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Privacy Statement Dopingautoriteit 
 

1. Bescherming van persoonsgegevens 

De Dopingautoriteit hecht groot belang aan een zorgvuldige omgang met 

persoonsgegevens. De Dopingautoriteit draagt dan ook zorg voor een zorgvuldige 

verwerking en beveiliging van dergelijke gegevens. Hierbij houdt de Dopingautoriteit zich 

aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de 

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de richtlijnen 

van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).  

 

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens  

De Dopingautoriteit is het rechtspersoonlijkheid bezittende bestuursorgaan bedoeld in 

artikel 4 van de Wet uitvoering antidopingbeleid, gevestigd te (2908 ME) Capelle aan 

den IJssel aan de Barbizonlaan 55 (postadres: postbus 5000, 2900 EA Capelle aan den 

IJssel) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73556416.  De 

Dopingautoriteit wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Herman Ram. 

  

3. Functionaris voor Gegevensbescherming 

De Dopingautoriteit heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen.    

Contactgegevens: 

Dopingautoriteit 

t.a.v. mr. Steven Teitler 

Postbus 5000  

2900 EA Capelle aan den IJssel 

e-mail: s.teitler@dopingautoriteit.nl 

Telefoon: 010-2010153  

 

4. Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens  

De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als deze is gebaseerd op een 

in de AVG genoemde grondslag. In dit kader is van belang dat de AVG de terugdringing 

en/of uitbanning van doping in de sport aanmerkt en erkent als zijnde gewichtige 

redenen van algemeen belang.  

De Dopingautoriteit hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van 

persoonsgegevens:  

• De noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een 

taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, in het bijzonder 

volgens het bepaalde in de Wet uitvoering antidopingbeleid;  

• in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;  

• om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale 

verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere 

dwingende wet- en/of regelgeving);  

• door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn/haar 

persoonsgegevens;  

• de gerechtvaardigde belangen van de Dopingautoriteit.  

Sporters die vallen onder de jurisdictie van de Dopingautoriteit zijn verplicht de 

gevraagde persoonsgegevens te verstrekken aan de Dopingautoriteit. Het niet of niet 

volledig verstrekken van persoonsgegevens kan leiden tot (tuchtrechtelijke) sancties.   

 

5. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens  

De Dopingautoriteit verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. De 

Dopingautoriteit verwerkt alleen de voor deze doeleinden noodzakelijke 

persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van 

persoonsgegevens door de Dopingautoriteit:  

• om contact met u te kunnen opnemen;  
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• om u informatie te sturen;  

• voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;  

• voor het organiseren van opleidingen; 

• voor het uitvoeren van anti-doping campagnes (w.o. Be Proud);  

• voor het uitvoeren van de administratie.  

 

Meer in het bijzonder verwerkt de Dopingautoriteit persoonsgegevens voor anti-

dopingdoeleinden. Het betreft hier de in de Wet uitvoering antidopingbeleid, het 

Nationaal Dopingreglement en de World Anti-Doping Code, inclusief de bijbehorende 

International Standards, genoemde doeleinden, waaronder in elk geval:  

a) het bestrijden van doping in de sport; 

b) het uitvoeren van het dopingcontroleproces, waaronder; 

- het beoordelen van verzoeken tot dispensatie, alsmede het verlenen van 

dispensatie; 

- het nemen van besluiten over de samenstelling van de topsportgroep; 

- het selecteren en aanwijzen van de personen bij wie lichaamsmonsters 

zullen worden afgenomen; 

- het afnemen, verzamelen en analyseren van lichaamsmonsters; 

- het beheren van de resultaten van het laboratoriumonderzoek; 

c) het uitvoeren en toepassen van dopingreglementen, waaronder het verzamelen 

en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een 

dopingreglement; 

d) het deelnemen aan tuchtrechtelijke procedures; 

e) het geven van voorlichting over doping; 

f) het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek; 

g) andere door de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport opgedragen taken 

die verband houden met het bestrijden van toepassing van doping in de sport. 

 

6. Categorieën persoonsgegevens 

 

Persoonsgegevens van sporters 

De Dopingautoriteit verwerkt naw-gegevens en overige contactgegevens, 

inloggegevens/wachtwoorden, geboortedatum, geslacht, tak van sport en sportbond. 

Voorts worden ten behoeve van het dopingcontroleproces verblijfsgegevens 

(adres/locatie), gegevens over trainings- en wedstrijdschema’s en gegevens m.b.t. 

whereabouts fouten (missed tests en filing failures) verwerkt. Verder verwerkt de 

Dopingautoriteit ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens, waaronder 

persoonsgegevens over gezondheid in verband met testresultaten, het biologisch 

paspoort en dispensaties voor het gebruik van geneesmiddelen. Ten slotte verwerkt de 

Dopingautoriteit gegevens betreffende tuchtrechtelijke procedures, waaronder de voor 

een procedure relevante gegevens en de uitspraken van tuchtcolleges en de opgelegde 

sancties.       

 

Persoonsgegevens van artsen, begeleiders, wettelijke vertegenwoordigers 

De Dopingautoriteit verwerkt naam- en contactgegevens van artsen, begeleiders en 

wettelijke vertegenwoordigers van (minderjarige) sporters. 

 

Persoonsgegevens van overige personen 

De Dopingautoriteit verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn gelet op 

de hierboven genoemde doelen. 

Als u onze websites bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites en/of zich bij ons 

aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren 

wij persoonsgegevens van u. Dit kunnen zijn uw contactgegevens, 

inloggegevens/wachtwoorden, of overige noodzakelijke gegevens. 
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7. Websites en cookies 

Op de websites worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest 

gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te 

optimaliseren.  

De Dopingautoriteit gebruikt Google Analytics-cookies. 

 

In dat kader: (a) heeft de Dopingautoriteit een verwerkersovereenkomst met Google 

gesloten, (b) maskeert de Dopingautoriteit het laatste octet van het IP-adres, (c) heeft 

de Dopingautoriteit ‘gegevens delen’ uitgezet, en (d) maakt de Dopingautoriteit geen 

gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

 

Op de websites treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites 

met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking 

tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy 

Statement, indien aanwezig, van de websites(s) die u bezoekt. 

 

8. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens  

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig 

zijn. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de 

Dopingautoriteit. 

 

9. Uitwisseling/openbaren van persoonsgegevens  

 

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de Dopingautoriteit  

De Dopingautoriteit kan uw persoonsgegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen 

en commissies van de Dopingautoriteit.  

 

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de Dopingautoriteit  

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij 

persoonsgegevens delen met andere organisaties. De Dopingautoriteit wisselt gegevens 

uit met de Nederlandse en buitenlandse nationale sportbonden, internationale 

sportfederaties, het Instituut Sportrechtspraak (ISR), WADA, buitenlandse 

zusterorganisaties, en in sommige gevallen aan NOC*NSF, het Internationaal Olympisch 

Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), en de organisaties van 

(internationale) sportwedstrijden of evenementen. In dit kader kan de Dopingautoriteit 

persoonsgegevens verstrekken aan (organisaties in) landen binnen én buiten de 

Europese Unie (EU). Het kan daarbij in uitzonderlijke gevallen landen buiten de EU 

betreffen zonder adequaat beschermingsniveau. 

 

De Dopingautoriteit kan gehouden zijn gegevens te openbaren, bijvoorbeeld in het kader 

van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De Dopingautoriteit zal 

bij het beslissen op verzoeken altijd de privacy van de betrokkenen meewegen.    

 

3. Geen commercieel gebruik  

De Dopingautoriteit zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of 

anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. 

 

10. Beveiliging van persoonsgegevens  

De Dopingautoriteit ziet erop toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van 

gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. De Dopingautoriteit 

heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. De Dopingautoriteit heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en 

met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen 

getroffen. Alle medewerkers van de Dopingautoriteit hebben een 

geheimhoudingsverklaring ondertekend. Inbreuken op de beveiliging van 
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persoonsgegevens worden gerapporteerd en – indien noodzakelijk – gemeld bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen. 

 

11. Geautomatiseerde besluitvorming 

De Dopingautoriteit maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming 

(waaronder profilering) waaraan voor betrokkenen rechtsgevolgen zijn verbonden of die 

betrokkenen in aanzienlijke mate treft.  

 

12. Bewaren van persoonsgegevens  

De Dopingautoriteit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de 

verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk 

geval zo lang als specifieke regelgeving (naast de AVG tevens WADA’s International 

Standard for the Protection of Privacy and Personal Information1) vereist. Meer specifiek 

worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd bij de in het kader van de 

dopingcontroles verwerkte persoonsgegevens van sporters: 

 

Onderwerp Gegevens Bewaartermijn 

Algemene gegevens  Naam, geboortedatum, 

geslacht, tak van sport 

Onbepaalde tijd (vanaf de 

datum waarop de sporter is 

uitgezonderd van de 

testing pool) 

Algemene gegevens Telefoonnummer, e-mail, 

huisadres 

10 jaar (vanaf de datum 

waarop de sporter is 

uitgezonderd van de 

testing pool) 

Whereabouts Whereabouts, fouten, 

gemiste tests 

18 maanden (vanaf de 

datum waarop de 

whereabouts betrekking 

hebben) 

Dispensaties (TUE) 

Documenten verlenen 

dispensaties 

Contactgegevens, 

gegevens over dispensatie 

10 jaar (vanaf de datum 

van verlenen dispensatie) 

Dispensaties (TUE) 

Documenten verlenen 

dispensaties 

Medische gegevens in 

bijlagen 

18 maanden (vanaf de 

datum van aflopen 

dispensatie) 

Dopingcontrole 

(formulieren en 

correspondentie) 

Contactgegevens, geslacht, 

verblijfgegevens, 

loggegevens 

controleprocedure, 

testresultaten 

18 maanden (vanaf datum 

opstellen document) 

Dopingcontrole 

(formulieren en 

correspondentie)  

Contactgegevens, geslacht, 

verblijfgegevens, 

loggegevens 

controleprocedure, 

testresultaten 

10 jaar (vanaf datum 

eerste indicatie van 

belastende of afwijkende 

testresultaten of in geval 

van (mogelijke) 

tuchtrechtelijke procedure)  

Monsters Gezondheidsgegevens 

(bloed, urine) 

10 jaar (vanaf datum 

eerste indicatie van 

belastende of afwijkende 

testresultaten of in geval 

van (mogelijke) 

tuchtrechtelijke procedure) 

                                                           
1 https://www.wada-ama.org/en/resources/data-protection/international-standard-for-the-
protection-of-privacy-and-personal 
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Resultaatmanagement Testresultaten 

(gezondheidsgegevens) 

10 jaar (vanaf datum 

eerste indicatie van 

belastende of afwijkende 

testresultaten of in geval 

van (mogelijke) 

tuchtrechtelijke procedure) 

Dossiers tuchtrechtelijke 

procedures 

Uitspraken, sancties, 

overige data in dossier 

Onbepaalde tijd 

Biologisch paspoort Testresultaten 

(gezondheidsgegevens) 

10 jaar (vanaf datum 

vastleggen testresultaten 

 

 

 

13. Uw privacy rechten  

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens alleen is gebaseerd op de grondslag 

toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. 

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, alsmede het recht om correctie, 

beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt 

tevens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor de wijze 

waarop u gebruik kunt maken van uw rechten en de afhandeling van de verzoeken 

hieromtrent heeft de Dopingautoriteit de Regeling Rechten betrokkenen 

persoonsgegevens vastgesteld. Deze Regeling is te vinden op de website van de 

Dopingautoriteit: www.dopingautoriteit.nl 

 

Indien u verzoeken en/of vragen inzake privacy-gerelateerde zaken heeft, kunt u deze 

sturen aan:  

Dopingautoriteit 

o.v.v. Privacy  

Postbus 5000  

2900 EA Capelle aan den IJssel 

Of via e-mail: s.teitler@dopingautoriteit.nl  

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.  

 

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw 

persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

14. Wijzigingen  

De Dopingautoriteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het 

Privacy Statement.  

 

 

Dopingautoriteit 

Versie 2.0 

5 februari 2019 

 


