
Dopingvalvontaan 
liittyvien 
henkilötietojen 
käsittely 
-tietosuojailmoitus
Tässä ilmoituksessa kerrotaan, 
mihin tarkoitukseen ja 
mitä henkilötietoja SUEK 
dopingvalvontaan liittyen kerää, 
ja kuinka niitä käsitellään.



Yleistä (henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus) 
Suomi on UNESCOn antidopingsopimuksen 
ja Euroopan neuvoston dopingin vastaisen 
yleissopimuksen kautta sitoutunut toimin-
nassaan noudattamaan Maailman antido-
pingsäännöstöä (Säännöstö) ja Maailman 
antidopingtoimiston (WADA) hyväksymiä 
kansainvälisiä standardeja, mukaan lukien 
WADAn laatimaa Kansainvälistä standardia 
yksityisyyden ja henkilötietojen suojasta 
(”Kansainvälinen tietosuojastandardi”, 
ISPPPI). Suomessa noudatetaan Suomen 
antidopingsäännöstöä (Antidopingsään-
nöstö), joka on yhteneväinen Maailman 
antidopingsäännöstön kanssa. Maailman 
antidopingsäännöstön ja muiden urheilijaa 
koskevien kansallisten ja kansainvälisten 
antidopingsäännöstöjen mukainen doping-
valvonta edellyttää urheilijoiden (ja tarvit-
taessa urheilijoiden tukihenkilöiden ja 
mahdollisten muiden henkilöiden) tiettyjen 
henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi Suomen 
urheilun eettinen keskus SUEK ry noudattaa 
henkilötietojen käsittelyssä Suomessa sovel-
tuvia tietosuojaa koskevia säännöksiä kuten 
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja kansal-
lista Tietosuojalakia. Mikäli WADAn ohjeet 
ja Suomen laki ovat ristiriidassa, sovelletaan 
Suomen lakia.

Kerättävät (henkilö)tiedot 
Dopingvalvontatehtäväänsä hoitaakseen 
SUEK kerää, käsittelee ja säilyttää seuraavia 
henkilötietoja urheilijoista, urheilijoiden 
tukihenkilöistä ja muista henkilöistä, joiden 
tietoja voidaan toimittaa SUEKille osana 
urheilijoita ja urheilijoiden tukihenkilöitä 
koskevia tietoja: 

• Henkilöllisyyttä koskevat tiedot 
(esimerkiksi nimi, yhteystiedot, 
kansallisuus, syntymäaika, sukupuoli, 
urheilulaji, kilpaileeko urheilija kansallisella 
vai kansainvälisellä tasolla, seuran ja 
lajiliiton jäsenyys, huoltajien, valmentajien, 
lääkäreiden, fysioterapeuttien ja muiden 
urheilijaa avustavien henkilöiden nimet). 

• Olin- ja harjoittelupaikkatiedot 
ja niiden päivitykset (koskee vain 
testauspooliurheilijoita). 

• Lääkinnällisten erivapauksien (TUE) 
yhteydessä ilmoitettavat tiedot. 

• Dopingtestaukseen, sen yhteydessä 
ilmoitettuihin tietoihin ja otettuihin 
näytteisiin liittyvät tiedot (esimerkiksi, 
näytteiden otot, niiden suunnittelu, 
käsittely, laboratorioanalyysit ja 
tulokset, sisältäen muun muassa 
näytteiden koodinumerot, näytetyypit 
ja tiedot viime aikoina käytetyistä 
lääkkeistä/ravintolisistä tai saaduista 
verensiirroista sekä esimerkiksi Urheilijan 
biologiseen passiin liittyvät tiedot). 

• Muut dopingvalvontaan liittyvät tiedot 
(esimerkiksi tiedot yhteydenotoista, 
dopingrikkomuksista ja niiden käsittelyistä 
sekä aiheutuneista seuraamuksista, 
kuulemisista ja valituksista). 

• Mahdolliset muut tiedot, jotka ovat 
tarpeen dopingvalvonnan toteuttamiseksi. 

• SUEKin keräämien tietojen joukossa 
saattaa olla myös arkaluontoisia 
henkilötietoja, joista saattaa ilmetä 
henkilön terveydentilaa koskevia tietoja.

Nämä tiedot voidaan yhdistää aiempien 
antidopingtoimintojen aikana kerättyihin 
tai luotuihin tietoihin alla lueteltujen tarkoi-
tusten ja käytön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely 
SUEK käsittelee henkilötietoja tietosuoja-
lainsäädännön, suostumuksen ja sopimus- tai 
jäsenyyssuhteen perusteella. Henkilötietoja 
käsitellään dopingvalvonnan suorittamista 
varten Suomen antidopingsäännöstön 
mukaisesti. Kaikki SUEKin keräämät henki-
lötiedot käsitellään SUEKin omassa tieto-
järjestelmässä lainmukaista huolellisuutta ja 
hyvää tapaa noudattaen. Lisäksi Maailman 
antidopingsäännöstön ja sen kansainvä-
listen standardien vaatimusten edellyt-
tämiä dopingvalvontaan liittyviä tietoja 
käsitellään WADAn luomassa ja ylläpitä-
mässä ADAMS-tietokannassa (Anti-Doping 
Administration and Management System). 



SUEK ei käsittele urheilijoiden henkilötietoja 
muihin tarkoituksiin, eikä pidempään kuin on 
tarpeellista dopingvalvonnan kannalta. 

Kaikki dopingvalvontaan liittyvät tiedot 
käsitellään luottamuksellisina. 

Dopingtestinäytteitä ei ilman urheilijan 
kirjallista suostumusta käytetä muihin kuin 
Suomen antidopingsäännöstössä mainit-
tuihin dopingvalvontatarkoituksiin. Jos 
näytteitä käytetään urheilijan suostumuk-
sella muihin kuin edellä mainittuihin tarkoi-
tuksiin (tutkimuskäyttö), niistä poistetaan 
kaikki tunnistetiedot niin, ettei näytteistä käy 
ilmi kyseisen urheilijan henkilöllisyys.

WADA edellyttää ADAMS-järjestelmän 
käyttöä kaikille maailman antidopingorgani-
saatioille ja urheilijoille. SUEK toimii suoma-
laisen urheilijan yhteysjärjestönä WADAn 
suuntaan ADAMSin käyttöä koskien. SUEK 
hyödyntää ADAMSiin merkittyjä tietoja 
omaa dopingvalvontatehtäväänsä toteut-
taessaan. 

ADAMSiin syötettyjä urheilijan henkilö- 
ja olinpaikkatietoja voivat käyttää Kansain-
välinen olympiakomitea, Kansainvälinen 
paralympiakomitea, kansalliset olympia- ja 
paralympiakomiteat, WADA, kansainväliset 
ja kansalliset lajiliitot sekä muut antidopin-
gorgansaatiot. Testauspooliurheilija pääsee 
itse näkemään hänestä ADAMSiin tallen-
netut tiedot mukaan lukien sen, millä organi-
saatioilla on pääsyoikeus hänen tietoihinsa. 
Urheilijan vastuulla on, että kaikki hänen (tai 
hänen valtuuttamansa managerin, valmen-
tajan tms.) ADAMSiin syöttämänsä tiedot 
ovat totuudenmukaisia. 

Urheilijan vastuulla on myös pitää 
Adamsin käyttämiseen tarvittava salasanansa 
tallessa ja salassa. Lisätietoja Adams -järjes-
telmästä kerrotaan tarkemmin sitä koske-
vassa Suekin verkkosivuilta löytyvässä erilli-
sessä ohjeessa sekä Wadan verkkosivuilla.

Henkilötietoihin pääsy ja 
tietojen luovuttaminen
WADA voi käsitellä urheilijan henkilötietoja 
siinä laajuudessa, kuin Maailman antido-
pingsäännöstö sitä edellyttää. WADA on 
sitoutunut huolehtimaan urheilijoiden 
tietosuojasta omien standardiensa mukai-

sesti sekä WADAn ja SUEKin välillä solmit-
tavan sopimuksen mukaisesti. Myös muilla 
antidopingorganisaatioilla saattaa olla tarve 
käsitellä urheilijan henkilötietoja Maailman 
antidopingsäännöstön tai Suomen antido-
pingsäännöstön perusteella. Urheilijan 
henkilötiedot ovat antidopingorganisaa-
tiossa vain niiden henkilöiden käytettävissä, 
joille tietojen käsittely on työtehtävien ja 
antidopingsäännöstön perusteella välttä-
mätöntä. Urheilijan henkilötiedot voidaan 
välittää antidopingsäännöstön mukaisesti 
myös seuraavien valtuutettujen organisaati-
oiden käyttöön: 

• Maailman antidopingtoimisto WADA 
• kansainväliset ja kansalliset lajiliitot 

ja olympia- ja paralympiakomiteat 
• suurten kilpailutapahtumien järjestäjät 
• muut antidopingorganisaatiot (esimerkiksi 

kansalliset antidopingorganisaatiot)
• laboratoriot ja urheilijan hallinnointiyksiköt, 

jotka toimivat Kansainvälisen 
laboratoriostandardin alaisina: heillä 
on pääsy vain koodattuihin tietoihin 
(jotka perustuvat näytekoodeihin tai 
biologisen passin tunnuksiin), joista 
urheilijan henkilöllisyys ei tule ilmi.

Lisäksi, mikäli dopingrikkomuksesta seuraa 
rangaistus, Säännöstö edellyttää, että 
tulosten käsittelystä vastaava taho julkistaa 
rikkomukseen liittyvät tiedot.

Tietojen siirtäminen on sallittua vain, jos 
se on vastaanottavalle organisaatiolle välttä-
mätöntä Maailman antidopingsäännöstön 
asettamien velvollisuuksien täyttämiseksi. 
Kaikki henkilötietoja käsittelevät organi-
saatiot ovat velvollisia suojaamaan tiedot 
asianmukaisen lainsäädännön sekä organi-
saation omien, henkilötietojen käsittelyä 
koskevien sääntöjen mukaisesti, joiden on 
vähintään vastattava Kansainvälisen tieto-
suojastandardin vaatimuksia. Urheilijan 
henkilötietoja saatetaan siten käsitellä myös 
urheilijan kotimaan (esimerkiksi Suomen) 
ulkopuolella esimerkiksi WADAssa (sijaitsee 
Kanadassa) tai kansainvälisessä lajiliitossa 
(esimerkiksi Sveitsissä) tai antidopingorgani-
saatioissa maissa, joissa urheilija harjoittelee 



tai kilpailee. Näissä maissa henkilötietoja 
suojaava lainsäädäntö voi olla erilainen 
kuin urheilijan kotimaan lainsäädäntö, 
mutta sen on aina täytettävä vähintään 
ISPPPI-standardin vaatimukset.

Oikeudet

Tarkastusoikeus 
Urheilijalla tai urheilijan tukihenkilöllä, tai 
muulla henkilöllä on oikeus tarkastaa SUEKin 
hänestä tallentamat tiedot sekä vaatia 
virheellisten tietojen korjaamista, käytön 
rajoittamista tai poistamista tietyissä olosuh-
teissa. Tarkastus on maksutonta, mikäli 
edellisestä tarkastusoikeuden käyttämisestä 
on kulunut vähintään vuosi. SUEK korjaa 
virheelliset tiedot niin pian kuin mahdollista. 

Oikeus kieltäytyä 
Urheilijalla on oikeus kieltäytyä suostu-
muksen antamisesta ja myös oikeus 
peruuttaa aiemmin antamansa suostumus. 
Siitä huolimatta, että urheilija kieltäytyy 
antamasta suostumustaan tai peruuttaa 
aiemmin antamansa suostumuksen, voidaan 
tarvittavia henkilötietoja kerätä ja käsitellä 
sen dopingvalvonnan toteuttamiseksi, johon 
urheilija on urheilulajinsa sääntöjen perus-
teella sitoutunut. Mikäli urheilija kieltää 
kaiken tietojensa käsittelyn, tämä saattaa 
rajoittaa urheilijan osallistumista antidoping-
säännöstön alaiseen urheilutoimintaan sekä 
johtaa mahdollisiin muihin seuraamuksiin.

Säilytysajat 
SUEK varmistaa, että henkilötietoja säily-
tetään vain niin kauan kuin se on tarpeen 
Säännöstön mukaisten velvoitteiden 
täyttämiseksi tai jos sovellettava laki sitä 
edellyttää. SUEK säilyttää tietoja Kansain-
välisen tietosuojastandardin artiklan 10 
(liitteen A) ehtojen ja säilytysaikojen mukai-
sesti, elleivät ne ole ristiriidassa sovellet-
tavan lain kanssa. Osa henkilötiedoista säily-
tetään kymmenen (10) vuoden ajan. Tämä 
aika vastaa dopingrikkomuksen vanhene-
misaikaa Maailman antidopingsäännöstön 
mukaisesti. 

Kun henkilötiedot tiedot eivät enää 
palvele edellä mainittuja tarkoituksia, ne 
poistetaan, tuhotaan tai anonymisoidaan 
pysyvästi.

Yhteystiedot

SUEK
Jos sinulla on kysymyksiä tietojesi käsit-
telyn suhteen, ota yhteyttä Suomen urheilun 
eettinen keskus SUEKiin: tietosuoja@suek.fi. 

WADA
WADA ylläpitää ja hallinnoi ADAMS-järjes-
telmää, joka perustuu Säännöstöön ja 
kansainvälisiin standardeihin ja johon 
dopingvalvonnasta vastaavat tahot tallen-
tavat henkilötietoja. ADAMS-järjes-
telmää käytetään myös henkilötietojen 
jakamiseen dopingvalvonnassa. Lisätietoja 
ADAMS-järjestelmästä, siihen liitty-
vistä mobiilisovelluksista, ja siitä, miten 
WADA käsittelee henkilötietoja, löytyy 
ADAMS-tietosuojakäytännöstä (https://
Adams-help.Wada-ama.org/hc/en-us/
articles/360012071820-Adams-Privacy-
Policy).

Jos sinulla on ADAMS-tili, voit katsoa 
profiilisi Security (Turvallisuus) tai Organi-
zations with access (Organisaatiot, joilla on 
käyttöoikeus) välilehdiltä luettelon ja yhteys-
tiedot organisaatioista, joilla on pääsy henki-
lötietoihisi.

Jos haluat ottaa yhteyttä WADAan, 
lähetä sähköpostia osoitteeseen 
privacy@wada-ama.org.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
antidoping@suek.fi
www.suek.fi
puh: +358 (0) 9 3481 2020

@puhtaastiparas
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