectivamente.  A  definição  também
permite que cada Organização Nacional Antidopagem, se optar por fazê-lo, expanda seu programa
antidopagem  para  além  dos  Atletas  de  Nível  Internacional  ou  Nacional  de  modo  a  incluir
competidores em níveis mais baixos de Competição ou indivíduos que participam de atividades de
condicionamento físico, mas que não competem. Assim, uma Organização Nacional Antidopagem
poderia,  por exemplo,  optar  por  testar  competidores  de nível  recreativo,  mas não exigir  AUTs
antecipadas.  Porém,  uma violação de  regra  antidopagem que envolva  um Resultado Analítico
Adverso ou Adulteração resultará em todas as Consequências previstas no Código (com exceção
do Artigo 14.3.2). A decisão sobre se as Consequências se aplicam a Atletas de nível recreativo que
participam de atividades físicas/condicionamento físico, mas que nunca competem, é deixada a
cargo  para  a  Organização  Nacional  Antidopagem.  Da  mesma  forma,  uma  Organização  de
Grande(s) Evento(s) que realiza um Evento apenas para competidores de nível máster poderia
optar  por  testar  os  competidores,  mas  não analisar  Amostras  em busca  da  lista  completa  de
Substâncias  Proibidas.  Os  Competidores  de  todos  os  níveis  de  Competição  devem  receber  o
benefício de informações e educação antidopagem.]

Pessoal  de  Apoio  ao  Atleta: Qualquer  técnico,  treinador,  gestor,  agente,  membro  de  equipe,
oficial/funcionário, pessoal médico ou paramédico, pai/mãe ou qualquer outra Pessoa que trabalhe
com, trate ou auxilie um  Atleta que participe de ou que esteja em preparação para  Competições
esportivas.
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Participante: Qualquer Atleta ou Pessoal de Apoio ao Atleta.

 3.2 Termos Definidos do Padrão Internacional sobre Privacidade e Informações Pessoais

Atividades Antidopagem: Atividades especificadas pelo  Código e pelos  Padrões Internacionais a
serem realizadas pelas  Organizações Antidopagem e seus  Agentes Terceiros, com o objetivo de
determinar  se  ocorreram violações  de regra antidopagem, inclusive a  coleta  de informações  de
localização; realizar  Testes; realizar gestão de resultados; determinar se o Uso de uma Substância
Proibida ou Método Proibido por parte de um Atleta está estritamente limitado a fins terapêuticos
legítimos e documentados; educar os Participantes sobre seus direitos e responsabilidades; realizar
investigações sobre violações de regra antidopagem; e iniciar processos legais contra aqueles que
supostamente cometeram essa violação.

Informações  Pessoais:  Informações,  inclusive,  entre  outras,  Informações  Pessoais  Sensíveis,
relacionadas a um Participante identificado ou identificável ou a outras Pessoas cujas informações
são  Processadas apenas  no  contexto  das  Atividades  Antidopagem de  uma  Organização
Antidopagem.

[Comentário  ao  Artigo  3.2:  Entende-se  que  Informações  Pessoais incluem,  entre  outras,
informações relacionadas ao nome de um Atleta, data de nascimento, informações de contato e
afiliações  esportivas,  localização,  autorizações  de  uso  terapêutico  designadas  (se  houver),
resultados  de  testes  antidopagem  e  gestão  de  resultados  (inclusive  audiências  disciplinares,
recursos e sanções). As Informações Pessoais também incluem detalhes pessoais e informações de
contato relacionadas a outras Pessoas, como, por exemplo, profissionais médicos e outras Pessoas
que trabalham com, tratam ou auxiliam um Atleta no contexto de Atividades Antidopagem. Essas
informações  permanecem  Informações  Pessoais e  são  reguladas  por  este  Padrão  por  toda  a
duração de seu Processamento, independentemente de o indivíduo relevante permanecer envolvido
no esporte organizado.] 

Processamento (e  seus  cognatos,  Processem e  Processado):  Coleta,  retenção,  armazenamento,
divulgação,  transferência,  transmissão,  alteração,  exclusão,  ou  fazer  uso,  de  outro  modo,  de
Informações Pessoais. 

Violação/Falha  de  Segurança:  qualquer  Processamento não  autorizado  e/ou  ilegal  de,  inclusive
acesso  a,  Informações  Pessoais,  seja  em forma  eletrônica  ou  impressa  ou  de  outra  forma,  ou
interferência em um sistema de informações que comprometa a privacidade, a segurança, o sigilo, a
disponibilidade ou a integridade das Informações Pessoais.

Informações Pessoais Sensíveis: Informações Pessoais relacionadas à origem racial ou étnica de um
Participante, cometimento de delitos (criminais ou de outra natureza), saúde (inclusive informações
derivadas  da  análise  de  Amostras ou  Espécimes de  um  Atleta)  e  informações  biométricas  e
genéticas.

Terceiro: Qualquer  Pessoa física ou jurídica que não seja a  Pessoa física a quem as  Informações
Pessoais relevantes estão relacionadas, Organizações Antidopagem e Agentes Terceiros.

Agente  Terceiro:  Qualquer  Pessoa  física  ou  jurídica,  autoridade/órgão  público,  agência  ou
organismo,  inclusive,  entre  outros,  subcontratados  e  seus  subcontratados,  que  Processem
Informações Pessoais para ou em nome de uma Organização Antidopagem.
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PARTE  DOIS:  NORMAS/PADRÕES  PARA  MANUSEIO  DE
INFORMAÇÕES PESSOAIS

4.0  Processamento  de  Informações  Pessoais de  acordo  com  o  Padrão
Internacional e Lei Aplicável

4.1 Este  Padrão  Internacional estabelece  um  conjunto  mínimo  de  exigências  aplicáveis  ao
Processamento de Informações Pessoais por  Organizações Antidopagem e seus  Agentes Terceiros
no contexto de suas Atividades Antidopagem. Todas as Organizações Antidopagem devem cumprir
com este Padrão, ainda que suas exigências excedam aquelas decorrentes das leis de proteção de
dados e/ou privacidade aplicáveis  da  Organização Antidopagem, refletindo a necessidade vital de
proteger  a  privacidade  dos  Participantes e  de  outras  Pessoas envolvidas  e  associadas  à
antidopagem no esporte.

[Comentário ao Artigo 4.1:  As  Organizações  Antidopagem, juntamente com quaisquer  Agentes
Terceiros que  Processem Informações Pessoais para ou em nome de Organizações Antidopagem,
devem cumprir minimamente com as exigências estabelecidas neste Padrão Internacional, desde
que esse cumprimento  não viole  outras  leis  aplicáveis.  Nos casos  em que o  cumprimento  das
exigências deste Padrão Internacional possa levar uma Organização Antidopagem a violar outras
leis  aplicáveis,  essas  leis  prevalecerão.  Este  resultado  não  levará  à  determinação  de  não
conformidade com o Código Mundial Antidopagem.]

4.2 As Organizações Antidopagem podem estar sujeitas a leis e regulamentos de proteção de dados
e privacidade que impõem exigências que excedem aquelas decorrentes deste Padrão Internacional.
Nessas circunstâncias,  as  Organizações Antidopagem devem garantir  que seu  Processamento de
Informações Pessoais esteja em conformidade com todas essas leis e regulamentos de proteção de
dados e privacidade.

[Comentário ao Artigo 4.2: Organizações Antidopagem em certos países podem estar sujeitas a
leis e regulamentos que regem o Processamento de Informações Pessoais relacionadas a Pessoas
físicas,  além  de  Participantes,  como  seus  próprios  funcionários  ou  funcionários  de  outras
Organizações  Antidopagem,  ou  que  impõem restrições  adicionais  que  vão  além  deste  Padrão
Internacional. Em todos esses casos, espera-se que as Organizações Antidopagem cumpram com as
leis e regulamentos de proteção de dados aplicáveis.]

4.3 As  Organizações Antidopagem deverão ser capazes de demonstrar que seu  Processamento de
Informações  Pessoais ocorre  de  acordo  com este  Padrão  Internacional,  em especial  através  da
adoção de políticas e procedimentos internos apropriados que refletem sua adesão a este  Padrão
Internacional.

[Comentário  ao  Artigo  4.3:  As  Organizações  Antidopagem  só  podem  efetivamente  aderir  às
exigências  deste  Padrão  Internacional  quando  tiverem  implementadas  políticas  internas
documentadas,  procedimentos  e  padrões  de  governança  de  informações  relacionados  a
Informações Pessoais.]

4.4 As  Organizações Antidopagem devem manter um registro do  Processamento de  Informações
Pessoais pelas quais são responsáveis, que deverá descrever os propósitos gerais do Processamento,
uma  descrição  dos  tipos  de  Informações  Pessoais,  as  categorias  de  potenciais
destinatários/recebedores das  Informações Pessoais, as salvaguardas postas em prática quando as
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Informações Pessoais são divulgadas a outras Organizações Antidopagem ou a Terceiros, o período
durante o qual as Informações Pessoais serão armazenadas ou os critérios utilizados para determinar
esse período, e uma descrição geral das medidas de segurança técnicas e organizacionais aplicadas
às Informações Pessoais.

[Comentário  ao Artigo  4.4:  As  Organizações  Antidopagem devem manter  um registro  de  suas
Atividades de Processamento para melhor garantir sua efetiva supervisão dessas atividades, e para
facilitar a conformidade com este Padrão Internacional. Com relação ao banco de dados ADAMS
administrado pela AMA, a AMA será a única responsável por manter um registro que reflita o
Processamento de Informações Pessoais no banco de dados.]

4.5 As Organizações Antidopagem designarão uma Pessoa responsável pela conformidade com este
Padrão  Internacional e  com  todas  as  leis  de  privacidade  e  de  proteção  de  dados  aplicáveis
localmente. Elas devem tomar medidas razoáveis  para garantir que o nome e as informações de
contato da  Pessoa assim designada sejam disponibilizados prontamente aos  Participantes, caso o
solicitem.

5.0 Processando Informações Pessoais Relevantes e Proporcionais
5.1 As  Organizações  Antidopagem deverão  Processar  Informações  Pessoais apenas  quando
relevantes,  a  fim  de  realizar  Atividades  Antidopagem no  âmbito  do  Código e  dos  Padrões
Internacionais,  ou quando exigido por lei  aplicável,  regulamento ou processo legal  obrigatório,
desde que esse  Processamento não entre em conflito com as leis de privacidade e de proteção de
dados aplicáveis.

5.2 As  Organizações  Antidopagem não  devem  Processar  Informações  Pessoais que  sejam
irrelevantes ou desnecessárias no contexto de suas Atividades Antidopagem, conforme identificado
no Artigo 5.1.

[Comentário  ao  Artigo  5.2:  As  Organizações  Antidopagem  deverão  examinar  os  diferentes
contextos  nos  quais  Processam Informações  Pessoais para  garantir  que  o  Processamento  das
Informações Pessoais, em qualquer caso, seja necessário, a fim de satisfazer uma das finalidades
identificadas no Artigo 5.1. Quando as Organizações Antidopagem não puderem garantir que o
Processamento é necessário, deverão abster-se de Processar as Informações Pessoais.]

5.3 Em especial, exceto quando exigido de outra forma pelo Código ou expressamente exigido por
lei:

a. Organizações Antidopagem que Processam Informações Pessoais (que podem envolver o
Processamento de Informações Pessoais Sensíveis relacionadas a Atletas, o Processamento
de  Informações  Pessoais Não  Sensíveis  relacionadas  a  Participantes e  possivelmente  a
outras  Pessoas) de modo a determinar se o  Uso de uma  Substância Proibida ou  Método
Proibido  por parte de um  Atleta está estritamente limitado a fins terapêuticos legítimos e
documentados, devem Processar apenas as  Informações Pessoais apropriadas e relevantes
para fazer essa determinação, conforme exigido pelo Padrão Internacional para Autorizações
de Uso Terapêutico.

b.  Organizações  Antidopagem que  Processam  Informações  Pessoais relacionadas  a
Participantes e  outras  Pessoas de  modo  a  realizar  Testes devem  Processar apenas  as
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Informações  Pessoais (inclusive  informações  de  localização  e  Autorizações  de  Uso
Terapêutico)  apropriadas  e  relevantes  para  a  realização  de  Testes (por  exemplo,
planejamento  de  distribuição  de  testes,  coleta  de  Amostras,  manuseio  de  Amostras,
transporte de Amostras ao laboratório ou assuntos associados) de acordo com o Código e/ou
Padrão Internacional para Testes e Investigações.

c.  Organizações  Antidopagem que  Processam  Informações  Pessoais relacionadas  a
Participantes e  outras  Pessoas de  modo  a  se  engajarem em  investigações  e  gestão  de
resultados  (inclusive  audiências  disciplinares  associadas,  recursos  e  decisões  judiciais)
devem  Processar apenas as  Informações Pessoais, inclusive, entre outras, informações de
localização, Autorizações de Uso Terapêutico e resultados de testes, apropriadas e relevantes
para investigar e estabelecer uma ou mais violações de regra antidopagem.

d.  As  Organizações  Antidopagem podem  Processar  Informações  Pessoais relativas  a
Participantes e  outras  Pessoas para outros fins  especificados,  desde que esses  objetivos
estejam relacionados exclusivamente à luta contra a dopagem e que sejam relevantes para
essa  luta  após  uma  avaliação  adequadamente  documentada  realizada  pela  Organização
Antidopagem.

[Comentário ao Artigo 5.3.d.:  Em certos contextos,  pode ser apropriado ou necessário que as
Organizações Antidopagem Processem Informações Pessoais para fins adicionais, além daqueles
identificados nos Artigos 5.3.a.-c., de modo a se engajarem efetivamente na luta contra a dopagem.
Esses fins podem incluir, por exemplo, o desenvolvimento e aprimoramento do planejamento de
testes e dos procedimentos e processos de Teste. Esse  Processamento deve estar exclusivamente
vinculado à luta contra a dopagem só pode ocorrer quando a Organização Antidopagem tiver
documentado a necessidade de realizar esse Processamento.]

5.4 As Informações Pessoais Processadas pelas Organizações Antidopagem devem ser processadas
de forma justa e devem ser precisas, completas e atualizadas. As Organizações Antidopagem devem
corrigir  ou  alterar  o  mais  rapidamente  possível  qualquer  Informação  Pessoal que  saibam estar
incorreta  ou  imprecisa,  levando  em  conta  as  responsabilidades  dos  Participantes,  como,  por
exemplo, nos termos do Artigo 14.3 do Código e do Artigo 11 do Padrão Internacional para Testes e
Investigações.

[Comentário ao Artigo 5.4: Quando os Participantes forem responsáveis por fornecer Informações
Pessoais sobre si  mesmos diretamente às Organizações Antidopagem e por mantê-las precisas,
completas e atualizadas, eles devem ser informados dessa obrigação e, sempre que possível, devem
ser munidos de meios razoáveis para cumpri-lo. Por exemplo, isso poderia envolver fornecer aos
indivíduos acesso a suas Informações Pessoais via Internet, por meio de ferramentas e recursos
online.]

6.0  Processando Informações Pessoais de acordo com a Lei ou com
Consentimento
6.1 As Organizações Antidopagem devem Processar Informações Pessoais apenas:

▪  por  motivos  legais  válidos,  que  podem  incluir  a  conformidade  com  obrigações  legais,  o
desempenho de uma tarefa de interesse público, quando necessário por razões de interesse público
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substancial, cumprimento de um contrato ou para proteger os interesses vitais do Participante e de
outras Pessoas; ou

▪  quando permitido, com o consentimento de um  Participante ou de outra  Pessoa, que deve ser
informado, dado livremente, específico e inequívoco, sujeito às exceções no Artigo 6.2.b, 6.3 e 6.4
deste Padrão Internacional.

[Comentário ao Artigo 6.1: Este Padrão Internacional prevê que as  Informações Pessoais serão
Processadas nos  casos  em  que  a  lei  preveja  expressamente  o  seu  Processamento ou  com  o
consentimento dos Participantes, sujeito a exceções apropriadas para evitar que os Participantes
ou outras pessoas enfraqueçam/prejudiquem o Código. A responsabilidade principal de obter o
consentimento de um Atleta e/ou de seu Pessoal de Apoio ao Atleta associado ficará a cargo da(s)
Organização(ões) Antidopagem que coloca o Atleta em questão em seu Grupo Alvo de Testes.]

6.2 Quando as Organizações Antidopagem Processam Informações Pessoais com consentimento, as
Organizações  Antidopagem devem,  a  fim  de  obter  um  consentimento  informado,  garantir  que
informações  adequadas  sejam  fornecidas  ao  Participante ou  Pessoa a  quem  as  Informações
Pessoais se relacionam, conforme descrito mais detalhadamente no Artigo 7.

a.  As  Organizações  Antidopagem devem  informar  os  Participantes das  Consequências
negativas que podem surgir da recusa em participar dos  Controles de Dopagem, inclusive
Testes, e da recusa em consentir com o Processamento de Informações Pessoais, conforme
necessário para esse fim.

[Comentário ao Artigo 6.2.a.: Para que não haja dúvidas, os Participantes serão informados de
que  sua  recusa  em participar  dos  Controles  de  Dopagem,  quando  solicitados  a  fazê-lo,  pode
impedir  seu  envolvimento  contínuo  no  esporte  organizado  e,  para  os  Atletas,  constituir  uma
violação do Código e invalidar os resultados de Competição, entre outras coisas. Um Participante
que acredita que uma Organização Antidopagem não cumpre com este Padrão Internacional pode
notificar a AMA de acordo com o Artigo 11.5, que deve, sem prejuízo de quaisquer outros direitos
que o Participante possa ter no âmbito de lei aplicável, considerar as razões da reclamação.]

b. As  Organizações Antidopagem informarão os  Participantes que, independentemente de
qualquer recusa em conceder ou subsequente retirada do consentimento, o Processamento de
suas  Informações Pessoais pelas  Organizações Antidopagem ainda pode ser necessário, a
menos que proibido de outra forma por lei aplicável, quando necessário para permitir que as
Organizações Antidopagem:

▪  iniciem  ou  processem  investigações  que  envolvam  suspeitas  de  violações  de  regra
antidopagem relacionadas ao Participante;

▪  realizem  ou  participem  de  processos  que  envolvam  suspeitas  de  violação  de  regra
antidopagem relacionadas ao Participante; ou

▪  estabeleçam,  exerçam  ou  defendam-se  contra  reivindicações  legais  relacionadas  à
Organização Antidopagem, ao Participante ou a ambos.

[Comentário ao Artigo 6.2.b: Em certas circunstâncias limitadas, as Organizações Antidopagem
devem ter  a  capacidade de  Processar  Informações  Pessoais na ausência  do  consentimento  do
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Participante.  Essas exceções são necessárias para evitar situações em que os Participantes se
recusam a conceder ou retiram o consentimento, a fim de contornar os esforços e procedimentos
antidopagem e evitar a detecção de uma violação de dopagem.] 

6.3 Quando  as  Organizações  Antidopagem Processarem  Informações  Pessoais  Sensíveis com
consentimento, o consentimento explícito do  Participante ou da  Pessoa a quem as  Informações
Pessoais estão relacionadas deve ser obtido. O  Processamento de Informações Pessoais Sensíveis
deve ocorrer de acordo com quaisquer salvaguardas ou procedimentos específicos estabelecidos de
acordo com as leis e regulamentos de proteção de dados aplicáveis.

[Comentário  ao  Artigo  6.3:  Este  Padrão Internacional  impõe  restrições  adicionais  quando as
Organizações  Antidopagem  Processam  Informações  Pessoais  Sensíveis,  refletindo  a  maior
sensibilidade  em  torno  do  Processamento dessas  informações.  Embora  o  Padrão  defina  que
Informações  Pessoais Sensíveis devem incluir expressamente diferentes  classes de informações,
isso  não  deve  sugerir  que  essas  informações  devam  ser  Processadas pelas  Organizações
Antidopagem, conforme exigido pelo Artigo 5.1.]

6.4 Nos casos em que um Participante seja incapaz de fornecer um consentimento informado em
virtude de idade, capacidade mental ou outro motivo legítimo reconhecido em lei, o representante
legal, guardião ou outro representante competente do Participante  poderá fornecer consentimento
em nome do Participante para os fins deste Padrão Internacional, bem como exercer os direitos do
Participante decorrentes do Artigo 11 abaixo. As Organizações Antidopagem devem garantir que a
obtenção de consentimentos nessas circunstâncias seja permitida por lei aplicável.

7.0 Garantindo que Informações Apropriadas sejam Fornecidas aos
Participantes e a outras Pessoas
7.1 Uma  Organização  Antidopagem deve  informar  os  Participantes ou  Pessoas a  quem  as
Informações  Pessoais estão  relacionadas  sobre  o  Processamento de  suas  Informações  Pessoais.
Estas informações devem incluir: 

▪  a  identidade  da  Organização  Antidopagem que  está  coletando  as  Informações  Pessoais e  os
detalhes de contato da pessoa nomeada de acordo com a Seção 4.5;

▪ tipos de Informações Pessoais que podem ser Processadas;

▪ as finalidades para as quais as Informações Pessoais podem ser usadas;

▪  outras  categorias de possíveis  destinatários das  Informações  Pessoais,  inclusive  Organizações
Antidopagem localizadas em outros países onde o Participante pode competir, treinar ou viajar;

▪ a possibilidade e as circunstâncias sob as quais as Informações Pessoais podem, quando permitido
por lei aplicável, ser Divulgadas Publicamente (como, por exemplo, a divulgação de resultados de
testes e decisões de tribunais);

▪  os  direitos  do  Participante com  relação  às  Informações  Pessoais no  âmbito  deste  Padrão
Internacional e os meios para exercer esses direitos;
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▪ o procedimento para apresentação de reclamações nos termos do Artigo 11.5 e a possibilidade, se
houver, de apresentar reclamações a autoridades competentes de proteção de dados;

▪ o período durante o qual as Informações Pessoais serão armazenadas ou os critérios utilizados para
determinar esse período; e

▪  quaisquer  outras  informações  necessárias para garantir  que o  Processamento das Informações
Pessoais permaneça  justo,  como,  por  exemplo,  informações  sobre  autoridades  ou  órgãos
reguladores  que  supervisionam  o  Processamento de  Informações  Pessoais da  Organização
Antidopagem.

7.2 As Organizações Antidopagem devem comunicar as informações acima aos Participantes ou a
outras Pessoas antes ou no momento em que coletam Informações Pessoais dos Participantes ou de
outras  Pessoas, e as  Organizações Antidopagem devem responder às perguntas ou preocupações
dos  Participantes relacionadas  ao  Processamento de  suas  Informações  Pessoais por  parte  da
Organização Antidopagem. Quando as Organizações Antidopagem receberem Informações Pessoais
de  Terceiros, e não diretamente do  Participante, elas deverão comunicar as informações acima o
mais rápido possível e sem demora injustificada, a menos que tenham sido fornecidas anteriormente
ao  Participante ou  a  outra  Pessoa por  outras  partes.  Excepcionalmente,  a  notificação  ao
Participante ou a outras  Pessoas pode ser adiada ou suspensa quando for possível considerar, de
forma razoável, que o fornecimento dessa notificação comprometa uma investigação antidopagem
ou enfraqueça/comprometa a integridade do processo antidopagem. Nesses casos, a justificativa
para o adiamento deve ser apropriadamente documentada e as informações devem ser fornecidas ao
Participante ou a outras Pessoas o mais rápido possível.

[Comentário ao Artigo 7.2: As Organizações Antidopagem devem reconhecer que os princípios
básicos  de  justiça  exigem  que,  quando  as  Informações  Pessoais de  um  Participante  forem
Processadas no  contexto  de  Atividades  Antidopagem,  ele  ou  ela  receba  ou  tenha  acesso  a
informações que expliquem, em termos simples, a finalidade e os procedimentos para a coleta e
processamento de suas Informações Pessoais. Este Padrão Internacional aspira a garantir que os
Participantes adquiram uma compreensão básica dos papéis e responsabilidades desempenhados
pelas diferentes organizações envolvidas na antidopagem no esporte, como aquelas relacionadas
ao  Processamento de  Informações  Pessoais.  Sob  nenhuma  circunstância  as  Organizações
Antidopagem devem procurar enganar ou desinformar os Participantes para coletar ou usar suas
Informações Pessoais. Além de fornecer essas informações diretamente aos Participantes ou outras
Pessoas,  as  Organizações  Antidopagem  podem  desejar  disponibilizar  essas  informações  em
quaisquer páginas eletrônicas ou outras plataformas online que operem.

Cada Organização Antidopagem deve garantir que seu  Processamento de  Informações Pessoais
seja transparente para os Participantes, não obstante o fato de que pode ser necessário que certas
informações relacionadas às  Atividades Antidopagem, principalmente aquelas relativas a Testes
programados e às investigações e procedimentos relacionados a violações de regra antidopagem,
sejam temporariamente escondidas dos Participantes, a fim de manter a integridade do processo
de  antidopagem.  Da  mesma  forma,  pode  ser  necessário  também  ocultar  a  notificação  aos
Participantes  se  o  fornecimento  das  informações  puder  eventualmente  comprometer  uma
investigação em andamento ou iminente sobre atividades relacionadas à dopagem, realizada por
uma Organização  Antidopagem ou  agências  de  aplicação  da  lei.  O fornecimento  imediato  de
informações apropriadas aos Participantes, de acordo com este Artigo 7, é essencial, dadas as
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sérias  consequências  adversas  que  podem  surgir  se  for  considerado  que  os  Participantes
cometeram uma violação de regra antidopagem.]

7.3 As Organizações Antidopagem devem fornecer as informações acima de uma forma e em um
formato, sejam escritos, orais ou outros, que os  Participantes ou  Pessoas a quem as  Informações
Pessoais estão relacionadas possam facilmente compreender, usando linguagem clara e simples. As
Organizações  Antidopagem devem  levar  em  consideração  a  idade  e  a  capacidade  mental  do
Participante ou outra Pessoa, bem como práticas locais, costumes e as circunstâncias particulares
que envolvem o Processamento das Informações Pessoais.

[Comentário ao Artigo 7.3: As Organizações Antidopagem precisam determinar o meio mais eficaz
de fornecer informações em determinados casos, reconhecendo que deve-se preferir o fornecimento
aos Participantes de uma notificação por escrito, quando possível. Isso também pode incluir o
fornecimento de notificações por meio de fontes geralmente disponíveis, como folhetos e páginas
eletrônicas  da internet,  isoladamente  ou de preferência  em combinação com notificações  mais
sucintas  em formulários  e  outras  documentações  fornecidas  diretamente  aos  Participantes.  As
Organizações Antidopagem também devem levar em consideração as circunstâncias específicas do
Participante ou outra Pessoa, em especial fatores como, por exemplo, idade ou capacidade mental
que  afetam  sua  capacidade  de  entender  as  informações  que  lhes  são  apresentadas  pela
Organização Antidopagem.]

8.0  Divulgação  de  Informações  Pessoais a  outras  Organizações
Antidopagem e a Terceiros
8.1 As  Organizações Antidopagem não divulgarão  Informações  Pessoais a  outras  Organizações
Antidopagem, salvo quando essas divulgações forem necessárias para permitir que as Organizações
Antidopagem receptoras das Informações Pessoais cumpram com obrigações no âmbito do Código
e de acordo com as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis.

[Comentário  ao  Artigo  8.1:  Em  muitos  casos  exigidos  pelo  Código,  é  necessário  que  as
Organizações  Antidopagem  compartilhem  certas  Informações  Pessoais relacionadas  aos
Participantes  com outras  Organizações  Antidopagem,  para  que  possam se  envolver  em Testes
obrigatórios nos termos do Código. Por exemplo, isso pode ocorrer para submeter os Atletas a
Testes  Em  Competição  e  Fora  de  Competição.  Nesses  casos,  as  Organizações  Antidopagem
cooperarão entre si para garantir que a participação dos Participantes nesses Testes permaneça
adequadamente transparente para os Participantes e cumpra com as regras estabelecidas neste
Padrão Internacional e nas leis aplicáveis.]

8.2 As  Organizações Antidopagem não divulgarão  Informações  Pessoais a  outras  Organizações
Antidopagem:  (i) quando as  Organizações Antidopagem receptoras não puderem estabelecer um
direito, autoridade ou necessidade de obter as Informações Pessoais; (ii) quando houver evidência
de que as  Organizações Antidopagem receptoras não cumprem ou não podem cumprir com este
Padrão Internacional;  (iii)  quando a  Organização Antidopagem estiver  proibida de divulgar  as
Informações  Pessoais por  lei  aplicável  ou  restrições  impostas  por  uma  autoridade  supervisora
competente, ou (iv) quando a divulgação comprometa seriamente o status de uma investigação em
andamento sobre violações de regra antidopagem. Quando uma  Organização Antidopagem tiver
preocupações  de  que  outra  Organização  Antidopagem é  incapaz  de  cumprir  com este  Padrão
Internacional, deverá levar suas preocupações ao conhecimento da Organização Antidopagem e à
AMA o mais rápido possível.
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8.3 Além das divulgações mencionadas nas Seções 8.1 e 8.2 acima, as Organizações Antidopagem
podem divulgar Informações Pessoais a Terceiros quando essas divulgações:

a. forem exigidas por lei, regulamento ou processo legal obrigatório;

b. ocorrerem com o consentimento expresso e informado do respectivo Participante; ou

c.  forem necessárias  para  auxiliar  autoridades  policiais  ou  governamentais  ou  outras  na
detecção, investigação ou processamento penal de um delito ou violação do Código, desde
que as Informações Pessoais sejam razoavelmente relevantes para o delito em questão e não
puderem ser obtidas, de forma razoável e de outra forma, pelas autoridades.

[Comentário  ao  Artigo  8.3.c:  A capacidade de  uma Organização  Antidopagem de  cooperar  e
trocar  Informações Pessoais com as agências policiais e a maneira pela qual isso deve ocorrer
podem depender das leis e regulamentos nacionais aplicáveis. Essas regras podem às vezes exigir
ou incentivar que as Organizações Antidopagem divulguem Informações Pessoais às autoridades
policiais quando tiverem conhecimento de que essas informações podem ser relevantes para uma
investigação.  As  Organizações  Antidopagem  devem  cumprir  com  essas  obrigações  nacionais,
quando existirem.]

9.0 Mantendo a Segurança das Informações Pessoais
9.1 As  Organizações Antidopagem protegerão as  Informações Pessoais que  Processam aplicando
todas as salvaguardas de segurança necessárias, inclusive medidas físicas, organizacionais, técnicas,
ambientais  e  outras,  para  impedir  a  perda,  roubo  ou  acesso  não  autorizado,  destruição,  uso,
modificação  ou  divulgação  (inclusive  divulgações  feitas  por  meio  de  redes  eletrônicas)  de
Informações Pessoais.

[Comentário ao Artigo 9.1: As Organizações Antidopagem devem garantir que qualquer acesso às
Informações Pessoais por seu próprio pessoal ocorra apenas com base na necessidade de saber e
sempre que compatível com as funções e responsabilidades atribuídas. O pessoal que acessar as
Informações  Pessoais deve  ser  informado da necessidade  de  manter  o  sigilo  das  Informações
Pessoais.]

9.2 As  Organizações Antidopagem aplicarão medidas de segurança que levem em consideração a
sensibilidade  das  Informações  Pessoais que  estão  sendo  Processadas.  As  Organizações
Antidopagem devem aplicar um nível mais alto de segurança às Informações Pessoais Sensíveis que
Processam,  refletindo  o  maior  risco  correspondente  que  a  divulgação  ilegal  ou  não  autorizada
dessas informações apresenta ao  Participante ou à  Pessoa a quem as  Informações Pessoais estão
relacionadas.

9.3 As  Organizações Antidopagem que divulgam  Informações  Pessoais a  Agentes Terceiros em
conexão com suas Atividades Antidopagem garantirão que esses Agentes Terceiros estejam sujeitos
a controles apropriados, inclusive controles contratuais e técnicos, a fim de proteger o sigilo e a
privacidade das Informações Pessoais e de garantir que as Informações Pessoais sejam Processadas
apenas por e em nome da Organização Antidopagem.

[Comentário ao Artigo 9.3: As Organizações Antidopagem têm uma responsabilidade contínua de
proteger  qualquer  Informação  Pessoal sob  seu  controle  efetivo  ou  em  sua  posse,  inclusive
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Informações Pessoais Processadas por seus Agentes Terceiros, como provedores de serviços de TI,
laboratórios  e  Oficiais/Funcionários  de  Controle  de  Dopagem  externos.  As  Organizações
Antidopagem aplicarão controles contratuais que incluam, entre outros, disposições para garantir
que os Agentes Terceiros só processem Informações Pessoais a partir de instruções documentadas
da  Organização  Antidopagem,  sujeitem  qualquer  funcionário  que  esteja  tratando  Informações
Pessoais a um dever de sigilo, apliquem medidas técnicas de segurança apropriadas e medidas
organizacionais  às  Informações  Pessoais,  abstenham-se  de  envolver  outras  partes  no
Processamento  das  Informações  Pessoais  sem  autorização  prévia  e  controles  contratuais
apropriados, exijam ajuda quando os Participantes ou outras Pessoas reivindiquem direitos no
âmbito deste Padrão Internacional ou de lei aplicável, excluam ou devolvam todas as Informações
Pessoais  na  conclusão  do  serviço  ou  mediante  solicitação,  e  disponibilizem  informações  à
Organização Antidopagem para demonstrar conformidade com esses controles. As Organizações
Antidopagem considerarão controles técnicos quando for concedido aos Agentes Terceiros acesso
aos seus sistemas, que incluam, entre outros, restrições de acesso e exigências de autenticação.]

9.4 As  Organizações  Antidopagem são  obrigadas  a  escolher  Agentes  Terceiros que  forneçam
garantias suficientes, de acordo com a lei aplicável e este Padrão, em relação às medidas técnicas de
segurança e medidas organizacionais que regem o Processamento a ser realizado. 

9.5 Em caso de uma Violação de Segurança, a Organização Antidopagem responsável informará os
Participantes afetados ou outras Pessoas a respeito da violação, quando essa violação puder afetar,
de maneira significativa, os direitos e interesses das  Pessoas  envolvidas. A informação deve ser
fornecida o mais rápido possível, assim que a Organização Antidopagem tomar conhecimento dos
detalhes  da  Violação  de  Segurança,  e  deve  descrever  a  natureza  da  violação,  as  possíveis
Consequências negativas para as Pessoas envolvidas e as medidas corretivas adotadas ou a serem
adotadas pela  Organização Antidopagem. Além disso, a  Organização Antidopagem deve garantir
que a  Pessoa nomeada de acordo com a Seção 4.5 também seja informada sobre a  Violação de
Segurança.  A  Organização  Antidopagem deve  manter  um registro  de  Violações  de  Segurança,
inclusive os fatos relacionados à violação, seus efeitos e medidas corretivas adotadas.

[Comentário  ao  Artigo  9.5:  As  obrigações  de  notificação  de  Violação  de  Segurança estão  se
tornando cada vez mais comuns em todo o mundo. De acordo com o Artigo 4 deste Padrão, as
Organizações Antidopagem devem cumprir com as obrigações nacionais que vão além do Padrão
(isto é, alguns regimes nacionais podem exigir notificação adicional a uma autoridade competente
ou impor  prazos  específicos  para  notificação).  Uma violação não afeta  significativamente  um
indivíduo quando as  Informações Pessoais em questão estiverem sujeitas a medidas de proteção
tecnológica adequadas (por exemplo, criptografia) e não houver indicação de que a proteção foi
comprometida.  A  notificação  deverá  ser  feita  por  qualquer  meio  apropriado,  seja  escrito,
verbalmente  ou de outra forma,  levando-se em consideração as  circunstâncias  particulares  da
Violação  de  Segurança,  inclusive  o  prejuízo  que  as  Pessoas  relevantes  poderão  sofrer  como
resultado da Violação de Segurança.]

9.6 As Organizações Antidopagem avaliarão seu Processamento de Informações Pessoais Sensíveis
e informações de localização a cada três anos a fim de determinar a proporcionalidade e os riscos de
seu  Processamento e  de  avaliar  quaisquer  medidas,  inclusive  medidas  “privacidade  desde  a
concepção  [privacy  by  design]”,  que  possam  ser  tomadas  para  reduzir  os  riscos  para  os
Participantes envolvidos.
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9.7 As  Organizações  Antidopagem devem  garantir  que  os  funcionários  que  Processam as
Informações Pessoais dos Participantes estejam sujeitos a um dever de sigilo contratual e/ou legal
totalmente obrigatório.

10.0  Retendo  as  Informações  Pessoais Quando  Relevante  e
Garantindo sua Destruição
10.1 Como regra geral, a retenção de Informações Pessoais Sensíveis requer razões e justificativas
mais fortes ou mais convincentes do que a retenção de Informações Pessoais não Sensíveis.

10.2 As  Organizações  Antidopagem devem garantir  que  as  Informações  Pessoais sejam retidas
apenas quando permanecerem relevantes para o cumprimento de suas obrigações nos termos do
Código ou deste  Padrão,  ou quando exigido por lei,  regulamento ou processo legal  obrigatório
aplicável. Uma vez que as Informações Pessoais não sirvam mais aos propósitos acima, elas serão
excluídas, destruídas ou permanentemente anonimizadas.

10.3 A fim de garantir a aplicação efetiva do Artigo 10.1, as  Organizações Antidopagem devem
estabelecer tempos de retenção claros para reger seu  Processamento de  Informações Pessoais  de
forma compatível com as limitações descritas acima. As Organizações Antidopagem desenvolverão
planos  e  procedimentos  específicos  para  garantir  a  retenção  segura  e  a  eventual  destruição  de
Informações Pessoais.

10.4 Diferentes tempos de retenção podem ser aplicados a diferentes tipos de Informações Pessoais
e levarão em consideração os propósitos para os quais as Informações Pessoais são Processadas no
contexto de  Atividades Antidopagem, inclusive a concessão de Autorizações de Uso Terapêutico,
Testes,  a investigação de violações de dopagem e a punição dessas violações. As  Organizações
Antidopagem aderirão aos tempos de retenção estabelecidos no Anexo A (Tempos de Retenção),
conforme alterados regularmente.

11.0  Direitos  dos  Participantes e  de  outras  Pessoas  com Relação  às
Informações Pessoais
11.1 Os Participantes ou Pessoas a quem as Informações Pessoais estão relacionadas terão o direito
de obter das  Organizações Antidopagem:  (a) confirmação de que as  Organizações Antidopagem
Processam ou não Informações Pessoais a eles relacionadas, (b) as informações conforme o Artigo
7.1 e (c) uma cópia das Informações Pessoais relevantes dentro de um mês, quando possível, ou o
mais  rápido  possível  a  partir  de  então,  em  um  formato  prontamente  inteligível  e  sem  custo
excessivo, a menos que o cumprimento dessa ação, em um determinado caso, conflite claramente
com a capacidade da Organização Antidopagem de planejar ou realizar Testes Sem Aviso Prévio ou
de investigar e estabelecer violações de regra antidopagem.

[Comentário ao Artigo 11.1: Salvo em circunstâncias excepcionais (que podem incluir situações em
que  a  quantidade  de  Informações  Pessoais em  questão  é  significativa  e  envolve  um  esforço
desproporcional para sua compilação),  espera-se que uma Organização Antidopagem responda
normalmente em não mais de quatro semanas após a data em que uma solicitação formulada
apropriadamente  seja  recebida.  As  Organizações  Antidopagem  terão  o  direito  de  solicitar
informações e esclarecimentos adicionais  aos Participantes ou Pessoas,  a fim de ser capaz de
responder a sua solicitação, inclusive, quando apropriado, informações adicionais para confirmar
a identidade do Participante ou das Pessoas que fizerem a solicitação.]
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11.2 As Organizações Antidopagem tem a obrigação de responder às solicitações dos Participantes
ou Pessoas a quem as Informações Pessoais estejam relacionadas e que estejam buscando acesso às
suas  Informações  Pessoais,  salvo  se  isso  impuser  um  ônus  desproporcional  às  Organizações
Antidopagem em termos de custo ou esforço, dada a natureza das Informações Pessoais em questão.

11.3 Caso uma Organização Antidopagem se recuse a permitir a um Participante ou Pessoa acesso
a suas  Informações Pessoais, ela informará o Participante e descreverá por escrito, o mais rápido
possível,  as  razões  para recusar  a  solicitação.  As  Organizações Antidopagem garantirão que os
Participantes apenas  obtenham  Informações  Pessoais relativas  a  si  mesmos  e  não  a  outros
Participantes ou terceiras  Pessoas,  quando procurarem obter  acesso a  Informações  Pessoais de
acordo com este Artigo 11.

11.4 Quando for demonstrado que o  Processamento de  Informações  Pessoais por parte  de uma
Organização Antidopagem é impreciso, incompleto ou excessivo, ela deverá, conforme apropriado,
retificar, alterar, bloquear ou excluir as Informações Pessoais relevantes o mais rápido possível. Se a
Organização  Antidopagem  tiver  divulgado  as  Informações  Pessoais em  questão  para  outra
Organização Antidopagem que, a seu conhecimento ou crença continua a Processar as Informações
Pessoais, ela deverá informar a  Organização Antidopagem a respeito da mudança o mais rápido
possível,  a  menos  que  isto  prove  ser  impossível  ou  envolva  um  esforço  desproporcional.  A
Organização  Antidopagem informará  o  Participante ou  Pessoa sobre  essas  Organizações
Antidopagem quando solicitarem as informações.

11.5 Sem prejuízo de quaisquer outros direitos que um Participante ou Pessoa possa ter no âmbito
das leis aplicáveis, um Participante ou Pessoa terá o direito de iniciar uma reclamação junto a uma
Organização Antidopagem em que ele ou ela acredite, de modo razoável e de boa fé, que não esteja
em conformidade com este  Padrão Internacional, e cada  Organização Antidopagem deve ter um
procedimento documentado para lidar com essas reclamações de maneira justa e imparcial. Caso a
reclamação não possa ser resolvida satisfatoriamente, o Participante ou Pessoa poderá notificar a
AMA e/ou enviar uma reclamação à  CAE,  que determinará se uma violação ocorreu. Quando o
Padrão Internacional não  estiver  sendo respeitado,  a  Organização Antidopagem relevante  será
obrigada a corrigir a violação. Nada no padrão impede que um Participante ou  Pessoa protocole
uma  reclamação  junto  a  qualquer  autoridade/órgão  competente  responsável  pela  proteção  da
privacidade  e  dados  pessoais,  e  as  Organizações  Antidopagem devem  cooperar  com  essas
autoridades/órgãos quando estiverem investigando a reclamação.
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APÊNDICE  A  do  PADRÃO  INTERNACIONAL  PARA  PROTEÇÃO  DA  PRIVACIDADE  E
INFORMAÇÕES PESSOAIS

TEMPOS DE RETENÇÃO

VRAD: violação de regra antidopagem
RAA: resultado analítico adverso
RA: resultado atípico
RNA: resultado não analítico

I. Os dados referenciados serão excluídos o mais tardar no final do trimestre civil após o término do período de retenção indicado.
II. Por razões práticas, os tempos de retenção são submetidos a duas categorias; 18 meses e 10 anos.
III. Os tempos de retenção podem ser estendidos em caso de violações pendentes de regra antidopagem.
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