GİZLİLİĞİN (KİŞİSEL BİLGİLERİN) KORUNMASI
Gizliliğin Korunması ve Kişisel Bilgiler Hakkındaki Uluslararası Standart Nedir?
WADA kendi Paydaşlar’ının talebi doğrultusunda, Gizliliğin Korunması ve Kişisel Bilgiler
Hakkında Uluslararası Standart ( Veri Koruma Standartı ) adıyla bir kurallar dizini geliştirmiş
ve bu Standart 01.Ocak.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu Standart’ın amacı, sporda dopingle mücadele konusunda yer alan tüm ilgili tarafların
bağlı olacağı, yer bilgisi verileri, yapılan doping kontrol testleri, tedavi amaçlı kullanım
izinleri gibi sporculara ait kişisel bilgilerin toplanıp ve kullanılmasında gizliliğin korunmasını
sağlamak amacıyla kurallar dizini oluşturmaktır. Bu kurallar dizini özellikle, veri koruma
mevzuatı olmayan ya da yetersiz olan ülkelerin büyük çoğunluğu için çok önemlidir.
Bu konuda bir Standart hazırlayarak, dünyadaki tüm sporculara yeterli ve etkin bir gizliliğin
korunması hizmetinin verilebilmesi gibi gerçekçi bir düşünce ile yola çıkılmıştır. Tüm WADA
kuralları gibi, bu Standart’ta güncel yaşayan bir belge olup, WADA İcra Kurulu gerekli uygun
çalışma ve danışmaları yaptıktan sonra, bu belgede değişiklikler yapabilecektir.
Standart’ın kuralları içinde, bazı ülkelerdeki gizliliğin korunması ile ilgili düzenlemelerin
seviyesinin düşürülmesi gerektiği yönünde herhangi bir madde hiçbir zaman olmamıştır.
Tam tersine Standart, Avrupa’da yer alan kurum ve kuruluşlara, kendi ulusal kanunlarına
uymalarını ve o kanunların Standart’ın üstünde olduğu konusunu şart koşmaktadır. (
kanunlar en az Standart kadar önemlidir) Standart’ın 4.2 ve 5.1 inci maddeleri bu konuya
açıklık getirmektedir.
Bilgileri Koruma Standartları, Doping Kontrol Testleri Uluslararası Standartları’nda var olan
ve Uluslararası Federasyonlar veya Ulusal Dopingle Mücadele Kurumları tarafından
oluşturulan test havuzunda isimleri bulunan belirli sayıdaki üst düzey sporcuların yer bilgisi
gereklilikleri ile ilgili değildir ve bu hususu etkilememektedir.
2009 Dünya Dopingle Mücadele Talimat’ında ve 2009 Doping Kontrol Testleri Uluslararası
Standartları’nda yer almakta olan yer bilgisi gereklilikleri, oybirliği ile Kasım 2007’de WADA

İcra Kurulu; Mayıs 2008’de ise WADA İcra Kurulu ve Mütevelli Heyeti ( ki içinde Avrupa
ülkeleri hükümet ve Avrupa Konseyi temsilcileri de bulunan ) tarafından onaylanmıştır.
Bilgileri Koruma Standartları Nasıl Geliştirilmiş ve Yürürlüğe Girmiştir?
WADA 2007 yılının sonlarına doğru bazı paydaşlar, hukuk uzmanları, uluslararası kurumlar
ve hükümetlerin temsilcileri, değişik ülkelerden uzmanlar arasında toplantılar yapılmasına
önderlik etmiş; bu gruplar tarafından oluşturulacak Standart için hazırlanan iki taslak metin
incelenmek üzere tüm Paydaşlara gönderilmiş; iki yıl boyunca paydaşların yorum
düşünceleri alınmıştır.
WADA tüm dünyanın temsil edildiği bir kurumdur ve kararları beş kıtanın temsilcileri
tarafından alınmaktadır.
Bilgileri Koruma Standartları, 20.Eylül.2008 tarihinde WADA İcra Kurulu tarafından kabul
edilmiş; bu kabul WADA İcra Kurulu ve Mütevelli Heyeti’nin ( her ikisinde de Spor Camiası ve
Devletler eşit oranda temsil edilmektedir ) birlikte yaptıkları Kasım 2008 toplantısında
onaylanmış ve 01.Ocak.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2008 yılı Eylül ve Kasım aylarında, Avrupa ülkeleri hükümet temsilcileri Standart ile ilgili
endişelerini dile getirdiler ve WADA’yı uygulamayı ertelemesi için zorladılar. Bu temsilcilere,
birden fazla vesileyle, neden erteleme istediklerini açıklama fırsatı verildi. İleri sürdükleri
gerekçeler daha önce olumlu oy veren diğer taraflarca ikna edici bulunmamış; dikkatli
çalışma ve detaylı tartışmalardan sonra Standart’ın uygulanması yürürlüğe girmiştir. Avrupa
dışındaki diğer kıtalar ve Spor Camiası, Standart’a ihtiyaç olduğunu; hiç olmamasından ise
bu haliyle olmasının daha iyi olduğunu çünkü dünya ülkelerinin bir çoğunda gizlilik ve kişisel
bilgilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin olmadığını düşünmekteydiler.
WADA İcra Kurulu ve Mütevelli Heyeti’nin çoğunluğu Standart’ın, Avrupa ülkeleri dışındaki
ülkelere mensup sporcular için çok önemli gelişmeleri temsil ettiğine inanmaktaydılar. Kendi
ülkelerinin mevzuatında olmamasına rağmen, Standart’ın sağlayacağı korumanın,
sporcuların lehine olacağı düşüncesindeydiler. Bazı Avrupalı bilgi koruma uzmanları da bu
düşünceye katıldıklarını belirtmişlerdir.

Bilgileri Koruma Standartları Neden Değiştirilmiştir?
2008 yılı Kasım ayındaki WADA İcra Kurulu Toplantısı’nda, bazı Avrupalı hükümet
temsilcilerinin yaptıkları sunumlardan ( aynı sunumlar Aralık 2008’de Atina’da yapılan
Avrupa Konseyi Bakanlar toplantısında da tekrarlanmıştır ) sonra, WADA Yönetimi Standart’ı
müzakere etmek üzere, Avrupalı hükümet temsilcileri ve bilgi koruma uzmanlarını
toplantıya davet etmiştir.

Bazı Avrupalı hükümet temsilcilerinin, Bilgileri Koruma Standart’ı ile ilgili dile getirdikleri endişele
gidermek üzere WADA Yönetimi; Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupalı hükümet
temsilcileri ve diğer Avrupalı uzmanlarla bir çok kez bir araya gelerek Standart’ın getireceği
gelişmeleri tartışmıştır. WADA, ayrıca, Standart’ın ve dopingle mücadeledeki rolünün daha iyi
anlaşılabilmesi için talep edilmesi halinde detaylı bilgilendirmeler yapmış ve arka plan hazırlık
materyalini de ortaya koymuştur.
Sonuç olarak, bazı değişiklik önerileri sunulmuş ve takiben 09.Mayıs.2009 tarihinde bu
önerilerden bazıları WADA İcra Kurulu tarafından kabul edilerek onaylanmıştır. Standart’ın
uygulama kapsamının yanı sıra, dopinge karşı savaşımda kişisel verileri kullanan her bir
dopingle mücadele kurumuna yüklenen zorunlulukları da içeren değişiklikler
01.Haziran.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
WADA, Avrupalı yetkilileri tam olarak bilgilendirmeye; dünya dopingle mücadele kuralları ve
kendi çalışmaları hakkında, doğru ve güncel bilgileri alabilmelerini sağlamaya çalışmaktadır.
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